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СОВЕТСКИЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕСПУБЛИКВЛАН 
СОЮЗ (СССР). 

I. ЗЕМЛЯ ШАР В Ӹ Л Н Ӹ СССР н ПОЛОЖЕНИЖЫ. 

Советский Социалистический Республиквлан Союз (СССР) 
восточный полушариштыш светын кок чаетяштӹжӹ — ЕврО-
пышты дӓ Азишты ылеш. 

Глобусышты дӓ полушаривлаан картышты еветын чӓетявлӓжӹм — Европым 
Дӓ Азим мода. 

Европын дӓ Азии махань чӓетявлӓштӹжӹ СССР ылеш, тӹдӹм мода. 

Советский Социалистический Республиквлён Союз — земной 
шӓрӹштӹш сек кого государствы ылеш. Советский Союз эдем 

СССР-н площадьшы капиталистический кого государствывлан площадь гӹц мӹн-
дӹркӹ кого. 

ӹлӹмӓн еирӹм куд пайышты ик пайжым йӓшнӓ. Запад вел гӹц 
восток векӹлӓ Советский Союз 10 тӹжем километрыш шывшыл-
теш. Север гӹц юг векӹлӓ СССР 4'/2 тӹжем километр шыв-
шылтеш. 

СССР картышты Союзнан западный граница доны Минск халам дӓ Японский 
тангыж тӹрӹштӹ, восточный границӓ доны Владивосток халам мода. 

Ти кок хала лоштыш кыртни керным анжалда. Ти корным скорый поезд 
13 еутка кеӓ. 

СССР 
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Баренцов тангыж. 

СССР-н Европейский дӓ Азиатский чаетявлӓм Икӓнӓ^ктӹштӹ 
гӹц Уральский кырыквлӓ, Урал рекӓ, Каспийский таигыж дӓ 
Кавказский кырыквлӓ айырат. 

Картышты СССР-н Европейский дӓ Азиатский чаетявлӓ лоштыш границам 
мода. 

Тангыж грӓницӓвлӓ. 

Картышкы анжалда: мӓмнӓн Союзная махань-шон велнӹжӹ 
тангыжвлӓ ылыт. Ти тангыжвладон каштын СССР вес еӓндӓлӹк-
влӓдон торгейӓ. 

Союзнан северный еирӹм, тӹр мычкы, таманяр тӹжем кило-
метр Северный Ледовитый океан мышкеш. Тӓ уш пӓледӓ, 
тидӹ ӱштӹ поясышты ылеш. Тидӹн пӱлӓ чаетяжок телӹм веле 
агыл, кӓнгӹжӹмӓт вӓк идон левед шӹндӹмӹ. Ледовитый океаныш-
ты еуднавлӓлӓн кашташ ивлӓ ӓптӹртӓт. 

Ледовитый океанын западный чаетяштӹжӹ Кольский полуос-
тров дон Новый Земля Ӧетроввлӓ лошты веле и уке. Тидӹ — Ба-
рёнцов тангыж. Тишкӹ Атлантический океан гӹц теплый течени 
Гольфстрлм толеш. Тидӹ Баренцов тангыжым ӹрӹктӓ, дӓ кӓн-
гӹжӹм ивлӓ ееверышкыла М Ӹ Н Д Ӹ Р К Ӹ шӹкӓлт кеӓт. Кольский 
полуостров сир доны Баренцов тангыж телӹмӓт ак кӹлмӹ. 
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Баренцов тангыж гӹц юг векӹлӓ сир лошкы Белый тангыж 
пыра. Тишкӹ теплый течени ак шо дӓ, тидӹм пел и кыт мычкы 
и леведеш. 

СССР-н западный грӓницӓшкӹ Балтийский тангыжын Финский 
залив миӓ. Тишец Западный Европа еӓНДӓлӹквлӓшкӹ: Герма-
нишкы, Англишкы, Францишкы тангыждон кашмы лишӹл корны 
кеӓ. Финский заливышкы шукы пароход пыра; нинӹ вес еӓндӓлӹк 
товарым кандат дӓ, мӓмнӓнӹм нӓнгеӓт. 

Союзнан Европейский чаетяжӹн юг велнӹ Черный тангыж 
ылеш. Тидӹ — шокшы, К Ӹ Л М Ӹ Д Ӹ М Ӹ тангыж, ти тангыж гӹцӓт 
вес еӓНДӓлӹквлӓшкӹ кеӓш лиэш. 

Черный тангыжышкы север вецӹн Крымский полуостров 
пыра; тидӹ Черный тангыж гӹц Азовский коаш тангыжым айыра. 

Союзнан восточный тангыж грӓницӓжӹм Тихий океанын тан-
гыжвлӓ — Берингов, Охотский дӓ Японский ӹштӓт. Берингов 
дӓ Охотский тангыжвлӓм икана-иктьш1ть1 гӹц Камчатка полу-
остров айыра. Ти тӓНгыжвлӓштӹ еуднавлӓлӓн кашташ ивлӓ ӓптӹр-
тӓт. Охотский дон Японский тангыж лошты Сахалин остров улы. 
Пел Сахалинжы, север монгыржы Советский Союзнан ылеш, юг 
монгыржы — Японии. Ти тангыжвлаштьг сек важныйжок Японский 
тангыж ылеш, тидӹ гӹц мӓ Тихий океанышкы лӓктӹн кердӹнӓ. 

Черный тангыж. 
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Упражненивлй. Контуран картеш СССР-нан тангыж грӓНицӓвлӓжӹм 
кловой карандашдон ыдырал кедӓ дӓ Сочетской Союзын тиштӹ анжыктымы 
тӓнгыжвлӓн, островвлан, полуостроввлан Л Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ М сирӹдӓ. Нинӹн Л Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ М 

дӓ картышты кыштакен ылмыштым ӓшӹндӓрӹдӓ. 
Финский залив гӹц Англишкы кемӹ тангыж корным картышты анжыктыда. 
Черный тангыж гӹц Францишкы кемӹ тангыж корным, Владивосток гӹц 

Японишкы кемӹ тангыж корным анжыктыда. 

Мӓмнӓн пӓшкудывлӓнӓ. 
(Грӓницӓнӓ тьгрьштыш государствывла.) 

СССР-н лишӹл пӓшкудывлӓжӹ: западный грӓницӓштӹ — 
Финляндия, Эстония, Латвия, Польша, Румыния; южный 
грӓницӓштӹ — Турция, Иран (перви Перси маныныт), Афгани-
стан, Китай, Тувинский народный республика, Монгольский 
народный республика дӓ Японии власть лӹвӓлнӹ ылшы 
Маньчжурия дӓ Корея; остаткаэш Сахалин островышты Япония 
улы. 

Ти государствывлам картышты мода. 

Рабочий класс дон труйышы хресӓнь кидӹштӹ ылшы властян 
государство мир вӹлнӹ ик СССР веле ылеш. 

Советский Союзын рабоче-крестьянский] властьшы мир вӹлнӹ 
иктӹ веле — тидӹ коммунистический парти виктӓрен шалгымы-
дон земной шӓрйштӹш цилӓ народвлӓ дон тырын ӹлӹмӹ верц 
кредӓлеш. 

Советский Союзын народвлӓ войнам ак шанеп, тенге гӹнят, 
Ӹ Ш К Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ Н социалистический государствышты верц шагалаш 
каждый минутынок йӓмдӹ ылыт. Советский Союзын грӓницӓвлӓ-
жӹм Красный Арми пыт переген шалга. 

Упражнени. СССР-н контурач картышты сирыштыш грӓницӓвлӓм якшар 
карандашдон ыдырал кедӓ дӓ границӓ Т Ӹ Р Ӹ Ш Т Ӹ Ш государствывлан Л Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ М 

сирӹдӓ. 

Вӹлвӓл. 

СССР-н физический картым анжен лӓктӓ. Картын пӱлӓ частя-
жок ыжар чиӓдон чиӓлтӹмӹ ылеш. Тидӹ СССР-шть1 лап тӧремвлӓ 
(низменностьвла) шукы ылмым анжыкта. 

Картышты лап кого тӧремвлӓм (низменностьвлам) кымытым 
анжыктымы: Восточно-Европейским, Западно-Сибирским дӓ 
Туранским. 

Картын ыжар фонышты кыды турежӹ ошалгы нарынзы чиӓдон 
чиӓлтӹмӹ вӓрвлӓ кайыт. Нинӹ кӱкшӹ тӧремвлӓ (возвышенность-
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влӓ) ылыт: СССР-н Европейский чаетяштӹжӹ — Средне-Рус-
екий дӓ Приволжский, Азиатский чаетяштӹжӹ — Средне-Си-
бирекий. 

СССР-н южный дон восточный грӓНицӓвлӓштӹ ваштокок 
манмы ганьы дӓ тӹнгеок СССР-н Европейский дӓ Азиатский 
чаетявлӓжӹ лоштышы грӓницӓштӹ кӹрӓн чиӓдон чиӓлтӹмӹ вӓрвлӓ 
раекыдын пӓлдӹрнӓт — тидӹ кырыквлӓ. 

СССР-н Европейский чаетяштӹжӹ — Крымский кырыквлӓ. 

Тӧрем. 

СССР-н Европейский дӓ Азиатский чаетявлӓ лоштышы грани-
цӓштӹ — Уральский дӓ Кавказский кырыквлӓ. Афганистан дон 
Китай граница лошты кырыкан еӓндӓлӹк — Памир дӓ Тянь-
Шань кырыквлӓ. Китай дон Монголия грӓницӓштӹ — Алтайский 
кырыквлӓ. 

Упражненивлй. Физический картышты анжыктымы низменностьвлам, 
возвышенностьвлам дӓ кырыквлам анжыктыда, нӹнӹм ӓшьшдӓрӹдӓ. 

СССР-н физический картышты анжыктымы .Кырык МЫчашвлӓн кукшь'швлам 
тОрештарьшашьш" анжыда дӓ ти кырык МЫчашвлӓМ картышты мода. 

Кого рекӓвлӓ дон йӓрвлӓ. 
СССР-ШТЬ1 кого рекӓвлӓ шукы. Кыды рекӓжӹ возвышенность-

влӓштӹ тӸнгӓлӓлтӹт, кыдыжы кырыквлӓ вӹлец йоген валат. 
Картышты анжыктымы гӹц каеш — Советский Союзын рекӓ-

влӓжӹ йӹржӹ ылшы тӓНгыжвлӓшкӹ йогат. 
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Северный Ледовитый океанын тӓНгыжвлӓшкӹ кого рекӓвлӓ 
йогат: Северный Двина, Печора, Обь, Енисей, Лена. 

Охотский тангыжышкы кого вӹдӓн Амур йога. 
Черный тангыжышкы Днепр рекӓ йога; ти рекӓеш Днепров-

ский электрический станции стройымы. 
Днепр гӹц восток велнӹрӓк Азовский тангыжышкы Дон рекӓ 

йога. Дон рекӓ кӓнгӹжӹм когон коашемеш; ти коаш вӓрвлӓ суд-
навлӓлӓн кашташ когон ӓптӹртӓт. 

Байкал йӓр. 

Каспийский тангыжышкы Волга (йыл)1 йога. Тидӹ Союзнан 
Европейский чаетяштӹшӹ сек кого рекӓ ылеш. Волга мычкы 
еуднавлӓ каштыт. Волгашкы шукы рекӓ йоген пырат. Нинӹ шо-
тышты сек коговлӓжӹ Окӓ дӓ Кӓма. 

Уральский кырыквлӓ дорц кужы дӓ коаш Урал рекӓ Каспий-
ский тангыжышкы йога. 

Финский заливышкы кого вӹдӓн, мытык дӓ кымда Невӓ рекӓ 
йога. 

Ти рекӓвлӓм цилӓок картышты мода. Нинӹм йогаш тӹнгӓлмӹ вӓрӹштӹ гӹц 
тангыжышкы йоген пырымы ӓнг якте анжыда. 

1 Волга—Йыл; Иылым книгӓштӹ цилӓ вӓре Волга манын еирӹмӹ. 
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Советский Союзышты шукы йӓр улы. Ширӹ вӹдӓн сек кого 
йӓрвлӓжӹ: Средне-Сибирский возвышенностьышты — келгӹ Бай-
кал, СССР-н Европейский частяжӹн северо-западышты—Ладож-
ский дӓ Онежский. 

Санзалан вӹдӓн сек кого йӓрвлӓжӹ — Каспийский, Араль-
ский. Нинӹм тангыжвлӓ маныт. 

Тиштӹ анжыктымы йӓрвлӓм картышты мода. 

Упрӓжненивлӓ. Тишты анжыктымы йӓрвлӓн дӓ рекӓвлӓн Л Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ М кон-
туран картеш сирӹдӓ. 

Нинӹн Л Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ М дӓ картышты кышты ылмыштым ӓшӹндӓрӹдӓ. 
Анзылны келесӹмӹ рекӓвлӓм йогаш тӹнгӓлмӹ вӓрӹштӹ гӹц йоген пырымы 

ӓнгӹштӹ якте контуран картышты кловой карандашдон йӹрӹштӹ ыдыралда. 
Рекӓн йогаш тӹнгӓлмӹ вӓрешӹжӹ каждыйынешок Л Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ М сирӹдӓ. 
Анжыктымы йӓрвлӓм кловой карандашдон чиӓлтӹдӓ ӓль штрихлен шӹндӹдӓ. 

Контуран картшы ма ылеш дӓ кыце тидӹм 
йӓмдӹлӹмлӓ. 

Контуран карта — светын чӓетявлӓжӹн, пасна еӓНдӓлӹквлӓН, рекӓвлӓн, тан-
гыжвлӓн формыштым (контурвлам) анжыктышы карта ылеш. Ти картышты лӹ-
мӹштӹ веле уке. 

Географический картым яжон тымень шокташ, контуран картдон ровотаяш 
келеш: тӹшӓкен махань-шон пӓлӹвлӓм, лӹмвлӓм сирен миӓш келеш. 

Контуран картым ӹшкӹлӓн ӹштӓшӓт лелӹ агыл. Географический изи картым 
нӓлӹн, тидӹм окня Ӧхоницӓэш ӓнгӓлтӓш келеш. Картым вӹлецшӹ ош пумагадон 
леведмӹлӓ. Окняшкы кого соты вазалеш гӹнь, картшы пумага вашток каеш. 
Варажы пумага вашт кайшы кӦнтурвлӓм карандашдон в е л е ыдырен мимӹлӓ. 

Тенгеок эче вӹцкӹж пумага вашт ӓль копировальный пумага вашт картым. 
вазен нӓлӓш лиэш. 
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II. ПРИРОДЫН ДӒ СССР ХАЛЫКВЛЛН ӸЛӸМӒШбШ 
КӒРТИНВЛӒЖӸ. 

СССР север гӹц югышкыла 4'/2 тӹжем километр кытеш шыв-
шылт вазын. СССР-н северный частяжӹ полярный круг вес 
велнӹ ылеш, тидӹн тӹр мычкы Северный Ледовитый ӱштӹ 
океан ылешӓт, седӹндон тӹштӹ ӱштӹ климат. 

СССР-н пӱлӓ частяжок умеренный (икпоратка уштьншокшы) 
поясышты ылеш. 

СССР север гӹц югышкыла пиш кужын шывшылтешат, ти-
дӹн природыжат пишок шукы статян ылеш. 

Ӱштӹ поясыштышы телшӹ кого ӱштӹ юг векӹлӓ кемӹ се-
мӹнь изин-олэн слапкаэм миӓ. Когон ӱштӹ климат умеренный 
ӱштӹ лин миӓ, вара умеренный, югыштыжок умеренный-шокшы 
вӓк лиэш. 

Тенгелӓ север гӹц югышкыла С С С Р - н климатшы вашталт 
миӓ. Климат вашталт мимӹ семӹнь растени дӓ ЖИВотныйВлӓӓт 
вашталт миӓт. 

СССР-м осовын природывлӓжӹ шотдон таманяр полосавлаэш, 
ӓль зонывлӓэш пайылат. 

I. ПОЛЯРНЫЙ ЗОНА. 
Глобусышты дӓ полушаривлаан картышты анжалда: Европын, 

Азин дӓ Америкын северный сир тӹрвлӓштӹ, северный полюс 
йӹр, шукы тӹжем километр кымдыкаш Северный Ледовитый 
океан ылеш. 

Европын дӓ Азин северный сир мычкы ылшы Северный Ледо-
витый океаныштыш островвла, цилӓок манмы гань, Советский 
Союзын ылыт. 

Тидӹ Советский Союзын сек северный чаетяжӹ, СССР-н поляр-
ный зоныжы ылеш. 

Полярный зонын природыжы пишок суровый. Телӹм ти кра-
йышты таманяр тӹлзӹ кечӹ вокееок ак кай, полярный йыд шал-
га. Кольский полуостровын северный еирӹштӹ полярный йыд 
2 тӹлзӹ шывшылтеш, Новый Земляштӹ — 4 тӹлзӹ, северный 
полюсыштыжок — пел и. 
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Кӓнгӹжӹм таманяр тӹлзӹ кечӹ воксеок ак шӹц — полярный 
сотыгечӹ шалга". 

Тӹнге гӹнят, кечӹвӓлӹм кечӹ кӱшкӹ ак кузы дӓ, седӹндон 
слапкан ӹрӹктӓ. 

Северный Ледовитый океан. 

Телӹм. Мычаштымы дӓ тӹртӹмӹ цилӓ векӹ иӓн ПУСТИНЬ 

шывшылтеш. 
Ныр гань кымда ивлӓ океаным левед шӹнденӹт. Нинӹ тӓр-

вӓнӹлӹт, ИКӓнӓ^Ктӹштӹм П Ӹ З Ӹ Р Т Ӹ Л Ӹ Т . Ивлӓ ружге пыдыргат, 
шелӹт, кого аравлӓ — „тӧроевлӓ" лит. 

С е в е р н ы й Л е д о в и т ы й о к е а н ы ш т ы . 

Кого ӱштӹ, поран, йож шалга. 
Теве тӹлзӓт утла полярный йыд пыцкемьштен шӹнден. Ӹлӹ-

мӓш пӹтен, Живой ылшыжы цилӓн шӹлӹнӹт. Ош мӧекӓ веле 
кынам-тинам иӓн пустинь мычкы эртен кеӓ. 

Вереман-вереман пӹлгом йонгештеш, дӓ шӹдӹр еотеш дӓ 
тӹлзӹ еотеш пустинь еотемӓлт шӹнзеш. Кынамжы ПӸЛГОМЫШТЫ 

полярный валгалтмаш (еияни) кайын колта. 
Кӓнгӹжӹм. Таманяр тӹлзӹ кечӹ вокееок аК шӹц. 
Океан вӹлнӹшӹ и шылаш тӹнгӓлеш. Ныр гань кымда ивлӓ 

пыдыргат, тыгыдемӹт кӓнгӹж гач океан мычкы каштыт. 
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Ивлӓ вӹлнӹ тюленьвлӓ ӹрен киӓт. Баренцов тангыжышты 
кого полкын сельдь, треска дӓ мол колвлӓ кашташ тӹнгӓлӹт. 

скалавлӓӓн Н о в ы й З е м л я с и р т ӹ р ӹ ш т ӹ Моржвлӓ к а я ш т ӹ н -
гӓлӹт. Азин с и р Т Ӹ Р Ӹ Ш Т Ӹ Ж Ӹ — кит колвлӓ. 

Полушаривлаан картышты СССР-н ылшы Северный Ледовитый океанын 
частяжӹм мода. 

Баренцов тангыжым, Белый тангыжым, Карский тангыжым мода. 

Полярный островвла. 

Ивлӓдон леведӓлтшӹ Северный Ледовитый океанышты изи 
островвла дӓ кого Ӧетроввлӓ шукы улы. 

Полярный остров-
влӓштӹ пел иӓт утла 
т е л шалгаат, остров-
вла океан дон иквӓ-
реш идон коваялт шӹн-
зӹт дӓ лым мӱден 
шӹндӓ. 

Тиштӹ природы 2—3 
тӹлзеш веле ӹлӹжеш. 
И дӓ лым шыла. Кӱ 
екалавлӓ шылен лӓк-
тӹт. Кышты-тишть1 ра-
стительность кушкеш: 
ала лишайник, ыжар 
рехень, шалдыра пеле-
дӹшӓн мытык шуды— 
полярный макы, ньеза-
будка, йӹнгӹл шуды. 

Ӧетроввлӓн сир тӹр 
екалавлӓшкӹ пиш шу-
кы кек погына. Тӹшкӹ 
гагавлӓ, гагарвлӓ, кол-
шыревлӓ пӹжӓш опташ 
чонгештен миӓт. Ни-

нӹн пӹжӓш оптымы вӓрӹштӹ кыды вӓрежӹ тамазар километр 
шывшылтеш. Скалавлӓ вӹлнӹ кеквлӓ пиш шукын чӦнгештӹлӹт, 
пӹл аравлӓ машанет. Воздухышты кек юк веле. Такеш агыл 
вет техень вӓрвлӓм кек пазар маныт. 

Полярный ӦеТроввлӓШТӸ кӹтӹк кӓнгӹж. Лым дӓ и прамой 
шыленӓт ак шо, эчеӓт ӱштӹ тӸнгӓлӓлтеш. Кеквлӓ югышкы чон-
гештӓт дӓ шукат ак ли, мӹнгешок тел толеш. 
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Полярный островвлёшть1 природа пишок суровый. 
Ти островвлашть1 шукердӓт агыл эдемвлӓ ӹлӓш тӹнгӓлӹ-

нӹт. 

Новый Земляштӹ. 
СССР картышты Новый Земля островвлМм мода. 

Пӹтӓри ӹлӓш мишӹвлӓ. Новый Земля докы кудлу и перви 
ненец-промышленниквла— Фома Вылка семняжӹ дон дӓ тӓнгвлӓ-
жӹ дон пышын миэнӹт. 

Нинӹ еирӹшкӹ лӓктӹнӹт, екалавлӓ вӹкӹ кузенӹт. 
Вылка йӹрвӓш анжалеш. Шим кӱӓн кырыквлӓ, В Ӹ Л Н Ӹ Ш Т Ӹ 

лым, кӱ шелӹквлӓштӹ рехень... Ик йӓнгӓнӓт уке... Ик юкат ак 
шакты. Лӱдӹш вӓк. 

Мӹнгеш токышты еӓрнӓлнештӹ ылынат, сир тӹрӹштӹ пеле 
С Ӹ М Ӹ Р Л Ӹ Ш Ӹ пӧртӹм моныт дӓ кодыныт. Вӓржӹ промыслылан 
яжо ылын: тӹшкӹ тюленьвлӓ кӹтӧн миӓт, кырыквлашть! пееец-
влӓ дӓ дикий пучывлӓ каштыт. 

Охотниквла шукы зверьым кыченӹт, токышты кеӓш тӓрвӓнӓт. 
Вылкан токыжы кемӹ шоте дӓ тидӹ вӓтӹжӹ, тетявлӓжӹ дӓ 

ик тӓнгжӹ островешок кодыныт. У пӧртӹм шӹндӓт. Продукты 
дӓ порох еитӓлык йӓмдӹлӹмӹ ылын. 

Тел толын. Тангыж кӹлмен шӹнзӹн. Кечӹ ак лӓк, мардеж 
ружге шалга. Поран вургыжаш тӹнгӓлӹн. Кымдыкеш лым левед 
шӹнден. Телӹм ӹлӓш яеы ылын. П Ӧ Р Т Ӹ Ш Т Ӹ лым лӹвӓкок манмы 
гань лин — трува ваш лӓктӓш вӓрештӹн. Пӧрт докы мӦекӓвлӓ 
таманяр гӓнӓ миэнӹт, качкышым кӹчӓлӹнӹт. Сек лелӹжок пӹц-
кемӹш дӓ ӱштӹ ылын. Вылкан тӓнгжӹ шошым кечӹм вычен 
шоктыде — колен. 

Теве ӹнде кечӹ кайын колта. Шошым толын. Тангыжышты 
и тӓрвӓнӹлӓш тӹнгӓлӹн. Ивлӓ вӹкӹ тюленьвлӓ лӓктӹнӹт. Кек-
влӓ чонгештен толыныт. Кырыквла вӹлец вӹд шужге йогаш 
тӹнгӓлӹн. Вылка тангыж зверьвлӓм дӓ кеквлӓм шукым кычен. 

Тӹнге гӹнят, эдемвлӓм ужмыжы шон. Эдемвлӓм ужаш манын, 
сир тӹр мычкы пышын кен. Каштын гӹнят, иктӹмӓт моте. 

Эчеӓт тел толеш дӓ эртен кеӓ. Вес шошым Вылка тундра гӹц 
толшы промышленниквлам попаза. Тидӹ добычыжым промышлен-
никвлӓлӓн цилӓ выжала дӓ вӓрешьшӹ нӹнӹ гӹц порохым, пичӓ-
лӹм дӓ продуктым нӓлеш. Промышленниквла тундрышкы мӹн-
геш толмыкышты, Новый Земляштӹ яжо промыслы, тӹштӹ Выл-
ка ӹлӓ дӓ промышляя манын шайыштыныт. 

Тӹнӓм тӹшкӹ тундра гӹц незер ненецвлӓ ӹлӓш кеӓш тӹнгӓ-
лӹнӹт. Тенгелӓ Новый Земляшгӹ пӹтӓри ӹлӹшӹвлӓ линӹт. 
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Ӹлӓш мишӹвлӓ артельышкы пижӹнӹт, Вылкам старыстеш 
айыренӹт. 

Новый Земляштӹ пӹтӓри ӹлӹшӹвлӓн ӹлӹмӓшӹштӹ лелӹ 
ылын. Нинӹ логӹц шукы эдем коленӹт: кыдыжы цингадон дӓ 
шужен, кыдыжы вӹдӹш вален кен, кыдыжы и лоэш лин ӓль 
тангыж покшакы и йоктарен кен. 

Новый Земляштӹ ӹлӹмӓш кыце вашталтын. Октябрьский 
социалистический революци лимӹкӹ Новый Земляштӹ ӹлӹмӓш 
когон вашталтын. Кӹзӹт тӹштӹ таманяр сола, школвлӓ, больницы-
влӓ улы. Островышты ӹлӹшӹвлӓ ӓРТельвлӓшкӹ ушненӹт. Тан-

Новый Земляштӹ. 

г ы ж зверь кычаш моторан пЫшвлӓдон тангыжышкы кейт. К о л ы м , 
кекӹм кычат. Кек мыным постарат. П ы ш к ы д ы мижӓн пееецвлӓи 
(полярный ӹрвӹж), МӦскӓвлӓМ шукым кычат. 

Тӹшкӹ пароходвлӓ миӓт, Новый Земляштӹ Ӹлӹшӹвлӓлӓн ке-
рӓл продуктым, порохым, оружии шывштен миӓт дӓ пушниным, 
колым, шелӹм шывштен нӓнгеӓт. 

Таманяр радиостанции етройымы. Кӹзӹт Новый Замляштӹ 
ӹлӹшӹвлӓ цилӓ Союзнадон евязьым кычен кердӹт. Исследова-
тельский станцивлам организуйымы. Ти еТаНцивлӓшТӸ Новый 
Землян природыжым тыменьӹт, пӓлӓт. 
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Новый Земляштӹ совет улы, тидӹ тӹштӹш ӹлӹщӹвлӓн ӹлӹ-
мӓшӹштьш налажывая. Тӹ советын председательжы Вылкан. 
шачыш гӹц ылеш. 

Полярный промысловой хозяйства. 

СССР-н полярный зонышты тангыж зверь, кол дӓ кек пиш 
шукы. 

Ти богатствым пользываяш манын, советский правительство 
тӹшӓк полярный промысловой хозяйствам налажывая. Кол 
лошы дӓ охотничий колхозвла ӹштӓлтӹт. Кол базывлӓ строялтыт. 
Каждый базы донок промысловой еуднавлӓ таманяр лу шалгат. 
Промыслылан ледоколвлӓ, ӓэропланвлӓ дӓ радио палшат. 

Тюленьвлйм ледоколдон кычымаш. 

Кловоялгын кайшы ивлӓ вӹлнӹ тюленьвлӓ шошымшы шок-
шы кечӹ аярышты ӹрен киӓт. Нинӹ тьшемӹн ылыт. Нинӹ ӹргн 
шӹнзӹтӓт, таманяр цӓшӓт нерен киӓт, шоэн-шоэн вес покан еӓр-
нӓл вазыт. 

ШОНГЫ опытный ик тюлень веле — оролы ак амалы. П Ӹ Л Г О М Ы Ш -

ты кӱшӹц самолет чонгештьш. Тидӹ промысловой ледоколын 
воздушный разведчикшы. Летчик тюлень полкым ужеш дӓ тю-
леньвлӓ ылмы вӓрӹм радиодон ледоколышкы увертӓрӓ. 



Шукат ак ли, М Ӹ Н Д Ӹ Р Н Ӹ , Ледокол каяш тӹнгӓлеш. Тюлень-
влӓм лӱдӹктен колташ ӹнжӹ ли манын, тидӹ тюлень полкы гӹц 
мӹндӹрӓн шагалеш. ӦХОТниквлӓ ош халатвлӓм чиӓт дӓ и вӹкӹ 
валат. Пичӓл кидӓ нинӹ тюленьвлӓ докы йывырт миӓт. Яжон 
лӱшӹ анзылны ылеш. Оролы тюленьын вуйышкы тидӹ целен 
шӹндӓ, лӱен колта дӓ тидӹм пуштеш. 

Тидӹ паштек шӹрен лӱлӓш тӹнгӓлӹт дӓ, шукат ак эртӹ, 
тюленьвлӓ шӱдӓт утла пуштмывла киӓт. Лӱлшӹвлӓ анзыкыла 
кеӓт. 

Лӱлшӹвлӓ паштек кавашты н ь ӹ к ш ӹ в л ӓ кеӓт. Нинӹн к и д ӹ ш -
тӹштӹ пӹсӹ кого кӹзӹвлӓ. Нинӹ пушмы тЮленьвлӓн каваштым 
ньӹктӹт дӓ шелӹм айырат. 

паштекӹштӹ ледокол толеш, добычым круза дӓ тюленьвлӓ 
ылмы вес вӓрӹшкӹ кеӓ. Тидӹ гишӓн ледоколышкы радиодон 
летчик уш Увертӓрен. 

Кол ломы промыслывла. 

Кольский полуостровын северный сирьиптьшь! кышты-шон кол 
лошывлӓн ӹлӹмӹ вӓрвлӓ дӓ кол базывлӓ ылыт. 

СССР картышты Кольский полуостровым мода. 
Тишкӹ паруеан пышвлӓ дӓ моторан еуднавлӓ шӹренок толыт 

дӓ зӓливвлӓэш йӓкӹр колтен шагалыт. Кыдыжы колым кандат, 
кыдыжы прИпасвлӓм, еНаетьвлӓм, качкышым нӓлӹт дӓ мӹнгеш 
кол лоаш кеӓт. 

Кол лоаш тӹнгӓлмӹкӹ, кӸрӹлтӹштеок колым шывштат. При-
стинышкы йӓетӓрӓт, тарвлӓшкӹ оптат, еанзалтат дӓ еКладвлӓшКӹ 
колтат. 

Т р е с к а кол топлотшок кӧеӓкдон т о л е ш — кӧеӓкшӹ таманяр ки-
лометр кытан, таманяр километр кымдыкан ылеш. С е л ь д я т тӹнгеок 
т о л е ш . Т и д ӹ еир тӹр дорцынрак кеӓдӓ тыр зӓЛиввЛӓшкӹ (губа-
влӓшкӹ) пыра. Т ӹ ш т ӹ тидӹм келде шуэн ӓрӓт дӓ черпаквладон, 
Мешӓквлӓдон, ведрӓвлӓдон лоат . 

Колым еанзалтат, коштат, коптят. 
Осовын когонжок траулер-суднавладон колым лоат. Советский 

у траулер — тидӹ вӹд вӹлнӹ кашшы целый завод ылеш. 
Тидӹ колым лоа, тидӹм перерабатывая, йӓмдӹ продуктым 

ӹштӓ. 
Траулер тангыжышкы лӓктӹн веле шокта дӓ тидӹн радио-

етанцижы ровотаяш тӹнгӓлеш. Радист тӹ веремӓн тангыжышты 
ылшы цилӓ трӓулерзлӓдон пижеш дӓ, кол кемӹ гишӓн увертӓ-
рӹмӹ мычыц, траулерын капитанжы кол ылмы вӓрӹм айыра. 
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Траулердон колым ломаш. 

Траулер, айырымы вӓрӹшкӹ кеӓ. Тангыжышкы тралым (йорч 
ӹштӹмӹ келдем) колтат. Траулер тӓрвӓнӓ дӓ кол ломаш тӹнгӓ-
лӓлтеш. 

Цӓш эртӹмӹкӹ тралым лыктыт, палубышкы калиткӓ мычкы 
лӱктӓт дӓ шукы кол палубышкы „йога" лӓктеш. Цӓш йӹде тралым 
лӱктӓт, дӓ тӹжем килограмм якте колым лыктыт. 

Колым обрабатывайымаш тӸнгӓлӓлтеш. Кол кид гӹц кидӹш 
кеӓ. Ик матрос треска колым зосты сӹрӹмӓн ирэ стӧл вӹкӹ 
кого вилкадон пуэн шалга. Весӹ кол вуйым тавардон ловкан ро-
ал миӓ дӓ вуйтымы колжы йолгыжшы яклака стӧл мычкы 
йыжна. Тиштӹ колым ловка кидвлӓ кычатат, кол М Ӹ Ш К Ӹ Р Ӹ М П Ӹ -

сӹ кӹзӹдон пӹчкӹт, кӧргӹ Х И Р С Ӹ Ж Ӹ М ирӹктӓт. 
Колын каваштыжым ньӹктӹт, колым покшец кытын шелӹт, 

Т У П Ӹ Р Д Ӹ лужым лыктыт. Колын лутымы пайжым санзалтат дӓ 
трюмышкы колтат. 

Кол лу гӹц траулерышток кол лу лашзшым ӹштӓт, трескан 
мокшыжы гӹц кол шелӹм (рыбий жирым) шӹрӓтен лыктыт. Кол 
шелжӹ лицӹмӓшкӹ дӓ питательный средствашкы кеӓ. 

Северный тангыж корны. 

Мӓмнӓн Союзнан мӹндӹр северышты природын богатствыжы 
пиш шукы. 
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Курымаш шӹргӹвлӓ кымда полосан тӹжем километрдон 
шывшылтыт, тӹштӹ шергӓкӓн пушной зверь шукы. Кышты-шон 
шӱм, нефтьым, графитым дӓ молы полезный ископаемыйвлам 
момы. 

Кымда, ясын веле кеӓш лимӹ тундра дӓ тайга вашт ти богат-
ствым махань корныдон шывштен лыкмыла? 

Советский Союзын картшым анжалда. Союзная с е в е р н ы й час-
тяштӹжӹ шукы вӓреок шукы вӹдӓн кого рекӓвлӓ ылыт, нӹнӹ 
Ӹ Ш К Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ Н В Ӹ Д Ӹ М с е В е р Н Ы й полярный тӓНгыжвлӓшкӹ йоктарат. 
Кӓнгӹж веремӓн Союзнан северный сир Т Ӹ Р Ӹ Ш Т Ӹ Ш сек мӹндӹр 
пӰНктвлӓшкӹ дӓ тӹнгеок вес еӓНДӓЛӹквЛӓшкӓт ти тангыжвлӓ 
гач кен шоаш лиэш. 

Тенге гӹнят, северный полярный тӓНгыжвлӓштӹ кашташ 
трудна дӓ лӱдӹш. Тӹштӹ шукы судна ямын, и лоэш лин. 

Советский правительство ти тангыжвлам пиш яжон тӹшлӓш 
пӓшӓм пуэн, СССР-н северный сир тӹр мычкы лӱдте кашмы 
тангыж корным моаш шӱден. 

Тидӹм ӹштен шоктышашланен каждый инок кого еилан ле-
дОколвлӓм дӓ еамолетвлӓм экспедицишкы колтат. Нинӹ поляр-
ный тӓнгыжвлӓм тӹшлӓт. 

Мӓмнӓн Союзнан северный сир тӹр мычкы Ледовитый океа-
ным кӓнгӹж кытышты советский ик экспедици веле агыл эртен. 

ӦеТроввлӓшТӹ полярный станцивлам таманярым ӹштӹмӹ, 
нинӹ погодым дӓ полярный ивлӓ йогымым (движеним) еоок тӹш-
лӓт. Нинь1ь1шкь1мь1шть1нть1шль1мь1шть1м полярный тӓНГЫЖВлӓштӹ 
кешӹ цилӓ еудналан радиодон Увертӓрӓт. 

Остатка ивлӓштӹ Сибирский кого рекӓвлӓн Ӱетьевлӓшкӹ та-
маняр лу торговый еуднавлӓ толаш тӹнгӓлӹнӹт. 

1935 и годшен Мурманск гӹц Владивостокыш дӓ тӹшец мӹн-
геш товаро-пассажирский пароходвлӓ кашташ тӹнгӓлӹнӹт. Тӹлец 
паена Северный тангыж корны мычкы таманяр вӓре кого еилан 
дежурный ледоколвлӓ шагалтымы ылыт. Кого ивлӓ погынымы 
вӓрвлӓштӹ пӓРоходвлӓлӓн кеӓшӹштӹ нинӹ палшат. 

Тӹнге гӹнят, полярный •тангыжвлӓ еиталыкок эче пӓлӹмӹ 
агылеп, дӓ шукы вӓрежок кашташ эче когон лӱдӹш. Седӹндон 
северный полярный тӓнгыжвлӓм тӹшлӓш цӓрнӹмӹ агыл. Тӹшкӹ 
у ЭКеПеДицивлӓм колтат. Махань-шон вӓрвлӓэш полярный станци-
влам строят. 

Полярный еТаНЦивлӓшТӹ ӹлӹмӓш суровый ылеш. Полярный 
тангыж ивлӓ лошты кашташ пиш лелӹ. Ледовитый океанышты 
Северный кого корным ӹштӹмӹ верц дӓ мӓмнӓн полярный зоным 
освоен шоктымы верц кредӓлшӹ таманяр шӱдӹ советский работ-
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никвлӓн, МОряквлӓн дӓ исследовательвлан твердостьыщты, тыр-
хымашышты, ӹштен шокташ шанымашышты пишок кого. 

Урок агыл годым ӹштӹшӓшлык пӓшӓ. Полярный экспедицивлан тене 
кашмышты гишӓн газетвлӓм анжен пӓлӹдӓ. Нинӹн кашмы корныштым картеш 
флӓжоквлӓдон пӓлдӹртӹдӓ. 

„Челюскин" ледоколын походшы. 
Ти статям лыдмыда годым соок картым анжыда. 

1933 ин августын Мурманск гӹц полярный кого пароход „Че-
люскин" лӓктӹн. Тидӹ Северный тангыж корным тыменяш кешӹ 
экспедиции нӓнгеен. 

Экспедици начзльникшы лӹмлӹ учоный дӓ полярный иссле-
дователь О. Ю. Шмидт ылын. Походшым ӹнян полярный капи-
тан Воронин виктӓрен. 

ПӸТӓриш ивлӓ. ПӸТӓриш кок кечӹ „Челюскин" Баренцов 
тангыж мычкы кен. 

Тыр. Шокшы. Вереман-вереман кол лошы кого еуднавлӓ вӓш 
лиӓлтӹт. Кынамжы тангыж вӹд вӹлнӹ кит колын тупшы кайыл-
дал колта. 

Кымшы кечеш Новый Землян лыманг шӹцшӹ екалавлӓӓн 
еирвлӓ докы пароход миэн шоэш. Ӧетроввлӓ лоштыш пролив мыч-
кы Карский тангыжыш лӓктеш. 

Карский тангыж пароходым ивлӓдон вӓшлиэш. Шукат ак эртӹ, 
„Челюскин" ивлӓ лошкы вӓрештеш. 

ВО 100 120 
СЕВЕРНЫЙ ТАНГЫЖ КОРНЫ 
СЕЗЕРКЫЙ п о л ю с ы щ ЭКСПЕДИЦИИ 

КОРНЫ 
МОСКВА г ӹ и ПОРТЛЕНДЬШ] ч о н -

ГЕиГГӸм 1 . 0 Г Н Ы 
.ЧЕЛЮСКИНЫМ"' ц ^ а Ип> я м м ы 

В4РЖЫ 
ПОЛЯРНЫЙ СТАНЦИ „СЕВЕРНЫЙ 

п о л ю е -едештлг. 
7̂0 С 7 Ы0С1 км 

Г: АТЛАНТИЧЕСКИЙ 

ОКЕАЯ 

2" 
Северный тангыж корныдон кашшы экспедидивлан карта. 
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Ивлӓ пароходын бортеш пиш кого силадон миэн-миэн тӹкнӓт. 
И миэн тӹкнӹмӹ силам чӹдемдӓш манын, Воронин капитан паро-
ходым аймылтыл нӓнгеӓ. Тӹнге гӹнят, тидӹ когон ак палшы. 
Кого ивлӓдон пӹтӓри вӓш лимӹкок, „Челюскинын" бортшы чӱчӹлт 
кен. Ремонтым ӹштӓш вӓрештӹн. 

Ӧетаткаэшӹжӹ ивлӓ лодон кеӓш акли лин. „Челюскинлан" 
шагалаш вӓрештӹн. Радиодон ӱжӹн кандымы ледокол „Красин" 
тӹдӹм кого ивлӓ логӹц лыктеш. 

Пароход анзыкыла кеӓ. Тиштӹ пӓшӓ организованны кеӓ, ик ми-
нутешӓт ак кӹрӹлт. К а п и т а н ӹшке шалгымы вӓржӹ гӹц тангыж 
вӹкӹ пыт анжа. Штурманын команды юкшы йыдет-кечет шакта. 
МӓШИНИСтвлӓ пароходын паровой кОтелвлӓжӹ доны йыдет-
кечет шалгат. Мӓтросвлӓ нӹл цӓшӹштӹ вахтым вашталтат. 
Н а у ч н ы й рӓбоТниквлӓ исследовани пӓшӓм кӸрӹлтӹштеок 
ӹштӓт. 

Карский тангыжышты пароход анзыкыла олен кеӓ. Ивлӓ ло-
гӹц лӓкмӹкӹжӹ тидӹ тӹтӹрӓ лошкы попаза. Тӹтӹрӓ логӹц 
лӓктеш веле—эчеӓт эртен кердтӹмӹ и лошкы попаза. 

Вара, лӱатшьшшӹ кечӹн Челюскин мысышкы пароход лишӹ-
лемеш. Махань еуеужы! Тидӹ тӹшӓкен Советский Союзын поляр-
ный вӹц яжо пароход дон вӓш лиэш. 

„Челюскин" Чукотский тангыжын иӓн пленышты. Челюскин 
мыс эртӹмӹкӹ пароход шагалтеок 10 еутка Берингов пролив 
докыла кеӓ, 

Врангель островат М Ӹ Н Д Ӹ Р Н Ӹ агыл, тидӹм Э Р Т Ӹ М Ӹ К Ӹ Ж Ӹ остат-
ка Чукотский тангыж веле. Тенге гӹнят, тидӹ сек лелӹ корны. 
„Челюскин" эчеӓт лелӹ ивлӓ лошкы попаза. 

Тел лишӹлемеш. Ивлӓ ушланен кӹлмӓт. Пароход олен дӓ олен 
кекӓлӓ. Пароходым ивлӓ пиш еилан шӹкӓш тӹнгӓлӹнӹт, ивлӓ 
Ш Ӹ К Ӹ М Д О Н веле пароходшат кеӓ. 

Теве ӹнде Берингов пролив... 
Трӱк, нима вычыдеок, ивлӓ мӹнгешлӓ шӹкӓш тӹнгӓлӹт дӓ 

пароходым Чукотский тангыжышкы вес пачаш нӓнгеӓт... 
Тел лиэш, ивлӓ ушланен кӹлмен шӹнзӹт. Пароход и ныр лоэш 

цаткыдын пижӹн шӹнзеш... Телӹм и лошты эртӓрӓш вӓрештеш. 
Олтышым перегӓш манын, топкым йӧртӓт. 

Т е л г а ч е ш кодмышты гишӓн челюскинецвла а к ойхыреп. 
Научный рӓбоТниквлӓ' исследовани' пӓшӓштӹм пытрак веле 
ӹштӓт. Цилӓн пыт тыменяш тӹнгӓлӹнӹт. 

„Челюскин" яммаш. '„Челюскин" 2 тӹлзӓт утла Чукотский 
тангыж и лошты телӹм эртӓрӓ. Пиш кого и ныр сага тангыж 
вӹлпӹ „Челюскин" каштеш. 
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Тагыж леведшӹ и нырвлӓ икана-иктьинтьш П Ӹ З Ӹ Р Т Ӹ Л Ӹ Т . Ивлӓ 
цудыге мӱгӹрен шелӹштӹт, пыдыргат, пиш кого аравлӓшкӹ 
аралалтыт. 

Декабрь, январь эртӓ. 13 февралят шоэш. Ивлӓн цудыге 
шелӹштмӹ, пыдыргымы юк молнамшы гань агыл, шӹрен шакташ 
тӹнгӓлӹн гӹнят, „Челюскинышты" ӹлӹмӓш топлотшы ганьок 
ылын. Ти юкеш цилӓнок прИвикненӹт. Шмидт дон Воронин вуй-
лалтымыдон суднан командный составшы веле ивлӓм пыт анжа. 
Анжымыжы такеш агыл. 

. Ч е л ю с к и н " я м м а ш . 

Кечӹвӓл эртӹмӹкӹ 2 цӓш кытлан трӱк пиш кого юк шактен 
колта дӓ „Челюскин" вӹкӹ кого и коэ толаш тӹнгӓлеш. Паро-
ходын бортышты кого шелӹк лиэш.. 

Тӧрӧк керӓл запасым и вӹкӹ лыкташ приказым пуат. Тама-
няр секундышты цилӓн ӹшке вӓрӹштӹштӹ лит, йӓетӓрӹмӓш 
полный ходдон кеӓш тӹнгӓлеш. Йыштылмашат, шумат уке... 

Ивлӓ пароходым эчеӓт пӹзӹрӓл шӹндӓт. Бортеш еӹрӹмӹ кӹрт-
ни лиетӹвлӓ иктӹ паштек вееӹ кӹрӹт. Пароходын шалахай вел 
бортшы царгалт кен. Пароход К Ӧ Р Г Ӹ Ш К Ӹ вӹд пыраш тӹнгӓлӹн. 

„Челюскин" вӹдӹш вала. Тидӹм цилӓнок ужыт. Саслымашат, 
тыргыжланымашат уке. Пӓшӓ седок ӹштӓлтеш. Шукат ак эртӹ, 
керӓл запаевлӓ, научный приборвлӓ дӓ материалвла цилӓ и вӹлнӹ 
лит. Теве пароходын нержӹ вуйстык лиӓш тӹнгӓлеш. Палуба 
вӹкӹ вӹд нӓлеш. „Суднам цилӓн кодыда!" — команды юк шакта. 
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Пароходын нержӹ вӹдӹишӹ йӹле валаш тӹнгӓлеш. Кормажы 
кушкӹлӓ, вӹд вӹкӹ куза. 

Пароход гӹц экспедици начальник Шмидт дӓ капитан Воронин 
сек остаткаэш лӓктӹт. Эче таманяр секунды эртӓ дӓ „Челюскин" 
и лӹвӓлӓн ямеш. 

И вӹлнӹшӹ лагерь. Пароход вален кен дӓ, эдемвлӓжӹ ӹлӹш-
теок и пустинеш кодыныт. 

Пӹцкемӹш. Поранан. Кого ӱштӹ. 
Талашен радиомачтым 'шагалтат, пӓлаткывлӓм кӓрӓт. Рово-

таяш пиш когон трудна: ИНеТрумеНТвлӓ уке, ӱштӹштӹ кидӓт 
ак ӓйӹнӹ, мардеж ял вӹлец йӧрӓ, поран еӹнзӓм питӹрӓ. Сек 
Ӧетаткаэшӹжӹ, моч гӹц кемешкӹ Янгылышывлӓ, нӧрӹшӹвлӓ 
кӹлмӹшӹвлӓ палаткышты лелӹн амален кеӓт. 

Ирок ытаралташ ӹнянӹмӹ увер толеш: Уэлленышгыш (Чу-
котский полуостровышты) радиостанци челюскинецвлаи колын. 
Пароход вӹдӹш вален кемӹ гишӓн Шмидт радиодон Москвашкы 
увертӓрӓ. 

„Ытарат... Тырхаш веле келеш", каждый шана. 
Изин-олен ӹлӹмӓш виӓнгӓш тӹнгӓлеш. Лагерьышты советский 

якшар флаг выльгыжеш. 
Ытараш еамолетвлӓм, дИРИЖабльвлӓм дӓ „Красин" ледоколым 

колтымы манмы Москва гӹц радиодон увер миӓ. цилӓштӹнок 
Ӹнянӹмӓшӹштӹ пуше когоэмеш. еаМолетвлӓлӓн вазалаш вӓрӹм 
кӹчӓлӹт дӓ тӹдӹм ирӹктӓш тӹнгӓлӹт. 

Тенге гӹнят, лагерьын и ныржы со кеӓ. То тӹштӹ, то тиштӹ 
кого шелӹквлӓ лит, кого и аравлӓ аралалтыт дӓ коэлӓ толыт. 
Ӓэродромвлӓ иктӹ паштек вееӹ пыдыргат. И коэ кухням еӹмӹ-
рен шуа, вес рядӹ баракым пыдырта. Икӓнӓ чуч-чуч радио-
мачты и лӹвӓкӹ кете. Минут йӹдеок лагерь Л Ӱ Д Ӹ Ш Ӹ Ш Т Ӹ ылеш. 
Палшымашыжы ак тол. Иож дӓ тӹтӹрӓ ӓптӹртӓт. Ӹнде лагерь 
тӹлзӹ нӓрӹ тангыж мычкы еӓрнӹштеш. Тенге гӹнят, челюеки-
нецвлӓ вуйыштым^ак еӓкеп. Нинӹ ивлӓдон большевистски пыт кре-
дӓлӹт, Чукотский тангыжым исследуят. Коммуниствла дӓ комео-
Молецвлӓ цилӓ вӓре анзылны сек лелӹ дӓ ответственный пӓшӓш-
тӹ ылыт. 

Лагерьышты ӹлӹшӹвлӓн настроеништым лӱктӓш манын, кни-
гӓвлӓм йукын лыдыт, Мадышвлӓм ӹштӓт, мырым мырат, „Не сда-
димся" лӹмӓн стенной газетым лыктыныт. 

Теве икӓнӓ, тӹтӹрӓ дӓ поран логӹц лӓкшӹ самолет лагерь 
вӹлнӹ кайын колта. Челюскинецвлан пӹтӓриш партии ыта-
рымы. 
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Тӹлец вара поран дӓ тӹтӹрӓ когон дӓ когон шалгаш тӹнгӓлеш. 
Эчеӓт вычаш вӓрештеш. 

Иогышы лагерьышты ивлӓдон пыт кредӓлмӓш эче ик тӹлзӹ 
шывшылтеш. Советский Союз мӹндӹр северо-востокышты ма 
лин мимӹм цилӓ гӓзетвлӓштӹ анжа. Чукотский тангыжышты цевер 
дӓ тыр кечӹвлӓ лимӹм цилӓнок тырхыдымла вычат. 

Ӧетаткаэшӹжӹ, апрель тӹнгӓлмӹ андак тыр кечӹвлӓ тӹнгӓ-
лӓлтӹт. еамолетвлӓ иктӹ паштек вееӹ челюскинецвлан лагерь-
ышкы валат дӓ челюскинецвлам нӓнгеӓт. 13 апрельын остатка 
куд эдемӓт чОнгештӓт. Цилӓн ытарымы линӹт. 

Челюскинецвлам дӓ нинӹм ытарышы герой-летчиквлам цилӓ 
Союзна еуеун дӓ гордостьдон встречая. 

„ С е в е р н ы й п о л ю с * лӹмӓн полярный етанци. 

Северный полюсышты эдемвлӓ нигнамат эче ӹлӹделыт. 1937 ин 
майын Советский Союзын герой О. Ю. Шмидт вуйлалтымыдон 
воздушный нӹл карапльы северный полюсыш шоныт дӓ и вӹкӹ 
вазалыныт. Экспедицишты 45 эдем ылын. Нӹнӹ землян сек се-
верный точкашкы шукы грузым нӓлӹн миэнӹт. Грузшы—пӧрт-



палатка, гага кек мамыкдон шОкшемдӹмӹ, продовольстви дӓ 
олтыш запас, научный приборвлӓ, радиостанци, мардежеш сӓр-
тӹмӹ двигатель, тидӹ электричествым вырабатывайышашлык 
ылын. Экспедици партии дӓ правительствын задании ӹштев 
шоктен, 56-шы советский полярный станции ӹштен. 

еамолетвлӓ йӹле иӹнгеш. кен колтенӹт. И вӹлӓн атважный 
полярный нӹл исследователь: Папанин, Кренкель, Ширшов дӓ 
Федоров кодыныт. Нинӹ йӹр таманяр шӱдӹ дӓ тӹжем километр 
кымдыкаш суровый и пустинь ылын. 

Тел эртӓрӓш кодшывлан пӓшӓ тӸнгӓлӓлтӹн. Нинӹ каждый 
иӹл цӓшӹштӹ погодыи тӹшлен анженӹт дӓ тидӹ гишӓн радио-
дон иатерикыш Ӱвертӓренӹт. Нинӹ ӹлӹмӹ ижӹ тангыж йогы 
дӓ мардеж шӹкӹмӓшеш Гренландии сир тӹр докы югышкы 
кеен. Нинӹ Ӹ Ш К Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ Н ИН дрейфым (йогымжым) тыменьӹ-
нӹт. Северный полюс гӹц ианяр И Ӹ Н Д Ӹ Р К Ӹ етанци кемӹм каж-
дый кечӹньок нинӹ ПӸЛГОМЫШТЫШ шӸДӸрвлӓи анжен шотлыл 
иӓленӹт. 5 километр кытан тросыи (кьфтни ваштыр керемӹи) и 
ыражыш колтенӹт дӓ тангыжын келгӹцшӹм виеенӹт, махань-
шон ланзыштыш вӹд температурым пӓленӹт, тангыж пындаш 
гӹц провывлӓм нӓлӹнӹт. Океаныштыш растительный дӓ жи-
вэтный иирыи тЫменьӹнӹт. 

Тӹшлен анжымашвлаштадон нинь1,Советский Союзын гфойвлӓ, 
1937 ин кӓнгӹжӹи Москва—Северный полюс—Америка иар-
шрутдон пачелӓок ӹштӹмӹ кок изумительный ч Ӧ Н Г е Ш Т Ӹ м ӓ Ш в л ӓ л ӓ Н 

пиш кого палшымашым ӹштенӹт. 
Ноябрь тӹлзӹн етанци доны йыд лин. Тӹнге гӹнят, нинӹ' 

фонарь сотыдон пӓшӓм ӹштенӹт. Нинӹм пиш кого ӱштӓт, йо-
жат дӓ ивлӓ икана-иктьпптьш п Ӹ З Ӹ р т Ӹ Й ӓ ш ӓ т лӱдӹктен кердте. 

1938 ин 19 февральын папанинцвлаи и вӹлец лыктыт. Мӓи-
нӓн еӓНдӓлӹкӹштӹш эдеивлӓ веле коииунистический парти 
дӓ тӹдӹн вождыпы дӓ учительжы Сталин тӓнг вИктӓрӹмдон 
мир вӹлнӹ нигнаи ылтыиы техень подвигыи ӹштен кердӹнӹт. 

Северный полярный областьын мӓмнӓн погодыш 
влиянижы. 

Научный исследованивла теве мам анжыктат: северный поляр-
ный областьыштыш погодын мӓмнӓн погодыш влиянижы кого. 

Северны;! полярный область — тидӹ пиш ӱштӹ вӓр ылеш, 
тӹшецӹн уӓ докына ӱштӹ иӓрдежвлӓ толыт. Иӓн океанеш 
м шяр шукы и 1,огына, мӓ донына тӹнӓрӹ ӱштӹ дӓ ӱштӹ лиэш. 

Полярный областьышты цилӓ вӓреок икань климат агыл. 
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Иӓн тангыж покшалнышы шокшы полоса Гольфстрим теплый 
течени ылмы гишӓн лиэш, тидӹм мӓ пӓленӓ. Ти течени уке ылге-
цӹ, Европын север велжӹ и лӹвӓлӓн лин, кого уштеш цилӓ 
живойым кӹлмӹктен шӹндӓ ылын. Теплый течении температурыш-
ты керек махань вашталтмашок мӓмнӓн погодышкы тӹкнӓ. Мӓ 
донышна погодым анзыцок келесӓш манын, северный полярный 
зонышты погода вашталтмым дӓ Северный Ледовитый океанышты 
ивлӓ кышкыла йогымым пӓлӓш келеш. 

Упражненивлй. Контуран картышты СССР-н полярный зоным йӹр ыды-
ралда. 

Тӹшӓкен полярный зоныштыш тӓнгыжвлӓн, островвлан дӓ полуостроввлан 
Л Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ М сирӹдӓ. 

Урок агыл годым ӹштӹшӓшлык пӓшӓ. Открыткывлам, рИеункывлӓм дӓ 
газетвлӓэш, журналвлаэш пеЦӓТЛӸМӸРиеункывЛӓМ погыдаат, „СССР-н полярный 
зоныжы" альбомым ӹштӹдӓ. 

2. Т У Н Д Р Ы Н З О Н А . 

Северный Ледовитый океан тӹр мычкы цилӓ Советский Со-
юзын тӹржӹ мычкы ваштокок тундра полоса шывшылтеш. 

Природа зонын картышты тундрын зоным мода. 

Телӹм тундра мычкы. 

Пучывлӓ мӓмнӓм тундра мычкы пиш чӹнь нӓнгеӓт. Мӓ йӹрнӓ 
лым леведмӹ пиш кымда тӧрен киӓ. Тидӹ пустинь гань, ик етатян. 
ылеш, шайылан кодын миӓ. Кымдыкеш ошы. Йӹрвӓш ик тамгаат уке. 



Иӓнгдӹшӹ вӹцкӹж мардеж шӱлӹшӹм нӓлеш, лым пыракдон 
леведеш. Телшӹ кӹтӹк кечӹ, ӓль, тӧрӧк попымла гӹнь, вады 
рӹмӓлгӹ, выртышток эртен кеш. Йыд лишӹлемеш. Пӹцкемӹ-
шӓлтӓш тӹнгӓльӹ. 

Ик выртеш мардеж лӹплӓнгӹ дӓ, вара эче у еиладон руж-
гаш тӹнгӓльӹ. 

Мӓ вӹкӹнӓ трӱк лым когон йӧрӓш тӹнгӓльӹ. Йӹрвӓш кай-
тымлаок лым йож тӓрвӓнӹш. Ик минутышток кого лым пуалтем-
влӓ аралалт шӹнзевӹ. нартывлӓнӓ то лым пуалтем вӹкӹлӓ ле-
лӹн кузат, то тагышкы ӓнят, ӱлӹкӹлӓ чӹнь валат. Таманяр цӓш 
уш мардежӓн лым тырлыдеок шалга. 

пучывлӓнӓ таманяр гӓнӓ кӓнӓлтӓш шагалевӹ. Сек остаткаэ-
шӹжӹ нинӹ сила гӹц кевӹ дӓ воксеок шагалевӹ. 

Мӓ нартывлӓ гӹц кӓваштывлӓм нӓлнӓӓт, амаш постолвлам 
ӹштен шӹндӹшнӓ. Амаш ӹштӹмнӓ лошты, мӓмнӓм лым еовеемок 
мӱден шӹндӹш. 

Мӓ 4 цӓш нӓрӹ лым лӹвӓлнӹ кишнӓ. 
Пуалтем логӹц лӓкмӹкӹнӓ, мӓ цудеенок ӧрӹннӓ. 
Поран вокееок ылте машанет. Полярный сиянии еотыжы 

йӹрнӓ тьылге каеш. Лым леведмӹ тӧрем шӓнавӹлӹштӹш цилӓ 
цӹредон йолгыжалтеш. Мӓ пУчывлӓнӓм кӹцкӹшнӓ дӓ пакыла 
кеӓш тӓрвӓнӹшнӓ. Кӓнӓлтӹшӹ пучывлӓнӓ эчеӓт икладын чӹнь 
кыдалаш тӹнгӓлевӹ. а 

Сӧтемӓш тӹнгӓльӹ. Шукат шӹнӓ ке, анзылнына кым чум ка-
йын колтевӹ. 

Кӓнгӹжӹм тундра мычкы. 

4 тӹлзӹ эртӹмӹкӹ мӓ ти корныдонок мӹнгеш толынна. Кӓн-
гӹж ыльы. Тундрым пӓлӓшӓт акли. Тиштӹ цилӓ вӓре ыжаргы дӓ 
кӹрӓнӓлгӹ рехень, лудалгы лишайник — ягель кушкын шӹнзӹн. 
Рехень лошты пӧчӹж якшаргын каеш, морошкын дӓ голубикын 
изи тӹшкӓвлӓ кайыт. Лютик, незабудка дӓ полярный макывлӓ 
еӹнзӓэш яргатан вӓрӹн^ӓрӹн кайыт. Кышты-тишта мыржангшы 
кӱгивлӓ дӓ уавлӓ кайыкалат. 

Кышкы анжалат, цилӓ вӓре чоттым шукы йӓрвлӓ тьолгыжыт. 
Кӱкшӹ вӓр гӹц нинӹ тьолгыжалтшы кловой тӹгӹрвлӓлӓ кайыт. 
Кечӹ вокееок ак шӹц. Тундрышты еутка мычкок ӹлӹмӓш шо-
лын-шолеш. Кекомбывлӓ, кек лыдывлӓ, Йӱксӹвлӓ дӓ мол кеквлӓ 
миллионын йӓрвлӓм леведӹнӹт, дӓ воздухышты чӦнгештӹлӹт. 
Йӓрвлӓ вӹлнӹ йыдет-кечет кек юк веле шакта. 
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Тундрышты кӓнгӹжӹм. 

Мӓ йӓр тӹрӹштӹ кӓнӹшнӓ. Тиштӹ кӱкшикӓ вӹлнӹ ненецвлӓн 
чУмвлӓштӹ шӹнзӓт. Ненецвлӓ кечӹ мычкок кеквлӓм кычат, ко-
лым лоат, коптят, коштат — телеш запасым ӹштӓт. 

Кӓнгӹж кечӹ еотемдӓрӓ, ӹрӹктӓ. Эдемвлӓлӓн дӓ пучывлалан 
качкыш шукы улы. Тӹнге гӹнят, кужнер гишӓн ӹлӓш худа. 
Нинӹ воздухышты пӹл ара гань еӓрнӹштӹт, каждый жи-
во.} существом тӹтӹрӓ гань ӓрӓт. Нинӹ пиш шукын ылыт, шӱ-
лӓш вӓк ӓптӹртӓт. Пучы кӹтӧвлӓ ороды ганьвлӓ йонгы вӓрӹшкӹ 
кыдалыт, йонгы вӓрӹштӹ кужнер чӹдӹ —•мардеж вӹетӓрӓ. 

Тундрын природыжы. 
Природы зона картышты дӓ СССР физический картышты тундрын зоным 

мода. 

Тундрын вӹлвӓлжӹ. Тундра йӓшнӹмӹ вӓрӹм, цилӓгеок манмы 
гань, картышты ыжар чиӓдон чиӓлтӹмӹ. Тидӹ тундрын тӧр вӹл-
вӓл ылмым анжыкта. Тундрышты кыды вӓрежӹ кӰкшикӓӓн вӓр-
влӓ улы. Картын масштабшы изиӓт, картышты кӰкшикӓӓн вӓрвлӓм 
анжыктымы агыл. Тундрышты кырыкан вӓрвлӓӓт улы. 

Тундрышты кыдын туре 'кырыквла улы, картышты анжалда. 

Климат. Тундрын цилӓ зоныжок, манаш лиэш, полярный круг 
вес велнӹ ылеш, тӹштӹ телӹм таманяр кечӹ, ӓль таманяр тӹл-
зӹ кечӹ вокееок ак кай. Тундра сага иӓн ӱштӹ тангыжвлӓ ылыт, 
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тӹштӓкен кӓнгӹжӹмӓт ивлӓ каштыт. Седӹндон тундрын климат-
шы пишок суровый ылеш. Тӹштӹ тел 8—9 тӹлзӹ шалга. Шӹ-
ренок пиш кого ӱштӹ кого поран шалга: шӹренок ӱштӹ мардеж 
дӓ кукшы мардеж лиэш. Лым чӹдӹ вазеш дӓ земля пиш келгӹш-
кӹ кӹлмӓ. 

Тундрышты кӓнгӹж мытык. Кечӹ таманяр кечӹ дӓ таманяр 
тӹлзӹ воксеок ак шӹц. Тидӹ кечӹвӓлӹмӓт кӱшкӹ ак кузы дӓ 
землям когон ак ӹрӹктӹ. седӹндонок тундрышты 50 см гӹц 100 см 
келгӹцӹшток курым кӹлмӹ ланзы ылеш. 

Тундрыштыш йӓрвлӓ дӓ рекӓвлӓ. Курым кӹлмӹ ланзы шы-
лыш лым вӹдӹм келгӹшкӹ ак колты. седӹндонок тундрышты 
йӓрвлӓ дӓ купвлӓ пиш шукы. 

Полярный тымана дон мызы. Песец дон пеструшка. 

Тундра гач кого вӹдӓн рекӓвлӓӓт шукы йогат. Шукы рекӓжӹ 
ю г ы ш т ы М Ӹ Н Д Ӹ Р Н Ӹ тӸнгӓлӓлтӹт. Тундра мычкы нинӹ мытык вӓ-
рӹм веле йогат, варажы полярный тӓНгыжвлӓшкӹ йоген лӓктӹт. 

СССР физический картышты Печорын, Обьын, Енисейын дӓ Ленан устье-
штым мода. 

Растительность. Тундрышты растительность шукы агыл. Зем-
ля келгӹшкӹ ак ливӓт, тӹштӹ шӹргӹвлӓ уке. Лап вӓрвлӓштӹ 
рехень кушкеш, кӱкшӹрӓк вӓрвлӓштӹ — лишайник. Лишайник 
лошты шӹренжок ягель кушкеш. Рок вӹлӓн шӓрлен кушшы мы-
тык пӰшӓнгӹвлӓм: карлик кугим, уам шоэн-шоэн ужаш лиэш. 
Рехень лошты кӹцкӓн рӓетенивлӓ: пӧчйж, муды, голубика, мо-
рошка шукы улы. Ӱштӹ мардеж ужтымы вӓрвлӓштӹ веле яргата 
пеледӹшӓн шудывлӓ кушкыт. 

Тундра — тидӹ Ш Ӹ Р Г Ӹ Д Ӹ М Ӹ вӓр ылеш, тишӓк рехень дӓ ли-
шайник веле кушкеш. 

Животныйвла тундрышты пиш шукы йиш агылеп гӹнят, шот-
донжы шукын ылыт. 
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Р о к Ыражвлӓштӹ полярный калявлӓ — пеетрушкывлӓ ӹлӓт, 
нинӹ тундра лИШаЙниквлӓм дӓ мол кӰшкышвлӓм качкыт. 

Ч о т ы м а ш шукы йӓр тӹр еирвлӓ воктен, кӓнгӹжеш толшы 
кеквлӓ — кекомбывлй, кек лыдывлӓ, йӱкеӹвлӓ ӹлӓт. Нинӹ тӹштӹ 
пиш шукы качкышым мот — вӹд рӓеТенивлӓм, тыгыды колвлӓм 
дӓ В Ӹ Д Ӹ Ш Т Ӹ Ш мол ЖИВотныЙВлӓм. рекӓвлӓштӹ дӓ йӓрвлӓштӹ 
кол пиш шукы. 

Тундрышты полярны'1 ӹрвӹжвлӓ — пееецвлӓ дӓ полярный ты-
манавлӓ пиш шукы, нинӹ пееТрушкывлӓм дӓ кӓнгӹжеш толшы 
кеквлӓм качкыт. Шӹренок пирӹвлӓм у ж а ш лиэш. Кӓнгӹжӹм тун-
дрын воздухшы кужнер шужгымыдон темӓлтеш, нинӹ цилӓ жи-
войым пӹллӓок леведӹт. 

Тундрыштыш халык. 
Англим, Франции дӓ Германим иквӓреш нӓлмӹкӹ, тундра нинӹ 

гӹц кок пай .кого. Ти пиш кымда вӓрӹштӹ халык пиш чӹдӹ. 
Тӹштӹ халавлӓ шукы агыл дӓ нӹнӹжӓт изивлӓ ылыт. 

Тундрышты техень народвлӓ ӹлӓт: ненецвлӓ, еаамвлӓ (лопарь-
влӓ), луораветланвла (чукчавлӓ), рушвлӓ. 
137 страницыштыш картышты ти народвлӓн ӹлӹмӹ вӓрвлӓштӹм мода. 

Ти народвлӓ пучым урден, охотничаен, колым лоэн ӹлӓт. Ни-
нӹ, цилӓнок манмы ганьы, халавлӓштӹ дӓ еолавлӓштӹ ак ӹлеп, 
еоок вӓр гӹц вӓрӹшкӹ каштыт, ӹшлӓнӹштӹ дӓ Ӹ Ш К Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ Н 

пӰЧывлӓштӹлӓн керӓл качкышым кӹчӓлӹт. 
Тундрышты ӹлӹшӹ кочевой халыкын ӹлӹмӓшӹжӹ йӹржӹ 

ылшы суровый природа гӹц когон зависимый перви ылын. 
пУчывлӓлӓн яжо качкыш йӹрок .улы гӹнь, охота яжон кеӓ 

гӹнь, тундрышты ӹлӹшӹ эдем ладнанок ӹлӓ. Теве вашток и нӓлӹн 
шӹндӓ, пучылан качкыш уке лиэш, пучы тошалана дӓ кола. 
Зверь вес вӓрӹшкӹ кен колта—капкан охыр лиэш. Тӹнӓм ладна 
ӹлӹмӓш пӹтӓ — голод, церлӓнӹмӓш, незер ӹлӹмӓш тӸнгӓлӓлтеш. 

Тундрышты халыквлӓ лошты кулачествын кодшыжы эче улы. 
Ти эдемвлӓ советский ^строительствылан ӓптӹртӓш цацат. Поп-
влӓӓт (шаманвлӓ) эче пӹтен шоктыделыт, нинӹ тундрыштыш 
кочевниквла лошты суеверии кычат дӓ нӹнӹм алталат. 

Тундрыштыш народвлӓн ӹлӹмӓшӹм у еемӹнь еӓрӓл колтымы 
верц советский власть пиш пыт кредӓлеш. 

Ненецвлӓ. 
Ненецвлӓ пучым урдат . Пучы нинӹн пиш важный животный-

ышты. Ненецвлӓ пучы кӓВаштыВлӓдон леведмӹ чуивлашть1 
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ӹлӓт. Нинӹ пучы кавашты вӹлнӹ амалат, пучы пайым качкыт, 
вЫргемӹштӹм пучы каваштыдон ӹштӓт. 

Пучывлӓ шукыжок ягельым качкӹт, ягельжы кого тундра кым-
дыкеш кушкеш. Пучывлӓ ягельым качкын пӹтӓрӓт, дӓ ненецвлӓ 
кӹтӹмӹ у вӓрвлӓшкӹ кеӓт. 

Пушной зверьым дӓ тангыж зверьым кычымашат ненецвлӓлӓн 
кого значенян ылеш. Нинӹ песецвлӓм, пирӹвлӓм, МӦскӓвлӓч, 
МОржвлӓм дӓ тЮленьвлӓм кычат. Пушной зверьвлӓм тел тӹнгӓл-
мӹкӹ кычаш тӹнгӓлӹт. 

Кӓнгӹжӹмжӹ тангыж зверьым кычат, колым лоат, кеквлӓм лӱ-
лӹт дӓ кек МынывлӓМ постарат. 

Телӹм ненецвлӓ югышкы, шӹргӹвлӓ лишкӹ кеӓт, кӓнгӹжӹм— 
полярный тангыжвлӓ лишкӹ. 

Ненецвлӓ ӱштӹ годымат, поранан годымат, тӹтӹрӓн годымат, 
полярный пӹцкемӹш йыдымат лыман дӓ юктымы тундрын тӹртӹ-
мӹ тӧремӹштӹ кочуят. 

Земля ливӓ веле, полярный тӓнгыжвлӓн сирвлӓ ӹлӹжӹт. Не-
нецвлӓ кӓнгӹж йӹде тишкӹ миӓт. Тиштӓкен пучывлӓ дорцыв 
кужнервлам дӓ тӹнгӓвлӓм тангыж мардеж покта. 

Полярный кӹтӹк кӓнгӹж пиш йӹле эртӓ. Вӹд тӹрӹштӹ тӹ-
тӹрӓ когон ныгыдемӓш тӹнгӓлеш. Лым шӹрен лымаш тӹнгӓлеш, 
мардеж шойге шишка. Кеквлӓ кен колтат, зверьвлӓ кеӓт, эдем-
влӓӓт тундра покшакы, шӹргӹ лишкӹ кеӓт. 

Луораветланвла (чукчавлӓ). 

Луораветланвла Чукотский полуостровышты, Азин кӓтӓ севе-
ро-востокышты ӹлӓт. 

СССР картышты Чукотский полуостровым мода. 

Луораветланвла кыдыжы—„сир тӸРӸштӹшӹвлӓжӹ" — сир 
тӹр мычкы ӹлӓт, тангыж промыслышты ровотаят. Вееӹвлӓжӹ — 
„пучы урдышы" луораветланвлажь1 — ненецвлӓлӓок пучым ур-
дат, ӹшке пучывлашть1дон тундра мычкы кочуят. 

Сир тӹр мычкы ӹлӹшӹ луораветланвлан главный добычышты 
тюлень (нерпа) ылеш. Нинӹ тюлень каваштыдон ӹшлӓнӹштӹ выр-
гемӹм ыргат, пайжы качмашкы кеӓ, шелжӹдон олтат дӓ чум 
кӧргӹм еотемдӓрӓт. 

Сир тӹр мычкы ӹлӹшӹ лӰОРаВетланВлӓн еолавлӓ кышты 
шон сир тӹр мычкы шӹнзӓт. Ти еолавлӓштӹ 20—30 яранга. 

Яранга — тИДӹКогочум^аманяр кӹдежӓн. Покшал кӹдежӹш-
тӹ вацак, тидӹ гӹц паена, тюлень шел йылатымы лампывлӓ 
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улы. Телӹм нӹллӹ вӹц градус ӱштӹ годымат вӓк ярангашты 
шокшы. Тюлень шел веле лижӹ. 

Сир тӹр мычкы ӹлӹшӹ лӰОРаВеТланвлӓлӓн пи керӓл живот-
ный ылеш. Нинӹлӓн пи пучы вӓреш ылеш. 

Телӹм тангыж вӹкӹ промыслышкы кеӓш, ӓль хӓдӹр нӓлӓш, 
ӓль зверь кычаш капкан шӹндӓш кеӓш луораветлан пивлӓжӹм 
нартеш (тиреш) кӹцкен шӹндӓ. Пивлӓ сӓптеок кыдалыт, нинӹм 
саслен виктӓрӓт. 

Первиш веремӓн сир тӹр мычкы ӹлӹшӹ луораветланвлан ӹлӹ-
мӓшӹштӹ тангыж промыслы яжо лиэш гӹнь веле ладна лиэш 
ылын. Тангыж вӹлнӹ штурмаан годым охота шукы веремӓэш 
цӓрнен; тӹнӓм ЛӰОРАВЕТЛАНВЛӒ Ӹ Ш К Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ Н припасым пӹтӓрен 
шуат ылынат, Ӹ Ш К Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ Н ярангавлаштьилтЫ качкыштеок дӓ 
олтыштеок шӹнзӓт ылын. 

Тундрыштыш народвлӓн Ӹлӹмӓшӹштӹм советский 
власть кыце у семӹшкӹ сӓрӓ. 

« 

Тундрыштыш еоветвлӓ. 
кугижӓ годым правадымы ылшы тундрыштыш кочевой народ-

влӓ Октябрьский социалистический революци лимӹкӹ Советский 
Союзын полный праваан гражданвлӓ линӹт. 

Советский зӓконвлӓдон нинӹн тундровой еоветвлӓ улы. Тунд-
рын халык кочуя, нӹнӹ еагаок тундрыштыш еоветвлӓӓт кеӓтг 
кӓнгӹжӹм — ееверышкы, тангыж Мардежӹшкӹ, телӹм, ӱштӹ го-
дым— югышкы, шӹргӹ ӹшӹкӹшкӹ. 

Промысловой таманярак томаан кӓнгӹжшӹ изи поселкышты 
кӓнгӹж гач тундра совет ӹлӓ. 

Кӓтӓ пӧрт левӓш вӹлнӹ — якшаэ флаг. Амасан кӱшӹл ар-
луэш „Совет" шамак еирӹмӓн изй хангам еӓкӹмӹ. 

Изи пӧрт циц халык пырен шагалын. 
Советын заеедани тӸнгӓлӓлтӹн. 
Охотничайым гишӓн кӓнгӓшӓт. 
— Мӓлӓннӓ капканвлӓ, пичӓлвлӓ келӹт,— тӓгӱ попа. 
— Пӧртвлӓ уке. Телӹм промышленниквлалан ӹрӓлӓш пыраш, 

амалаш вӓр уке. Лым лошты амаленӓ. 
— Мӓ тангыж зверьвлӓ дӓ пееецвлӓ паштек каштына. Перви 

мӓ пучы урдышы паян эдемлӓн кымалынна. Тӹдӹ мӓлӓннӓ пучы 
пайым пуэн дӓ тӓрешӹжӹ мӓ гӹцнӓ пееецвлӓм нӓлӹн. Мӓ тӹдӹ-
лӓн шукы пееецым пуэннӓ. Кӹзӹт мӓ пееецвлӓм Госторглан вы-
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жаленӓ дӓ маняр келеш, тӹнӓрӹм пучы пайым мӓ нӓлӹнӓ. 
Охотничайым гишӓн цилӓн кӓнгӓшӓт дӓ постановляят: ӹн-

декш вӓре пӧртвлӓм шӹндӓш дӓ Госторг гӹц кӓпканвлӓм, пичӓл-
влӓм кандаш 'ядаш. 

Пучы хазяйства гишӓн кӓнгӓшӓт. Пучывлӓ церлӓнӹмӓшӹм дӓ 
колымашым кыце цӓрӹмлӓ, кӹтӧ кашмы вӓрвлӓм кыце тӧр пайы-
лымла, тӹдӹм попат. 

— Мӓмнӓн изи пучывлӓнӓ уке,— ненец Никын попа. 
Сӓмӹрӹк ненец Лобазов лишӹл 'районыштыш ненецвлӓ тама-

няр колхозым ӹштӹмӹ гишӓн, тӹштӹ яжон ӹлӹмӹ гишӓн дӓ 
тӹштӹ цилӓ ненецынок пучы пай улы гишӓн шайыштеш. 

Тӹшӓк цилӓн икӓнӓштӹ попаш тӹнгӓлӹт. Ненец-колхозник-
влӓн ӹлӹмӹм анжаш колташ решӓт, яжон ӹлӓт гӹнь, тиштӓт 
колхозым ӹштӓш лит. 

Ненецвлӓ ӹшке чӰМвлӓшкӹштӹ кеӓт, дӓ каждыйок ӹшкеду-
решӹштӹ тумаят: советский власть лимӹкӹ ӹлӓш куштылгы лин, 
маныт. 

Хищник-купецвла вӓреш фӓКторивлӓ. 

кугижӓ ылмы годым тундрыштыш народ тЫменьтӹмӹ дӓ ӹш-
кӹмжӹм переген кердтӹмӹ ылын. 

Кымда тундрышты ӹшкетӹн ӹлӹшӹ кочевникым тундрыш 
толшы кӰпецвлӓлӓн алталаш куштылгы ылын. 
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Купецвла тундрышкы охотничайымы хӓдӹрвлӓм — лашашым, 
санзалым, спичкӓм веле агыл, сагашты ӓрӓкӓм эче канденӹт. 
Нинӹ тундрыштыш ӹлӹшӹвлӓм йӱктенӹт, дӓ нӹнӹ гӹц пучы 
кӹтӧвлӓм дӓ шергӓкӓн пушниным пиш шулдеш нӓлӹнӹт, токыш-
ты паен кенӹт. 

тЫменьтӹмӹ, ӸШКӸМӸШТӸМ переген кердтӹмӹ кочевниквла 
и гӹц ин незеремӹнӹт. Советский власть тундра гӹц хищник-
купецвлам поктыл колтен. Тундра кымдыкеш фактОривлӓ ӹш-
тӹмӹ линӹт. Тӹштӹ пушниным нӓлӹт дӓ халыклан керӓл това-
рым выжалат. 

Ненецвлӓ шалгымы вӓр гӹц МӸндӹрнӹагыл факторим ӹштӹмӹ. 
Кок кого амбар сакой товардон темен шӹндӹмӹ. ИКТӸШТӸЖӸ 

лашаш мешӓквлӓ, шӹрӓш мешӓквлӓ, санзал мешӓквлӓ. Весӹштӹ-
жӹ — порох, тровы, свинец, ӱ, чӓй, сакыр, канфет. Ӓтӹдерӓт 
шукы. Выргемвла, книгӓвлӓ, плакатвлӓ улы. 

Факторишты эдемвлӓ шолын-шолыт. Пушнина сдайышывлӓ 
иктӹ паштек весӹвлӓ толыг. Паяндобычым — товарым цилӓн на-
малыт дӓ намалыт. 

Стӧлвлӓ вӹлнӹ, окнявлӓ анзылны, седӹрӓштӓт — цилӓ вӓре 
песецвлӓ киӓт. 

елужышывлӓ кыргыжталын каштыт. Кыдыжы кандымы пушни-
ным анжат, кыдыжы рошотым ӹштӓг, кыдыжы продуктвлам дӓ 
тозарым колтат. 

Пушниным едайымыкы ненецвлӓ чӓйӹм йӱт, рошотым вычат. 
Керӓл продуктвлам дӓ товарым плучайымыкы ненецвлӓ нарте-
шышты оптат дӓ токышты нӓнгеӓт. 

Тундрыштыш культурный нӓшӓ. 

Кочевниквлан телӹм ӹлӹмӹ вӓрӹштӹ культурный кого пӓшӓ 
ӹштӓлтеш. Тӹштӹ культбазывлам ӹштӓт; каждый культбазышты: 
школым, больницым, радиостанции, культур томам, магазиным 
строят. 

Культбазывлашкь1 тундрыштыш ӹлӹшӹвлӓ пивлӓм, пучывлӓм 
кӹцкен дӓ ялынат цилӓ вец таманяр шудӹн толыт. 

Тенгеок красный чумвлӓм ӹштӓт. Пучывлам, пивлӓм кӹцкен 
тундра мычкы учитель, фельдшер кочуят, нинӹ сага кино, радио» 
библиотека, аптечка улы. Красный чумвлӓ тундрын сек мӹн-
дӹр вӓрӹшкӹжок шот, вӓр гӹц вӓрӹшкӹ каштыт дӓ советский 
культурын тӸнгӓлтӹшӹм шӓрӓт. 

Тундрыштыш ӹрвезӹвлӓ шкОлвлӓштӹ тыменьӹт. 
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Перви тундрыштыш кочевой народвлӓн еирмӓшӹштӹ уке ылын. 
Кӹзӹтшӹ веремӓн ненецвлӓн дӓ луораветланвлан ЙӸЛМӸДОН бук-
варьвлӓм издавайымы. 

Общежитиан школвлӓ пиш кого значенян ылыт. Тӹштӹ кочев-
никвлӓн ӹрвезӹвлӓ культурный ӹлӹмӓшдон ӹлӓш тыменьӹт. 

Тундрыштыш хозяйствам советский власть кыце 
у еемӹшкй еӓрӓ. 

Тундрышты пучым урдымаш. 
П у ч ы урдымаш — тундра хозяйстван тӹнг пӓшӓ ылеш. Пучы 

кӦЧеВникВЛӓм в еле а к обслужывайы. Пучы пай консервный заво-
д ы ш к ы кеӓ, каваштыжы промышльенностьлан керӓл сырье ылеш. 
Тенге гӹнят, пучывлӓжӹ тундрыштыш суровый природеш перви 
когон яеыланенӹт. 

Тундрым и леведмӹкӹ, келгӹ лым лыммыкы дӓ качкыште, 
пирӹвлӓ нинӹм кычымашеш пучы кӹтӧвлӓ ИЗИЭМӸНӸТ. Тӹнгӓвлӓ, 
пармывлӓ, кужнервла пырылмашеш яеыланенӹт, вашталтшы 
цервлӓдон коленӹт. 

Тундрышты пучы урдымашым пыток лӱктӓш советский власть 
цилӓ мерам прнимая. Пучы урдымы станцивлам ӹштӹмӹ, тӹштӹ 
специалиствла пучым дӓ тӹдӹн цержӹм тыменьӹт, тундра кым-
дыкешок ветеринарный пунктвлйм шукым ӹштӹмӹ, тӹштӹ пу-
чывлӓм тӧрлӓт, прИВИВКЫВлӓм ӹштӓт. 



Пучы урдЫМЫ еовхозвлӓм ӸштӸмӸ. Пучы УРДЫШЫВЛӓ шукын 
колхозвлаш пыренӹт. Ягель кушмы кӹтӹм вӓрвлӓм колхозвла 
лошты тӧр пайылымы. 

Пушной промыслы. 

Тундрышты пушной зверьвлӓм, осовынжок пееецвлӓм кычымаш 
кого значенян ылеш. 

Шукы еӓНДӓЛӸКӸШТӸжоКпуШНой зверь чӹдӹ. Тӹштӹ мӓмнӓн 
мехым охотан нӓлӹт. Пушнина Советский Союзлан шортним 
пуа, Ш Ӧ Р Т Н И Ж Ӹ вес еӓНДӓлӹквлӓштӹ кыды-тидь1 МӓшинӓвлӓМ 
зӓводвлӓлӓн дӓ фӓбРиквлӓлӓн нӓлӓш келеш. Мӓмнӓн задачына — 
пушной промыслым развиваяш дӓ вес еӓНДӓлӹквлӓшкӹ ш у к ы р а к 
пушниным выжалаш. 

Т у н д р ы ш т ы ӦХОТниквлӓн артельвлам организуйымы. 
Зверь урдымы фермывлӓм ӹштӹмӹ, тӹштӹ тундрыштыш 

шергӓкӓн зверьвлӓм вольыклаок урдат. 

Полезный ископаемыйвлам кӹчӓлмӓш дӓ разрабатывайымаш. 

Тундрын земной недражым эче чӹдӹ пӓлӹмӹ. Тӹнге гӹнят, 
кӹзӹт пӓлӹ — СССР-шть1 социалистический хозяйствалан пиш ке-
рӓл полезный ИеКопаемыйвлӓм тундра пуэн кердеш, тидӹ раекы-
дын каеш. Полезный ИеКопаемыйвлӓм Кольский полуостровышты 
веле яжонжок пӓлӹмӹ. 

Шӹргӓн купвлӓ дӓ йӓрвлӓ лошты Хибинсний кырыквлӓ ылыт, 
нинӹ кӱкшӹ агылеп: лапышты — имӓн шӹргӹ, кӱшнӹрӓк кугивла 
кайыкалат, пакылажы кырыкан тундра рехень дӓ лишайник. 

Кольский полуостровыштыш Хибинский кырыквлам картышты кӹчӓл мода. 

Тиштӹ таманяр и первирӓк [пустинь ганьы, эдемтӹмӹ вӓр 
ылын. 

Тиштӓкен УЧоныйвлӓ нӹл и ровотаенӹт. Нинӹ Хибинский кы-
рыквлӓн ископаемый богатствым Иееледоваенӹт. Нинӹ эдем ӹлӹ-
дӹмӹ, рехень дӓ лишайник вӹлвӓлӓн дикий екалавлӓштӹ, рок 
лошты шергӓкӓн полезный ископаемыйвлам моныт. Осовынок 
шергӓкӓнжӹ хибинский апатит ылеш, тӹдӹдон почвым пыш-
кыдемдӓш лиэш. 

Таманяр и эртен кемӹк, хибинский тундра ӹлӹжӹ. 
Апатит лыкмы рӰДНиквлӓштӹ йыдет-кечет ровотаят. Тиштӹ 

таманяр тӹжем рабегчий. Пыдештарьшь1 юквлӓ •кужын мӱгӹрӓл-
тӹт. Паровозвлан юк шакта. Буровой Мӓшинӓвлӓ ровотаят. 
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Кировск хала. 

Тура тӹрӓн кырыквлӓ лапышты, ире вӹдӓн йӓр тӹрӹштӹ у 
хала лин шӹнзӹн. 

Ти хала Киров тӓнгӹн непоколебимый энергижыдон дӓ боль-
шевистский настойчивостылыдон лин дӓ тӹдӹн льшдон — Кировск 
манын лӹмдӹмӹ. 

Картышты Кировск халам мода. 

Кировск халам шукердӹ стройымы агыл, халаштыжы уш 
таманяр фабрика, таманяр завод, каменный зданивлӓ, больницывла 
дӓ леЧебницывлӓ, школвлӓ, клубвлӓ, библиотеквла дӓ звуковой 
кого кино ылыт. 

Кировск халан Ӧлицӓвлӓжӹ мычкы автомобильвла, ӓвтобусвлӓ 
кыдалыштыт. 

Ти халашты таманяр лу тӹжем эдем ӹлӓ. Хала гӹц М Ӹ Н Д Ӹ Р Н Ӹ 

агыл электростанции стройымы, тидӹ халалан дӓ цилӓ рудниклан 
электрический токым пуа. 
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Хибинский кырыкан тундра тенге вашталтын. Кӹзӹтшӹ ве-
ремӓн тундрышты мол вӓрвлӓштӓт строительство шӓрлӓ. 

Тундрыштыш сола хозяйства. 

Тундрышты ӹлӹшӹвлӓ шӹренок шужен ӹленӹт. Нинӹн кач-
кышышты ик статян ылын — кол, пучы пай дӓ тангыж зверь 
пай. Советский коопераци веле тундрышкы лашашым, санзалым 
шывшташ тӹнгӓлӹн. Тӹштӹ Овощвлӓм (кавштавичЫ хӓдӹрвлӓм) 
воксеок пӓлӹделыт. Ныржат, кавштавичьшат уке ылын. 

Кӹлмӹ рок вӹлӓн, купеш киндӹ дӓ овощвлӓ кушкын ак кер-
деп манын цилӓн шаненӹт. Опытвлӓм ӹштенӹт дӓ овощвлӓ куш-
кын кердмӹм пӓленӹт. 

Кӹзӹт Кольский полуостровыштышы Кировск хала лишӓн 
опытный сола хозяйства станции ӹштӹмӹ. Ти станцишты рокол-
мам дӓ кавштаи веле агыл, кого мӧрӹмӓт куштат. Опытный станци 
тундрышты кавштавичь1 пӓшӓм дӓ сола хозяйства пӓшӓм видӓш 
лимӹм анжыктен. 

Тундрышты кашмы корнывлӓ. 

Картышты анжалда: тундрын западный частяштӹ веле К Ӹ Р Т Н И 

корны эртӓ — тидӹ Кировский корны ылеш. 
Тӹлец пасна тундрышты кьфтни корны уке. 
Тундрышты ик пункт гӹц вес пунктвлашкЫ пучывлӓм дӓ пи-

влӓи кӹцкен кыдалыштыт. 
Тундрын корны укеӓн вӓрӹштӹ вӹд корны кого значениӓн 

ылеш. 
Полярный тангыжвлӓ Т Ӹ Р И Ы Ч К Ы таианяр кого Хала — тангыж 

портвлӓ улы. Ти портвлӓ гач сакой государствывлӓдон торгейӹ-
мӓш кеӓ. 

Ти портвлӓ лошты сек важныйжок Мурманск ылеш. Мур-
манск лишӹц теплый течени эртӓ, седӹндон тидӹ год мычкы ак 
кӹлмӹ. 

Упражненивлй. Контуран картышты тундра зоным карандашдон йӹр ыды-
ралда. 

Тундра гач йогышы когорак рекӓвлӓн Л Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ М сирӹдӓ. 
Ненецвлӓ, лопарьвла. чукчавлӓ, кӓмчадалвлӓ ӹлӹм вӓрвлӓм контуран кар-

тышты пӓлдӹртӹдӓ. 
Кировск халам дӓ северный портым — Мурманскым пӓлдӹртӹдӓ. 
Баренцов тангыжышкы теплый течени Гольфстрим йоген пырымы вӓрӹм 

тусарен анжалда. 
Урок агыл годым ӹштӹшӓшлык пӓшӓ. „Тундран зона" темеш альбомым 

ӹштӹдӓ. 
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з . Т А Й Г А Н З О Н А . 

Тундра гӹц югышкыла СССР мычкы западный граница гӹц 
Тихий океан тӹр якте шӹргӹ кушкын шалга. Тундра дӓ шӹргӹ 
лошты когон пӓлдӹрнӹш грӓницӓжок нигыштат уке. Тундра 
изин-олен Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш К Ӹ ванжен миӓ. 

Пӹтӓри тундрышты кошкыш вуян мерцен кушшы мытык 
пУшӓнгӹвлӓ каяш тӹнгӓлӹт. Тиштӹ — шыргйн тундра (лесо-
тундра). Пакыла югышкыла пУшӓнгӹвлӓ шалдырараквла дӓ ко-
гораквлӓ ылыт. Шӹргӹ шӹреэмеш. Пакылажы тундра пӹтӓ, цилӓ 
вӓре шӹргӹ веле кушкеш. 

Шӹргӓн тундра. 

Шӹргӹн плошадьшы тундрын гӹц утларакок кого. Шӹргӓн 
зонеш Франция ганьвлӓжӹ лӰаткӓндӓкш государство йӓшнен 
кердӹт. 

Ти шӸргӹвлӓштӹ лач шукыжок имӓн пУшӓнгӹвлӓ кушкыт, 
дӓ тидӹ эртен лӓктӓш литӹмӹ, дикий тайга ылеш. 

Шӹргӓн зонын юго-западный частяштӹ ярышан шӹргӹ куш-
кеш, тиштӹ имӓн дӓ ӹлӹштӓшӓн пУшӓнгӹвлӓ кушкыт. 

Шӹргӓн тундрым, тайгам дӓ ярышан шӹргӹм природын зона картышты 
мода. 

Тайга вӹлнӹ дӓ тайгашты. 
Самолет Красноярск хала гӹц тӓрвӓнӹш дӓ Енисей рекӓ 

мычкы, север векӹ чОнгештӹш. 
Енисей рекӓ тӹрӹштӹ Красноярск халам мода. 
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Тайгашты. 

Мӓ лӹвӓлнӹнӓ имӓн шӹргӹ пӹцкемӹшӹн кайын шалга. 
Цилӓ векӹ — ^еверышкы, югышкы, востокышкы дӓ западышкы 

тайга шывшылтеш. 
Иолге кайшы рекӓ веле ӓйӓкӓн ӓль тӧрӹн тайга мычкы йога. 
Рекӓ лишнӹ кышты-тишть1 тайга пӹзӹртен шӹндӹмӹ солавлӓ 

кайыт, шоэн-шоэн лееозаводвлӓн Ш Ӹ К Ш Ӹ Ш Т Ӹ каеш. 
Мӓ Енисей рекӓ вӹлец тӹжем километр нӓрӹм чӦнгештӹшнӓ, 

кышкевек еӹнзӓ ужеш, цилӓ вӓре пӹтӹдӹм тайга ылеш. 

Самолет вазалмыкы, мӹнь изиш пӓлдӹрнӹшӹ ялгорныдон 
тайгашкы кешӹм. Километр нӓрӹмӓт шӹм эртӹ, кеӓш литӹмӹ 
Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш К Ӹ миэн шагальым. Мӹньӹм йӹрвӓш лаштра кедрвлӓ, 
кого пихтывлӓ дӓ кожвлӓ ӓрен шӹндевӹ. Аяран кечӹ ыльы 
гӹнят, пӹцкемӹш йыд лимӹлӓ веле чучы. 

Цилӓ вӓре йӧрӹлт вацшы пУшӓнгӹвлӓ киӓт, кыдыжы важшы 
гӹцок йӧрӹлт вазыныт, кого кӱ аравлӓ улы. Нинӹвлӓ вӹлӓн 
рехень дӓ лишайник когон кушкын шӹнзӹн. Пишок цытката, 
тыр. 

Шӹргӹ лоэш ямаш ӹнжӹ ли манын, йӹлерӓк самолет докы 
мӹнгеш кешӹм. 
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Тайган природыжы. 

Тайган вӹлвӓлжӹ. СССР-н физический картым анжалда. 
Тайган пӱлӓ вӓржок картышты ыжар чиӓдон чиӓлтӹмӹ. Ти-

дӹ — низменность. Низменностьын пеле вӓргӹцрӓкок Уральский 
кырыквлӓ эртӓт. Енисей рекӓ вес велнӹ Средне-Сибирский воз-
вышенность тӸнгӓлӓлтеш. Тидӹм кыце-шон кырыквлӓ пӹчкедӓт. 

Климат. Тайган зона тундрын зона гӹц югыштырак ылеш. Кечӹ 
кӓнгӹжӹм кӱшкӹрӓк тӹштӹ куза дӓ землям когоракын ӹрӹктӓ. 
Земля когон келгӹшкӹ ливӓ. 

Тайгашты тел ӱштӹ дӓ кужы. Тайгаштыш телжӹ тундрыш-
тышы гӹц мытык (6—8 тӹлзӹ). 

Тайгашты климат цилӓ вӓреок ик статян агыл. 
Тайган западный частяштӹ (Европейскишты) климат пышкы-

ды. Тайган ти частяжӹ Атлантический шокшы океан лишнӹ 
ылеш. Тайган Азиатский частяжӹ пиш суровый климатшыдон 
айырла. Тишкӹ Атлантический океан гӹц шокшы дӓ лывыргы 
Мардежвлӓ миэн ак шоэп, тидӹн северный еиржӹм полярный 
ӱштӹ тангыж ӓрӓ. 

Телӹм тӹштӹ шӹренок 40° дӓ 50° кого ӱштӹвлӓ лит. Вер-
хоянск халаштыжы 70° якте ӱштӹвлӓ лит — тидӹ земля шӓр 
вӹлнӹшӹ сек ӱштӹ вӓр ылеш („ӱштӹн полюс"). Техень ӱштӹ-
влӓ шалгымы годым, термометрыштыш ртуть кӹлмӓ, кьфтни пад-
раэмеш, пУшӓнгӹвлӓ шелӹштӹт, > кеквлӓ чонгештьшаштьппток 
кӹлмен колат дӓ земля вӹкӹ кенвазыт. 

Картышты Верхоянск халам мода. 

Рекӓвлӓ. Тайга мычкы кого вӹдӓн рекӓвлӓ йогат. Нинӹ мӹн-
дӹрнӹ, югышты, шӹренжок кырыквлӓ гӹц йогаш тӹнгӓлӹт дӓ 
тайга гач, тундра гач полярный тӓНгыжвлӓшкӹ йоген пырат. Ре-
кӓвлӓ тӹр лӓпатавлӓштӹ вӹд нӓлмӹ яжо алыквлӓ улы. 

Северный Двинам, Печорым, Обьым, Енисейым дӓ Ленам картышты мода. 

Растительность. Тайган махань-шон чӓетявлӓштӹжӹ тидӹн 
вӹлвӓлжӹ дӓ климатшы икань агылат, растительностят цилӓ 
вӓреок икань агыл. 

Европейский тайгашты йӓктӹ, кож шукы. Шоэн-шоэн коги 
дӓ шапки кайыкалат. Азиатский тайгашты суровый климатан 
вӓрӹштӹ вес пУшӓнгӹвлӓ: кедрвлӓ, лиственницывлӓ, пихтывлӓ 
кушкыт. 

Тайга пӹцкемӹш ылеш, пУшӓнгӹвлӓ шӹре, имвлӓ вашт соты 
чӹдӹ пыра. Тайгашты еоок рӹмӓлгӹ, лывыргы дӓ начкы шалга. 
Имӓн шӹргӹн Ӹ М Ӹ Л Ӹ Ш Т Ӹ Ж Ӹ рехень, лишайник дӓ понгывлӓ веле 
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ЯЖОН кушкыт. ШӸргӸШТӸШ ПОЧВЫ ВӸЛНӸ пУШӓнгӸвлӓ гӹц ви-
лӹн шӹцшӹ им киӓ. 

Тайгашты шукы вӓреок кеӓш акли: цилӓ вӓре Й Ӧ Р Ӹ Л Т Ш Ӹ пу-
шӓнгӹвлӓ киӓт, кого кӱ аравлӓ, пыраш литӹмӹ купвлӓ шӹренок 
улы. 

Тайгашты цытката, тыр. Кого мардежӓн годым веле тӹштӹ 
юк лиэш, кынамжы лӱдӹшлӓ шойгаш тӹнгӓлеш. Тӹнӓмжӹ шӹ-
дештӓрӹмӹ зверь урмыжеш машанет. 

Рекӓвлӓ йогымы вӓрӹштӹ, кого купвлӓ вӓрӹштӹ дӓ халавлӓ, 
солавлӓ строялтмы вӓрӹштӹ веле тайга шӹргӹ шоээмеш. 

Почвы. Тайгашты почвы рехеньдон^дӓ вилӹн шӹцшӹ имвладон 
леведӓлт шӹнзӹн. Ти левӓш лывыргым яжон кыча. Вӹдшӹ то-
пылоток левӓш гӹц питательный веЩеетвавлӓм нӓнгеӓ. Тайгаш-
тыш почвы плодородныйок агыл. Тидӹм подзолистый почвы ма-
ныт. 

Ж и в о т н ы й мир. Т а й г а ш т ы п и ш ш у к ы дӓ ш у к ы йиш ж и в о т -
ный ӹлӓ. Тайгашты топылоток кӹдӹрвлӓ, еузывлӓ дӓ мызывлӓ 
ӹлӓт; нинӹ ӸЛӸштӓшвЛӓм, еакой кӹцкӹвлӓм качкыт, т е л ӹ м ж ӹ — 
тОНГвлӓм, пӓртнявлӓм качкын ӹлӓт. Шиштӓт — тайгашты топы-
лот ӹлӹшӹ кек ылеш. Т и д ӹ пӹеӹ кӸчвлӓжӹдон пушӓнгӹ к а р -
г ы ж е ш кечӓлтеш, кужы н е р ж ӹ д о н пушӓнгӹ каргыжым чӱчӓ дӓ 
шукшвлам чӹнген лыктын качкын ӹлӓ. 

Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ ӹлӹшӹ шалдыра животныйжы тиштӓкен — шардьи 
Тидӹ кӓнгӹжӹм шудым, телӹм пушӓнгӹ каргыжым дӓ пӓрцӓвлӓм 
качкын ӹлӓ. 

Пушӓнгӹ гӹц пУшӓнгӹшкӹ куштылгын ур тӹргештӹл каш-
теш; тидӹлӓн тӸРгештӹлӓшӹжӹ когон аваргышы к у ж ы пачшы 
палша. Ур имӓн пушӓнгӹн нӱшмӹм дӓ пӓртнявлӓм качкын ӹлӓ. 

Тайгашты хИЩниквлӓ шукы улы. 
Йыд йӹде кеквлӓм дӓ урвлӓм лыйвлӓ, ӓрлӓнвлӓ, еобольвлӓ 

кычат. 
Нима юк ӹштӹдеок манмы гань, шӹргӹ лошты тыманавлӓ 

дӓ ӱнгӹвлӓ чӦнгештӹлӹт. Изи животныйвлам дӓ кеквлӓм ӹрвӹж 
кыча. Пушӓнгӹ вуй гӹц еырмы тӹргештӓ дӓ животный вӹлӓн 
кечӓлтеш. 

Шӹргӹ тӹрвлӓ воктен пирӹвлӓ ӹлӓт. Нинӹ телӹм цуцав 
каштыт дӓ кого ЖИвотныйвлӓ вӹкӓт вӓк кечӓлтӹт. 

Шӹре шӹргӹ лошты луды мӧекӓ ӹлӓ: тидӹ рӓетеНивлӓм, 
кӹцкӹвлӓм дӓ животныйвлам качкеш. Телӹм ыражышты, пеле 
амалышы гань лин вазешӓт, лӓктеок эртӓрӓ. 

Задачи. Ядмашвлӓэш Отвечӓйӹдӓ: Тайган климатшы тундрын климат гӹц ма-
дон айырла? Западный тайга дон восточный тайган климат лошты махань айыр-
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тем улы? Восточный тайгаштыш растени западный тайгаштыш растени гӹц 
мадон айырла? Тайгашты махань живогныйвла ӹлӓт дӓ нинӹ тундрыштыш жи-
вотныйвла гӹц маштыдон айырлат? 

Тайгашты ӹлӹшй халык. 

Тайга зонышты эвенквлӓ (перви нинӹм тунгусвла маныныт), 
якутвлӓ, карелвлӓ, комивлӓ, рушвлӓ ӹлӓт. 

Эвенквлӓ охотничаят, пучым урдат, колым лоат. 
Якутвлӓ, карелвлӓ, кӧмивлӓ дӓ рушвлӓ топылоток ик вӓрӹш-

тӹ ӹлӓт, нинӹн кого пӓшӓштӹ — пушной зверь кычымаш, лесной 
промыслы дӓ сола хозяйства пӓшӓ. Нинӹ лач пӱлӓнжок кьфтни 
корнывлӓ лишнӹ дӓ рекӓвлӓ лишнӹ ӹлӓт. 

Эртӓш литӹмӹ шӸргӹвлӓштӹ перви кого рекӓвлӓ дӓ изи ре-
кӓвлӓ веле корнывлӓ ылыныт. 

Эдем таварым, пичӓлӹм нӓлӹн рекӓвлӓ мычкы тайгашкыла 
пырен. Рекӓвлӓ тӹреш, кӰкШикӓвлӓ вӹлӓн, кого шӹргӹ лошты 
эдемвлӓ еолавлӓм етроенӹт, еола йӹр шӹргӹм рӧэнӹт, кралаш 
вӓрӹм ӹштенӹт. 

Лес разработкы дӓ полезный иекопаемыян вӓрвлӓштӹ еолавлӓ 
тайга покшалны лин миӓт. 

Кӹзӹтшӹ веремӓн тайгашты халавлӓ пӱлӓ ылыт. Халавлӓ, 
цилӓ манмы ганьок, кьфтни корнывлӓ мыч дӓ рекӓвлӓ мыч ылыт-

Упражненивлй. 137 страницыштыш картым анжен, европейский тайган 
махань чаетяштӹ карелвлӓ дон комчвлӓ ӹяӓт, азиатский тайган махань чаетяш-
тӹ якутваӓ, эвенквлӓ ӹлӓт, махань вӓрӹштӹ рушвлӓ ӹлӓт, мода. 

Советский власть лимӹкӹ тайгашты ӹлӹшӹ народвлӓн 
ӹлӹмӓшӹштӹ кыце яжоэмеш. 

Кугижа годым тайгашты охотничаен ӹлӹшӹ эвенквлӓ дӓ молы 
народвлӓӓт культурный центрвлӓ гӹц ӧрдӹштӹ ылыныт, нӹнӹ 
ӹшке Ӹлӹмӓшӹштӹм суровый природа ваштареш кредӓлмӓше-
шок эртӓренӹт. Худа пичӓл хӓдӹрӓнвлӓ нинӹ тайга мычкы пуга-
ной зверьвлӓ паштек вӓр гӹц вӓрӹшкӹ пучыштым кӹцкен каш-
тыныт. Пушниным (зверь кӓВаШтыВлӓШтӹм), нинӹм алталышы 
кӰпецвлӓлӓн ш у л д е ш выжаленӹт. Нинӹ ти скупщиквлан кид 
лӹвӓлнӹ еоок ылыныт. 

Советский власть лимӹкӹ тайгашты ӹлӹшӹ народвлӓн ӹлӹ-
мӓшӹштӹ тундрышты ӹлӹшӹ народвлӓн ганьок йӹле ваштал-
таш тӹнгӓлӹн. Скупщиквла вӓреш фӓКторивлӓ линӹт. Топылот 
ик вӓрӹштӹ ӹлӓш еолавлӓ, кӰльтбазывлӓ, школвлӓ, кооператив-
влӓ строялтыт. 
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Тайгаштыш кочевниквлё дӓ охотниквла кыдыжы революци 
лимешкок эче ик вӓрӹштӹ ӹлӓш тӹнгӓлӹнӹт дӓ земледели па-
шам ӹштенӹт. Тӹнге гӹнят, нинӹн хозяйствашты пиш незер 
ылын, хозяйствашты улы вӹлецок шужен шӹнзенӹт. Нинӹн хо-
зяйстваштым у семӹнь сӓрӓл колтым верц Советский власть 
пыт кредӓлеш. 

Охотник-эвенквлй. 

Тайгашты изиш лым вазылдалмыкы, ӱштӹ лин колтымыкы, 
охотка тӸнгӓлӓлтеш, Эвенквлӓн кӹрмӓ пӓшӓ лиэш. Нинӹ ӹлӓш 
шагалмы вӓрӹштӹ йӹр таманяр кечӹ пачелӓ охотничайен каш-
тыт. Урвлӓм кычен пӹтӓрӓт дӓ тайга покшакыла кеӓт. 

Тайга лоштыш изи рекӓ тӹреш эвенквлӓ ӹлӓш вазалыныт. 
Чумвлӓ гӹц шӹкш лӓктеш. Палнырак пучывлӓ ял лӹвӓл качкы-
шым качкын каштыт. 

Эвенк охотышты. 

Охотник ӹшке чумжы гӹц лӓктӹн. 
Рекӓ гӹц рекӓшкӹ, кырык нер гӹц кырык нерӹшкӹ тидӹ кеӓ, 

пӹсӹ еӹнзӓжӹдон анжа, вӹцкӹж П Ӹ Л Ӹ Ш Ӹ Ж Ӹ Д О Н колыштеш. 
тайгашты каштеш. Кашар нерӓн ӹрвӹж ылмы вӓрӹм тидӹ 
пӓлӓ, хитрый горностай кышкы кен, кишӓжӹм анженок ужеш, 
пӹеӹ ур тӸргештӸЛМӸ юкымат колеш... Тидӹ цуц-цуц пӓлдӹр-
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нӹшӹ лым вӹлнӹш кишӓвлӓм сирмӓш лыдмылаок лыдеш, Сага-
жы пижӹ кыдалеш. Шоэн-шоэн пижӹ пушӓнгӹ тӹнг лишӓн ша-
галеш. шӹдешкӹшӹлӓ опталтен колта, пушӓнгӹ каргыжым ял-
жыдон ыдыраш тӹнгӓлеш. 

Охотник сукалтен шӹнзеш, пичӓлжӹм йӓмдӹлен шӹндӓ, лӱэн 
колта. Эче пакыла ашкедеш. кӹдӓлӹштӹжӹ анжалат, эче вес 
урат кечӓ. 

Тенгечшӹ кочевник рабочий лиэш. 

Тел эртӓ. Тайга гӹц рекӓшкӹлӓ кол лоаш кеӓш веремӓ. Тӹ-
тӹрӓн ирок эвенк — Мира Петр эргӹжӹ дон коктын Енисей рекӓ 
докыла сӓрнӓлевӹ. Кыдалашышты пел кечӓт кодте. 

Пӓлӹмӹ ӓнгӹрвлӓ, купвлӓ, пУшӓнгӹвлӓ... Пучывлашты ма 
лин колтенӹт вара? Нинӹ кыдалмаштышток шагал колтат, ӧр-
дӹшкӹлӓ кенештӹ, цӓкнен шагалыт, анзыкыла ак кеп. 

„Сир тӹрӹштӹ мӧскӓ пӹжӓш улы векӓт",— манын Мира ша-
налта, ӹшкежӹ цӹтӹрӹшӹ пучывлаштьш седок покта. 

Пучывлӓ шагал колтат. Тамахань кого лӱдӹшӹн „у-гу-гу-у" 
ӱрлӹмӹ юк тайга мычкы шактен колта. 

Миран эргӹжӹ, Кельга, пичӓлӹм нальӹ, пижӹлӓн шишкалтыш 
дӓ тайгашкы ашкедӹ. „Махань худа шӱлӹш вӓл, анжалаш ке-
леш",— манын Кельга шана. 

Имештӹ ӹлӹмӹштӹ вӓр докы миэн шагалеш, дӓ вӓржӹм пӓ-
ленӓт ак керд. 

Рекӓштӹ пачела-пачела шалвлӓ шалген кеӓт. Машинӓн кӹрт-
ни кӹчвлӓштӹ В Ӹ Д Ӹ Ш Т Ӹ Ш преням кормештен нӓлӹн, кӱшкӹ 
лӱктӓлӹт дӓ пароходын кого ышмаражышкы оптат. Эдемвлӓ пу-
шӓнгӹвлӓм йӧрӓт, рокым капаят, пӧртвлӓм строят. Теве, вӹд 
тӹрӹштӹ ик кого пӧртӹм стройымы, тӹшкӹ шӱдӹ чум пырен 
кердеш. 

Кельга ӓтяжӹ сага тайгашкы мӹнгеш ӹш ке. Заводеш рово-
таяш коды. 

Тенгечшӹ кочевник, рабочий лин. 
Кым и эртӹмӹкӹ ти вӓреш Игарка лӹмӓн у хала кушкын 

шагальы. 

Вольык урдышы дӓ земледелец якутвлӓ. 

Лена рекӓн покшал вӓрӹштӹжӹ дӓ тӸнгӹштӹлӓжӹ кок вел-
нӓт кымда вӓрӹштӹ якутвлӓ ӹлӓт. 

Ти вӓрӹштӹ кырык ӹрдӹвлӓ шӹнзен кеӓт (физический кар-
тым анжыда). Тиштӹ шӹргӓн дӓ купан вӓр. Тиштӹшӹ гань 
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уштӹ тел мир вӹлнӹ нигыштат уке. Халык пиш шоэ. Якутвлӓ 
вольыкым урдат, земледели пӓшӓм ӹштӓт дӓ охотничаят. 

Рекӓ лӓпатавлӓштӹ, кырыквлӓ дӓ эртӓш литӹмӹ шӹргӹвлӓ 
лошты якутвлӓн солавлӓ шӹнзӓт. Нинӹ икана-икташта гӹц мӹн-
дӹрнӹ ылыт. Сӧлавлӓ йӹр вольыкым: Ышкалвлӓм, ИМнивлӓМ кӹ-
тӓт. Ӹдрӓмӓшвлӓ вольыкым анжат. пӱэргӹвлӓ шуды салымаш-
ты ылыт. Кӓнгӹж гач шукы ровотаяш вӓрештеш. Северышты 
кӓнгӹж — мытык, кужы ӱштӹ тел гачеш шудым йӓмдӹлен шок-
таш келеш. 

Кьфтни корны дӓ шоссе корны гӹц ӧрдӹштӹ ылшы якутвлӓн 
изирӓк еолавлӓштӹ, якутвлӓн тошты юртвлӓ кӹзӹт яктеок эче 
перегӓлт кодыныт. Нинӹ пренядонок ӹштӹмӹ ылыныт, вӹлец-
шӹ шуным шӹрӹмӹ. Левӓшӹжӹм равывлӓдон ӹштенӹт. Юрта 
покшалныжы труваан вацак ылын. 

Колхозвла развиваялтмы еемӹнь, якутвлӓн ӹлӹмӓшӹштӹ йӹ-
ле яжоэм миӓ. У пӧртвлӓм шӹндӓт, школвлӓм, бӦЛьницывлӓм, 
клубвлӓм дӓ культурный мол учрежденивламат строят. 

Шукы шӹшер пушы Ышкалвлӓм воят. Шуды еалымы маши-
нӓвлӓ улы. еовхозвлӓ ӹштӓлтӹт, тиштӹ якутвлӓ вӦльыквлӓм 
кыце анжаш келеш дӓ кыце яжон урдаш келеш тӹдӹм пӓлен 
кердӹт. 

Якутии южный чаетяштӹ земледели пӓшӓ когон шӓрлӓш тӹн-
гӓлӹн. Революци якте паянвлӓ веле нырвлӓэш ӱден ӹленӹт-
незервлӓжӹн земляштӓт, земля ровотайымы хӓдӹрӹштӓт уке 
ылын. Киндӹ нигнамат еитӹде. Незервлӓ лашаш лошкы пу-
шӓнгӹ каргыжым ярен качкын ӹленӹт. 

Ӹнде еола хозяйства пиш чӹнь яжоэм миӓ. Совхозвлашть1 
ӱштӹ тырхен кердшӹ йиш киндӹвлӓм воят. Нырелӓштӹ трак-
торвлӓ ровотаят. Ӹнде якут хрееӓньвлӓӓт киндӹм еитӓлыкынок 
качкыт, Овощвлӓжӹ каждый кечӓш качмы качкышок линӹт. 

Кавштавичь1 хозяйстваат когон шӓрлӓ. Верхоянск халаштат 
вӓк Овощвлӓм ӹнде шӹндӓт. 

Шӹргӹ хозяйства. 
СССР-шть1 тайга пиш кого вӓрӹм йӓшнӓ. Техень кымда шӹр-

гӹ вӓр мир вӹлнӹ ик государствынат уке. Мӓмнӓн шӹргӹнӓ 
веекид торговойвлам еоок токыжы шывшын, аздарен. 

Шукы лееым мӓ ӹшке пОльзываенӓ, шукым вес еӓндӓлӹк-
влӓшкӹ выжаленӓ. Лес выжалымы тӓр шортнидонжы ӹшлӓннӓ 
керӓл МӓшинӓвлӓМ тӹштӹ нӓлӹнӓ. 

кугижӓ годым лесопромышленник-купецвла кого шӹргӹ пло-
щадьвлӓм шыкланен пӹтӓрӓш цаценӹт. Нинӹ пайым гишӓн веле 
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Лесозаготовкышты. 

шаненӹт. Нинӹ лесым рекӓвлӓ лишнӹ, тайга тӹр мычкы добы-
ваяш дӓ шывштен кеӓш лишӹл вӓрвлӓштӹ рӧэнӹт, лачокшым 
гӹнь, техень вӓрвлӓштӹ шӹргӹм перегӓш келеш ылын. Шӹргӹм 

ик пушаншдангьшь рӧэнӹт, 
угӹц кушташ шанымаш уке 
ылын. Шӹргӹ пӓшӓжӹмӓт пиш 
проста йӧндон ровотайыкте-
нӹт. 

Лесозаготовкыштыш рабочий-
влӓжӹ гишӓн лесопромышленник-
купецвлӓ шаналталат анжыде-
лыт. 

Советский Союзышты шӹргӹ 
хозяйства социалистический се-
мӹнь ӹштӓлтеш. Шӹргӹ промы-
слы хозяйствавла ӹштӹмӹ ылыт. 
Шӹргӹштӹш рӓбочийвлӓ ӹлӹмӹ 
шӹкшӓн ИЗимицӓвлӓ вӓреш кӹ-
зӹт соты бараквлӓ, пӧртвлӓ 
стройымы ылыт. Рабочийвла бри-
гадыдон ровотаят. Река мычкы лесым йоктарымаш. 



Кид пила вӓреш механический пила шукемок миӓ. Ромы ле-
сыжым имнидон агыл, трактордон шывштат. 

У кОрнывлӓм ӹштӓт, кОрнывлӓм иӓнгдӓт, иӓнгдӹмӹ корны 
мычкы пренявлӓм оптымы лелӹ тирвлӓ куштылгын кеӓт. Лес 
йоктараш рекӓвлӓм ирӹктӓт. 

Перви ик эдемӓт ӹлӹдӹм вӓрӹштӹ, шӹргӹ рошы рабочий-
влӓн пОеелкывлӓ кушкыт. Поселкывлаэш магазиным, школым, 
больницым строят. 

Лес стройкылык материал ылеш. Лес — тидӹ пиш шукы про-
изводствыланок керӓл сырье ылеш. Тидӹм пумага ӹштӹмӓшкӹ, 
химический прӦдуктвлӓм ӹштӹмӓшкӹ колтат. 

Лесым вӓрӹшток веле перерабатываяш выгодны, перерабаты-
вайыдеок гӹнь, вӓр гӹц вӓрӹшкӹ шывшташ шукы средства ке-
леш. 

Строительный йӓмдӹ материалвлЗм дӓ пушӓнгӹ гӹц перера-
батывайымы мол прӦДуктвлӓмӓт вес еӓНДӓлӹквлӓшкӹ выжалаш 
сырой материалвла гӹц выгоднырак ылеш. 

еедӹндонок эртӓш литӹмӹ тайгаэш лес пилым заводвлӓ, пу-
мага ӹштӹмӹ фӓбриквлӓ дӓ химический заводвлӓ строялтыт дӓ 
ровотаят. 

Пушной хозяйства. 
кугижӓ годым охотниквла пушной зверьвлӓм кыце кердӹ-

нӹт, тӹнге кыченӹт, тайгаштыш пушной богатствым пӹтӓренӹт.. 
Шергӓкӓн зверь чӹдемӹн дӓ чӹдемӹн. 

Тайгашты пумага фабрика. 
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Пушной хозяйствам пӹтӓрӹмӓш гӹц ытараш дӓ ти промыс-
лым яжоэмдӓш манын, советский власть заповедниквлам ӹштӓ. 
Тӹ вӓрвлӓштӹ зверьвлӓм кычаш совсемок цӓрӹмӹ. Цӓрӹмӓшӹжӹм 
зверьвлӓ шукемдӓш манын ӹштӹмӹ. 

Тенгеок эче зверь урдымы фермывлӓм ӹштӓт, ти фермывлӓш-
тӹ пиш чӹдӹн кодшы зверьвлӓм — еобольвлӓм, гӦРНоетайвлӓм, 
лыйвлӓм, пӹцӓлгӹ кӹрӓн Ӹрвӹжвлӓм урдат. Тиштӹ урдашыжы 
сек яжо йиш зверьвлӓм айырат. Нинӹм яжон анжат, керӓл ее-
мӹнь пукшат. Нинӹм научны тӹшлен анжен миӓт. Охотничий 
кӦлхозвлӓм шукы вӓре ӹштӹмӹ. 

Тайгаштыш ископаемый богатствывлё. 

Тайгаштыш полезный ископаемый бӦГатетвывлӓ остатка ве-
ремӓ якте чӹдӹ пӓлӹмӹ. 

Ти эртӹшӹ ивлӓштӹ тӹшлен лӓкмӓшвлӓ тайга рок лӹвӓлнӹ 
шӧртни, кӱ шӱ, еанзал, графит, нефть шукы ылмым пӓлӹмӹ. 

Кузнецкий бассейныштыш кӱ шӱ лач кого значенянжок ылеш. 
Кузнецкий бассейн Новосибирск гӹц юго-восток велнӹ ылеш. 
Тӹштӹ первый сорт шӱ пиш шукы улы. 

Ти эртӹшӹ ивлӓштӹ кузнецкий шӱм когон лыкташ тӹнгӓлмӹ. 
Кузнецкий бассейнын кӱ шӱжӹ промышленностьым шӓрӹмӓштӹ 
кого значенян ылеш. 

Задачи. Полезный Иекопаемыйвлӓ ылмы вӓрвлӓм СССР картышты мода: 
Кузнецкий бассейнын кӱ шӱ вӓрӹм (Новосибирск гӹц юго-восток велнӹ), нефть, 
вӓрӹм (Печора рекӓн приток мычкы дӓ Уральский кырыквлан запад велнӹ) 
шортни вӓрӹм (Лена рекӓ мычкы дӓ тӹдӹн Алдан притокшы мычкы). 

Березники. 

Урал гӹц западышкыла, Кама рекӓн шалахай вел еирӹштӹ-
жӹ 500 м кӹжгӹцӓн еакой йиш еанзал ланзы рок лӹвӓлнӹ 
киӓ. Кыды йиш еанзалжы качкаш яралвлӓ—тидӹ качмы еанзал 
ылеш. Кыдыжы ныр пышкыдемдаш пиш яжо ылыт — тидӹ калий 
еанзал. Теве ти шукы еанзалан вӓрвлӓ гӹц Мӹндӹрнӓт агыл кӱ 
шӱӓн дӓ фосфоритан вӓрвлӓ ылыт. Теве ти пиш кого богатствы 
Великий Октябрьский Социалистический революци якте пользы-
вайымы ылте. Кугижан правительство ти богатствы ылмым 
пӓлӹдеӓт. 

Кӹзӹт тӹштӓкен мир вӹлнӹш химический пиш кого комбинат 
Березники етройымы. Ти комбинатышты таманяр кого завод 
улы, тӹштӹ еакой йиш удобрении тӹ вӓрӹштӹш еырьедонок 
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Березники. 

ӹштӓт. Вады йӹде комбинат заводвлӓн электрический соты вал-
галтмы таманяр лу километр вӓр гӹц каеш. 

Тӹшец Кама рекӓ мычкы [удобрении СССР кымдыкеш кол-
хозвлӓн, еовхозвлӓн пиш кымда нырвлӓм удобряяш колтат. 

Картышты Березниким мода. 

Тайгаштыш еола хозяйства. 

Тайга зона халыкын тӹнг промыслыжы дӓ хозяйстван сек ко-
го значенян отрасльжы—шӹргӹ пӓшӓ дӓ пушной зверь кычы-
маш ылеш. 

Тӹнге гӹнят, тайгашты ӹлӹшӹ халыклан качиы прОдуктвлӓ 
келӹт. Нинӹлӓн киндӹ, овощвлӓ, пшшер-тарык, пай келеш. Ти 
керӓлвлӓи мӹндӹр вӓр гӹц шывшташ лелӹ дӓ выгодны агыл. 
Качкаш керӓл прӦдуктвлӓм — ма лимӹжӹм тӹ вӓрӹшток куш-
таш келеш. Сола хозяйства пӓшӓ ӹштӓш тайгашты природын 
условижы яжо агыл: почвы яжо агыл, шошым ӱштӹ шалга, шӹ-
жӹи пиш ир кӹлиӹвлӓ лит. Тӹнге гӹнят, тӹштӹ земледелии дӓ 
вольык урдыиаш пӓшӓи яжон развиваяш лиэш ианын опытвлӓ 
анжыктат. 

Сола хозяйства куштыиы пӱлӓ растенижок тиштӹ поепеен шон 
кердӹт. Кӹзӹт яктежӹ гӹнь, нинӹ югыштыла веле кушкыт ылын. 

Тӹштӹ пӧепейӹшӹ йиш рӓеТенивлӓи, ӱштӹм тырхен керд-
шӹвлӓи воят. 
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Шӹшерӓн вольыкым ЯЖОН анжымыкы дӓ ӱштӹ тЫрхышвлӓм 
айырен мимӹкӹ, нинӹ шукырак шӹшерӹм пуаш тӹнгӓлӹт. 

Тайга зонын сола хозяйствам ял вӹкӹ шагалтен шоктымы 
верц советский власть пӓшӓм пыт ӹштӓ. 

Совхозвла дӓ колхозвла ӹштӓлтӹт, еовхозвлӓ Ӹ Ш К Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ Н 

пӓшӓ примерыштыдон кыце ныр пӓшӓм ӹштӹмлӓ, кыце кав-
штавичӹ хӓдӹрӹм анжен куштымла, кыце вольыкым яжон анжен 
куштымла цилӓок анжыктат. 

Рекӓ тӹрвлӓ мычкы шуды вӓрвлӓ пиш яжовлӓ ылытат, тай-
гаэш шӹшер пушы вольык войымашкы советский власть айырте-
мӹнок внимании обращая. 

Якутский тайгашты халам строят. 

Тайгашты халавлӓм етройымаш. 

Тайгашты халавлӓ пиш йӹле строялтыт. 
Далневосточный тайгаштыш Амур рекӓ тӹреш у хала—Ком-

сомольск лин. Тидӹ СССР-н у халавлӓжӹ лошты ик у халажы 
ылеш. 

СССР-н махань-шон халавлӓ гӹц кӦиеомолецвлӓ тайгашкы 
миэнӹт, тайга участкам роэн шуэнь1Т, купвлӓм коштенӹт дӓ 
Амур рекӓ тӹреш проиышленностян, у хала, заводвлӓӓн дӓ фаб-
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риквлӓӓн, кок этажан томавлӓӓн, больницывлаан, клубвлӓӓн, 
МӓГазинвлӓӓн, киновлӓӓн хала кушкын шагалын. 

СССР-н физический картышты Комсомольск халам мода. 

Тайга мычкы кашмы корнывлӓ. 

Тайга гач кым кого кьфтни корны эртӓ. 
Ик корныжы тайган южный тӹрдон кеӓ: Ленинград — Волог-

да— Пермь — Свердловск — Новосибирск — Иркутск — Владивос-
ток. Вес кок корныжы тайгам тореш пӹчкӹт: иктӹжӹ Ленин-
град гӹц Мурманск якте, весӹжӹ Вологда гӹц Архангельск як-
те кеӓ. 

Ти кОрнывлӓм картышты мода. 

Тайгаштыш хозяйствам развиваяш вӹд корнывлӓ дӓ Север-
ный тангыж корны кого значенян ылыт. Ти корнывлӓ- мычкы 
тайгаштыш природный богатствым шывштен лыкташ дӓ тайгаш-
кы ма керӓлӹм шывшташ лиэш. 

Тӹнге гӹнят, вӹд корнывлӓ чӹдеш толыт. Тайгашты автомо-
биль кашмы яжо корнывлӓ керӓл ылыт. Кӹзӹт автомобиль каш-
мы кӦрнывлӓмӓт ӹштӓт. Кыды вӓрежӹ кӹзӹт техень кОрнывлӓм 
таманяр шудӹ километр кытым ӹштӹмӹ. 

Тайга лесым Ленинград, Архангельск, Мурманск дӓ Игарка 
портвлӓ гач вееКидвлӓшКӸ колтат . 

Сталин лӹмӓн Беломорско-Балтийский канал. 

Тайган северо-западный чаетяштӹ, Финляндии границӓ тӹрӹш-
тӹ пиш кого богатствы улы. Пиш яжо шӹргӹвлӓ яжо лееым дӓ 
пушниным пуат. Полезный Иекопаемыйвлӓ шотышты кьгртни дон 
вӹргеньӹ руда, шортни, нырлан удоЗрени улы. Тиштӓкен етрой-
кылык пингӹдӹ материал—гранит пиш шукы улы. Чӹнь йогышы 
рекӓвлӓ дӓ водопадвла шукы энергии пуэн кердӹт. Тӹнге гӹ-
нят, кугижӓ годым ти край мондымы, дикий край ылын. Тиштӓ-
кен арава корнат дӓ кынанрак иол корнат уке ылын. 

Картышты тайган северо-западный частям мода. 

Тайган северо-западный чаетяштӹш рекӓвлӓи дӓ йӓрвлӓи ии-
жӹктен, кок тангыжыи — Балтийский дон Белый тангыжыи ка-
налдон пижӹктӓш лимӹи тагынамок пӓленӹт. 

Тидӹ гишӓн кугижӓ годым шукы попенӹт, шукы еиренӹт, 
тенге гӹнят, ти кок тангыжым вӓш пИЖӹктӹделыт. 

Кугижан правительство ӹштӹдӹмӹ ти пӓшӓм Советский 
власть пиш йӹле ӹштен шоктен: мир вӹлнӹшӹ пиш когом, 



200 км гӹцӓт кужым, Сталин лӹмӓн Беломорско-Балтийский 
каналым 20 Т Ӹ Л З Ӹ Ш Т Ӹ ӹштӹмӹ. 

Ти канал Онежский йӓрӹм Белый тангыж дон пижӹктӓ. Канал 
мычкы кен 5—6 суткашты Ленинград гӹц Белый тангыжышкы 
шоаш лиэш. Каналым Ӹштьшешкӹ Белый тангыжышкы шоаш 
17 сутка керӓл ылын, тӹнӓм Европын северный сир тӹр мычкы 
йӹр сӓрнен кемӹлӓ ылын. 

Беломорско-Балтийский канал Советский Союзлан пиш кого 
значенян ылеш. 

Канал мычкы север гӹц Союзнан сакой вӓрӹшкӹ: лес, кол, 
удобрени, стройкылык материал кеӓ. Северышкыжы: киндӹ, 
нефть, санзал дӓ мол керӓл хӓдӹрвлӓм шукым нӓн е̂ӓ. 

Канал тӹр мычкы электрический еТанЦивлӓм, фӓбриквлӓм дӓ 
заводвлӓм строят. Тиштӓкен тайга электрический сотыдон еотем-
дӓрӹмӹ. 

Пиш шукы фӓбРиквлӓштӹ дӓ зӓводвлӓштӹ хангам, фанерым, 
пумагам шукы йӓмдӹлӓт; хӓдӹр ӹштӓш ярдымы лес гӹц (отброс 
гӹц) уксусым, спиртым ӹштӓт. Перви эртӓш литӹмӹ шӹргӹвлӓ 
лодон шоссе корнывлӓ кеӓт, электрический поездвлӓ каштыт. 
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Беломорско-Балтийский канал доныш тайга. 

Коштен колтымы купвлапгш киндӹ кушкеш, ӱдӹмӹ шуды 
ыжарга. 

шукердӓт агыл кужы мижӓн мӧскӓ—„шӹргӹ хоза" кашмы 
вӓрӹштӹ кого солавлӓ дӓ халавлӓ ылыт. 

Архангельск порт. 

Картышты Архангельск портым мода. 

Северный Двинан устьежы купан лап-сир тӹр мычкы кымдан 
темӹн шӹнзӹн. Пӹлвлӓ ПӸЛГОМЫШТЫ ӱлӹц йогат, Двина рекӓн 
вӹд коэвлӓжӹ шимӹн кайыт. 

Тӹнге гӹнят, сир тӹр ӹлӹмӓшӹм анжалатат, когон сусу лиӓт. 
Лес пилым завод трувавлӓ гӸЦШӸкшлӓктеш. Кышкы анжалат — 
цилӓ вӓре лес складвлӓ шӹнзӓт: кӹжгӹ пренявлӓ штӓбельвлӓшкӹ 
арален шӹндӹмӹ ылыт, вӹцкӹж левӓшдон леведмӹ ханга аравлӓ 
шӹнзӓт. 

Река мычкы шалдон йоген валышы пренявлӓм подъемный 
Мӓшинӓвлӓ вӹд гӹц лӱктӓл нӓлӹн, пасна ӓрававлӓшкӹ аралат. 

трамвайвлӓ кыдалыт, лес пилым заводвлӓн, пӓроходвлӓн свисток 
юквлӓ шактат. Котомкавлам, пилавлӓм пулыш гач сӓкен, тама-
няр шӱдӹ рабочий пристинышкы погынат. веекидвлӓ гӹц^ тама-
няр шӱдӹ пароход Архангельскыш хангам крузаш толыт. Рекӓ 
вӹлнӹ нинӹн кӱкшӹ Мӓчтывлӓштӹ шалгат, еакой цӹреӓн флаг-
влӓштӹ выльгыжалтыт. 

Нинӹ мӓмнӓн лееым земля шӓр кымдыкеш шывштат. 
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Лес пилым завод. 

Кол лошы советский еуднавлӓ, рӓбочийвлӓм шывштышы 
пассажирский пароходвлӓ эртен-эртен кеӓт. 

Нинӹ цилӓнок лесоматериал лешты еӓрнӹлӹт. Кымдыкеш лес 
веле — Двинан еиржӹм ханга аравлӓ, преня аравлӓ левед шӹн-
денӹт; веекидвлӓ гӹц толшы пӓРоходвлӓштӹ лееым кого етройкы-
ла арален шӹндӹмӹ. Пристинвлашть1 пренявлӓм, хангавлӓм 
крузат. Лес пилышы заводвлӓ доны вӹдшӓт пренявлӓдон левед 
шӹндӹмӹ; В Ӹ Д Ӹ Ш Т Ӹ Ш пренявлӓм пасе настилдон завод К Ӧ Р Г Ӹ Ш К Ӹ 

пыртат. 

Игарка—полярный порт. 
Игарка портым картышты мода. 

Енисей рекӓн вургымла еиреш остатка ивлӓштӹ у порт — 
Игарка кушкын шагалын. 

Игарка порт етройышывлӓ шукердӓт агыл эче тыл олтыде, 
палатка сага оролым шагалтыде амаленӓт кердтелыт: йыд йӹдеок 
тишкӹ мӧекӓ толмым вычаш лиэш ылын. 

Хала етрояш тӸнгӓлшӹвлӓ пӹтӓри тӹштӹ ылмышты годым 
мир вӹлнӹшӹ ӹлӹмӓш гӹц ӧрдӹштӹ ылыныт, тӹшкӹ качкышым 
нӓлӹн миӓш яеы ылынат, шуженӓт ӹленӹт, тайга ваштареш, по-
лярный ӱштӹ ваштареш когон кредӓлӹнӹт. 
, Кок иштӹ полярный круг вес велӓн промышленный хала дӓ 
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Игарка порт. 

порт кушкын. Ти портышкы вескид пароходвлӓ леслӓн толыт. 
Крузымаш сутка кыт мычкок манмы гань кеӓ. 

Завод трувавлӓ гӹц шӹкш лӓктеш. Тиштӓкен кым завод 
Европышкы дӓ Америкышкы нӓнгеӓш лесым пилат. Ти заводвлӓ 
сага фанер ӹштӹшӹ дӓ древесной масса ӹштӹшӹ заводвлӓ 
ылыт, древесной масса гӹц пумагам, искусственный парсыным 
ӹштӓш лиэш. Консервный заводвлӓ ровотаят. 

Хала турешӹ островышты землям тракторвлӓ кралыт. Кав-
штӓВичӹВлӓштӹ роколма, кавшта, охыра дӓ молы овощвлӓ куш-
кыт. Алыкышты шукы шӹшер пушы йиш вӦльыквлӓм кӹтӓт. 

Халашты шукы тома, кымда Ӧлицӓвлӓ, Ӧлицӓштӹжӹ электри-
ческий проводан штолмывлӓ шалгат. Электростанци ровотая. 
Радио попа. Кином, школвлӓм, клубвлӓм строеныт. Клубышты 
лекцивлам, докладвлам, вечервлӓм ӹштӓт. 

Упражненивлӓ. Контуран картышты тайган зоным пӓлдьфтӹдӓ. Тайгаштыш 
рекӓвлӓн лӸмвлӓштӹм еирӓлтӹдӓ. Контуран картеш Верхоянск, Якутск, Бе-
резники, Архангельск, Мурманск, Игарка халавлӓм пӓлдӹртӹда. 

Урок агыл годым ӹштӹшӓшлык пӓшӓ. .Тайган зона" темеш альбомым 
ӹштӹдӓ. 

4. ЯРЫШАН ШӸРГӸ ЗОНА. 

Ярышан шӹргӹ зона тайга гӹц юго-запад велнӹ ылеш. 
Ярышан шӹргӹ дон тайган границӓжӹ Ленинград гӹц Каза-

ньышкы шывшылтеш манын шотлаш лиэш. Южный границӓжӹ — 
Казань гӹц Киев якте шывшылтеш. 

Картышты ярышан шӹргӹ зоным мода. 
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Ярышан шӹргӹ зонышты. 

Самолет гӹц. 

Лыдмыда годым СССР-н физический картым анжыда. 

Самолет Вышний Волочек халам эртӹш дӓ Москвашкыла 
чонгештӓ. 

Цилӓ векок шӹргӹ шывшылтеш. Вӓрӹн^ӓрӹн роэн нӓлмӹ 
йонгы вӓрвлӓ дӓ купвлӓ кайыт. Йонгы вӓржӹ изиш кӰкшикӓӓн 
тӧрем ылеш. Ошын кайшы рекӓвлӓ кужын шывшылтыт, кавшта-
вичӹвлӓ дӓ нырвлӓ лошты солавлӓ кайыт. Йонгы вӓрвлӓ шӹ-
реэмӹт, нырвлӓ кымдаэмӹт, солавлӓ шӹреэмӹт. 

Теве итӹн ныр кайын колтыш. Иктӹ, весӹ... Тидӹ итӹн ӱдӹмӹ 
колхоз нырвлӓ. 

Калинин хала лишнӹ торфан купвлӓ пишок кымда вӓрӹм 
йӓшнӓт. Калинин халашты заводвлӓн дӓ фӓбриквлӓн трувавлӓ гӹц 
шӹкш вужге лӓктӹн шалга. 

Каклякан йогышы Волгам, самолет эртӓ, земля вӹлнӹ эчеӓт 
шӹргӹ каеш, тиштӹ шӹргӹ северыштыш гӹц шоэ. Шӹргӹвлӓ-
жӓт тиштӓкен сасна шу ганьла цошт шалгымла аккайеп,— тиш-
тӓкен пышкыдыла кайыт. Тиштӹ шукыжок ӹлӹштӓшӓн пушӓнгӹ-
влӓ ылыт. 

Эче иктӓ шӱдӹ километр утларакым эртӹмӹкӹ, самолет Моск-
вашты лиэш. 
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Иктӹ паштек весӹ, солавлӓ дӓ рӓбочийвлӓн у поселкывла 
каяш тӹнгӓлевӹ. Заводвлӓ, фӓбриквлӓӓт кайыт. 

Шӹргӹ эче когон шоээм кеш. Перви тиштӓт шӹргӹ ылмым 
кышак-тишак роте кодшы шӹргӹ лаштыквлӓ гӹц веле цаклаш 
лиэш. 

Тиштӹ природа эдемӹн силажы анзылны дӓ строительство 
ваштареш шалген тырхыде. 

Теве ӹнде Москвашкы шона... Шӹргӹлӓ кайшы завод трува-
влӓ дӓ кого зданивлӓ кырыкла кайыт. 

Ярышан шӹргӹ зона первишӹ дорц кыце вашталтын. 

Ярышан шӹргӹ зона вӓрӹштӹ перви эртен кердтӹмӹ кого 
шӹргӹ ылын. 

Техень вӓрвлӓэш первиш ЭДемвлӓлӓн ӹлӓш шагалаш йӧнӓн 
ылын. Трӱк толшы тЫшманвлӓ гӹц нинӹм шӹргӹ переген. Шӹргӹ 
лошты кышкыла-шон йогышы рекӓвлӓжӹ эртен кеӓш литӹмӹ 
шӸргӹвлӓштӹ кашташ яжо корнывлӓ ылыныт. 

Шӹргӹ лошкы эдем тавардон пырен. Тидӹ пӰшӓнгӹвлӓм роэн, 
ӱдӓш дӓ ӹлӹшвлӓм шӹндӓш вӓрӹм ӹштен. 

Кого шӹргӹвлӓ изин-олен ШОЭЭМӸНӸТ. Шӹргӹ вӓреш нӹрвлӓ» 
алыквлӓ, солавлӓ каяш тӹнгӓлӹнӹт... 

Таманяр курым эртен, дӓ эдемӹн таманяр шачышыжын трудшы 
ярышан шӹргӹ зоным воксеок пӓлен кердтӹмӹм ӹштен. 

Пиш кымда шӹргӹвлӓ пӹтенӹт. Нинӹ кышты-тишта веле 
кОдыкаленӹт. Таманяр тӹжем гектар купым коштымы. 

Роэн пӹтӓрӹмӹ шӹргӹ вӓреш дӓ коштымы купвлӓ вӓреш 

Ярышан шӹргӹ зоныштыш фӓбриквлӓ доч заводвлӓ. 
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солавлӓ дӓ халавлӓ, заводвлӓ дӓ фӓбриквлӓ кушкын шагалыныт, 
дилӓ векӹ кьфтни корнывлӓ кеӓт. 

Октябрьский социалистический революци лимӹкӹ колхозвлам 
дӓ еовхозвлӓм ӹштӹмӹ. 

У гигант-заводвлам етройымы. 
Ыжарген шалгышы шӹргӹ дӓ парквлӓ лоэш у халавлӓм 

етройымы. Тошты халавлӓм яжоэмдӹмӹ, парквлӓм дӓ бульвар-
влӓм ӹштӹмӹ. 

Ярышан Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ . 

Изи рекӓ тӹрӹштӹ изирӓк еола шӹнзӓ. Солажы йӹр — ныр, 
•ныр Т Ӹ Р Ӹ Ш Т Ӹ Ж Ӹ шӹргӹ... Кӓнгӹжӹм шокшы кечӹ годым, шӹр-
гӹн ныгыды ыжар ӹлӹштӓшӹжӹ токыжы аздара, юалгышкы, 
ӹмӹлӹшкӹ шывшеш. Шӹргӹ Т Ӹ Р Ӹ Ш Т Ӹ Ж Ӹ ТЫГЫДЫ кожвлӓ куш-
кын шагалыныт. Укшвлӓ логӹц алан кайшы ныгыды шуды вӹкӹ 
кечӹ аяр вазал шӹнзӹн. Йӹнгӹл пеледӹшвлӓ кловоялгат, гвоз-
дика, клевер якшаргат. Кыды вӓрӹштӹжӹ изи мӧр якшарген 
глӹнзӹнӓт, токыжы, лишкӹжӹ шывшеш. 

Покшакыла пырымы еемӹнь шӹргӹ шӹреэмеш, коги пушӓнгӹ 
пӹдемеш. Кӱкшӹ кожвлӓ кӧгилӓн кушкаш ӓптӹртӓт. Кожер лошты 
шӓпкивлӓ дӓ пиетӹвлӓ веле кайыкалат. Шаршы пеледӹш ошын 
каеш. Шуды шоээмеш дӓ пеледӹшвлӓӓт лоштыжы ак каеп. Мӧр 
тӹштӹ шоэн веле. Тиштӹ калявонгы кушкеш. Шиштӹн чӹн-
гӹмӹ юкшы шӹрен шакта. Тидӹ шонгы кожын каргыжым чӹнгӓ. 
.Пушӓнгӹ укш лошты якшар мижӓн ур тӸргештӸЛМӸ кынам-тинам 
кайын колта. Шӹргӹ кеквлӓ мырат. 

Теве шӹргӹн кымда вӓрӹм роэн ШУЭНӸТ. 

Пу шӓжӓнвлӓ рядӹн шӹнзен кеӓт, шӓжӓнвлӓ лоштыжы токо 
роэн шумы пушӓнгӹ тангатавлӓ кайыт. Тиштӹ шӹргӹм телӹм, 
веле рӧэнӹт гӹнят, ромы вӓрӹштӹжӹ ыжар шуды кушкын шага-
лын. тангатавлӓ еагажы ьшгыжванды тӹшкӓвлӓ кушкын шагалы-
ныт. 

Роэн шумы шӹргӓн вӓр гӹц пакыла эчеӓт шӹргӹ шалга, 
тӹштӹ купан пышкыды вӓр ылеш. Тӹшкӹ кӓнгӹжӹм пыраш акли. 

Ярышан шӹргӹ зонын природыжы. 

Вӹлвӓл. Ярышан шӹргӹ зонын вӹлвӓлжӹ лап тӧрем ылеш, 
мӓ тидӹм карта вӹлецок ужына. Покшал вӓрӹштӹжӹ, север гӹц 
югышкыла Средне-Русский возвышенность шывшылтеш. 

Тӧремӹн вӹлвӓлжӹ пишок тӧр агыл, кӰКшиКӓвлӓӓн ылеш. 
'Рекӓвлӓ. Картышты анжыктымы ярышан шӹргӹ зонышты 
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йогышы рекӓвлӓ цилӓнок Средне-Русский возвышенность вӹлец 
йогаш тӹнгӓлӹт дӓ кышкыла-шон кым тангыжышкы: Балтийски-
шкы, Чорныйышкы дӓ Каспийскишкы йоген пырат. 

Картышты Волгам, Доным, Днепрым мода. Ниньш йогымыштым исток гӹц 
тӹнгӓлӹн устье якте анжен лӓктӓ. 

Климат. Ярышан шӹргӹ зонын климатшы тайган климат гӹц 
шокшырак. Запад гӹц, ливӹ Атлантический океан гӹц ӹфӹлӹшӹ 
мардеж шокшым канда дӓ тел ӱштӹм пышкыдемда. Тиштӹ тел 
5 тӹлзӹ нӓрӹ шалга гӹнят, тайгаштышы тел гӹц пӱлӓок шокшы 
ылеш. Кӓнгӹжӓт тиштӹ тайгаштышы гӹц шокшырак дӓ кужырак 
ылеш. Юр шӹренок юреш, Атлантический океан гӹц ӹфӹлӹшӹ 
мардеж тишкӹ юрым канда. 

Почвы тиштӹ тайгаштышы ганьок ломыж ярышан ылеш. 
Тӹнге гӹнят, тайгаштышы гӹц яжорак. 

Растительность дӓ животный мир. Климат тиштӹ шокшырак 
дӓ лывыргырак ылешӓт, ӹлӹштӓшӓн сакой йиш пУшӓнгӹвлӓ: 
коги, тум, ваштар, нолгы, пистй кушкыт. Имӓн дӓ ӹлӹштӓшӓн 
пУшӓнгӹвлӓ тиштӹ ярелӓ кушкыт. Торфан купвлӓ кужын шыв-
шылтыт, шукы вӓрӹм йӓшнӓт. 

Пиш шукердӹ тиштӓкен эртен кеӓш литӹмӹ кого шӹргӹвлӓ 
кушкын шалгенӹт. Кӹзӹтшӹ веремӓн нинӹм цилӓок манмы ганьы 
роэн шумы. Шӹргӓн кого вӓрвлӓжӹ ти зонын западный частя-
влӓштӹ, Полесьешты веле кодыныт. 

Кӹзӹт яктеок перегӓлт кодшы шӸРгӹвлӓштӹжӹ зверьвлӓӓт 
дӓ кеквлӓӓт тайгашты ӹлӹшӹ ганьвлӓок ылыт. 

Ярышан шӹргӹ зонышты промышленность кыце 
развиваялтеш. 

Картышты анжыда: ярышан шӹргӹ зонышты промышлен-
ностян КОК КОГО районым анжыктымы.Иктӹжӹ—Ленинград лишнӹ, 
весӹжӹ — Москва, Калинин, Иваново дӓ Горький халавлалошты. 

Ти рӓйонвлӓштӹ заводвлӓ дӓ фӓбриквлӓ первиӓт мол вӓрӹш-
тӹш гӹц утларак ылыныт. Тӹнге гӹнят, советский власть ли-
мӹкӹ веле ти рӓйонвлӓштӹ промышленность когонжок развива-
ялт шон. 

Москвашты дӓ Ленинградышты промышленностьым у семӹнь 
сӓрӓл колтымы. Тиштӓкен шукы у кого заводвлӓм стройымы дӓ 
тошты кого заводвлӓм яжоэмдӹмӹ. 

Ти зӓводвлӓштӹ СССР-н сакой вӓрӹштӹ строялтшы элек-
трӦеТаНцивлӓлӓН, угӹц етройалтшы зӓводвлӓлӓн керӓл махань-
1пон сложный машинавлам пӹтӓри ӹштӓш тӹнгӓлӹнӹт. 
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Горький халашты автомобиль ӹштӹмӹ гигант заводым стройымы. 
Москвашты, Москва лишнӹ, Калининыштышы дӓ Ивановыштышы 
текстильный фӓбриквлӓм КОГОЭМДӸМӸ дӓ яжоэмдӹмӹ линӹт. 

Ярышан шӹргӹ зонышты промышленность йӹле развиваял-
теш. Тиштӹшӹ фӓбриквлӓ, заводвлӓ цӓрнӹдеок ровотайышты 
манын, нинӹлӓн пиш шукы олтышым йӓмдӹлӓш келеш. 

„Красный Октябрь" электрический станци. 

Пыраш литӹмӹ к У п в л ӓ ш т ӹ таманяр курым тӹкӓлтеок кишӹ, 
нимахань керӓлӹшкӓт колтыдымы торфым лыкташ тӹнгӓлӹнӹт. 
Лыкмы торфым кого пользыдон керӓлӹшкӹ колташ лижӹ ма-
нын, торфан купвлӓ лишӓн ЭЛеКТРоеТанЦивлӓм етрояш тӹнгӓлӹ-
нӹт. Торф олтен кок кого электростанцивла ровотаят: Москва гӹц 
135 км вӓрӹштӹ, восток велнӹ, Ленин лӹмӓн Шатурский электро-
етанци дӓ Ленинград лишнӹ „Красный Октябрь" электростанци. 

Ленинский Шатура. 

Физический картышты Шатурский электростанцим кода. 

Кӹзӹт Шатурский электростанци ылмы вӓрӹштӹ шукердӹ 
перви эртен кеӓш литӹмӹ, рехенян кого купвлӓ ылыныт. 

Шукы тӹжем гектар кымдыкаш вӓрӹштӹ пыраш литӹмӹ куп 
ылын, тӹштӹ мерцӹшӹ лап пУшӓнгӹвлӓ кушкыныт. 

Кышты-типгш купвлӓн островвлашть1 незер еолавлӓ ылыныт. 
Купвлӓ хрееӓньвлӓлӓн еакой цервлӓм дӓ незерӹн ӹлӹмӓшӹм 

пуэн миэнӹт. Тӹ веремӓнок ти кУпвлӓштӹ пиш шукы торф 
запас ылын. 

1917 и, Октябрь тӹлзӹ шон. Рабочийвла влаетьым ӹшке 
КИДӸШКӸШТӸ нӓлӹнӹт. Белыйвлӓ ваштареш вӹр йоктарыман 
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кредӓлмӓш тӹнгӓлӹн. Шӱ дӓ нефть лыкмы вӓрвлӓм генералвлӓ 
шывшын нӓлӹнӹт. Московский промышленный район олтыште 
шагал кодын. 

Завод камакавлӓ йӧрен миэнӹт. Ӹлӹмӹ тоиавлаштьг олтыде 
ӹленӹт. Электрический лампывлӓ пӹцкемӹшӹн йыленӹт. 

Керек кыцеӓт олтышым моаш келеш ылын. 
Шатурский купвлӓм ӓшьшдӓрен колтенӹт. 
Тӹштӓкен торф лыкмы пӓшӓм пиш йӹле тӹнгӓлӓш В. И. Ленин 

распоряжении пуэн. Пыт ровотаяш тӹнгӓлӹнӹт. Рабочийвла 
купыштышы вӹдӹи ӧрдӹшкӹ йоктараш кӓнававлӓи капаяш, 
торфыи пӹчкедӓш, лыкташ тӹнгӓлӹнӹт. 

Торфым К Ӹ Р Т Н И корны мычкы, Москвашкы дӓ промышленный, 
м о л цеНтрвлӓшкӹ ш ы в ш т а ш тӹнгӓлӹнӹт. 

Шатурышты торфым шукым дӓ шукым лыкташ тӹнгӓлӹнӹт. 
Кьфтни корны мычкыжы шывшташ йӧнӓнок агыл — вагонвлӓ 
утла шукы келӹт. 

Куп лишӓн кого электростанции строяш дӓ токыи керӓл 
вӓрӹшкӹ проводвлӓ мычкы колташ шанымаш лин. 

Таманяр и эртен. Теве ӹнде Шатурский купеш иир вӹлнӹ 
торфдон ровотайышы сек кого электростанци кушкын шагалын 

Шатурский электростанци 20 и нӓрӹ ровотая уш. Тидӹн каиа-
кавлӓштӹжӹ шатурский торф йыла. Паровой иӓШинӓвлӓ турбин-
влӓи (кольиан ӓрававлӓи) сӓртӓт. Электрический иӓШинӓвлӓ 
ровотаят, дӓ электрический токшы проводвлӓ иычкы таианяр лу 
дӓ шӱдӹ киЛоиетрӓш вӓрӹшкӹ цилӓ векӹлӓ кеӓ. 

Сола хозяйства. 

Ярышан шӹргӹ зонышты сола хозяйства пӓшӓ тагынаншенок 
ӹштӓлтеш. 

Ти зоныштыш ПОЧВЫ тайга зоныштыш гӹц яжорак. 
Климат пышкыдырак, земледели пӓшӓлӓн яжорак ылеш. 
Тиштӓкен шукершенок шожым, шӹльӹм, ыржам, итӹнӹм, 

кйнем, роколмам дӓ молы Овощвлӓм куштат. Остатка ивлӓштӹ 
шукы вӓрежок шӓдӓнгӹм ӱдӓш тӹнгӓлӹнӹт. 

Тӹнге гӹнят, ярышан шӹргӹ зоныштышы сола хозяйстван 
прӦдуктвлӓжӹ хрееӓньвлӓлӓн ӹшлӓнӹштӹ качкашат еитӹде. 

Почвы топлот удобрении дӓ яжон ровотайыиашыи терген, ку-
гижӓн правительство дӓ пӦиещиквлӓ хрееӓньвлӓи кӹцӹзӹ якте 
шОктенӹтӓт, хрееӓньвлӓ ӓНГӓ^ӹрӓНӹштӹи праиой ровотаен, яжон 
удобряен кердтелыт. хрееӓньвлӓн шукыжынок вольыкыштат уке 
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ылын, ангё-йьфйн ровотаяш керӓл орудивлаштат дӓ Мӓшинӓвлӓ-
штӓт уке ылын, дӓ эче тидӹвлӓ вӹлӓнжӹ хресӓньвлӓ цилӓнок 
кулаквлан дӓ помещиквлан кавалашты ылыныт. 

Великий Октябрьский Социалистический революци лимӹкӹ 
хресӓньвлӓ хищниквлан иго гӹц ытаралтыныт дӓ колхозыш цы-
Мырненӹг. Машинно-тракторный станцивлам ӹштӹмӹ. Землям яжон 
ровотаяш дӓ яжон удобряяш тӹнгӓлӹнӹт. нЫрвлӓштӹ киндӹ 
урожай когон кушкын кен. кӦЛХОЗниквЛӓ зажиточный ӹлӓш тӹн-
гӓлӹнӹт. 

Промышленный кого солавлӓ йӹр огородный дӓ молочный 
кого хӦЗяЙетвавлӓм ӹштӹмӹ. 

Когон йӹле кушшы халавлӓлӓн еола хозяйства первишӹ гӹц 
шукы продуктым пуаш тӹнгӓлӹн. 

Ярышан шӹргӹ зонышты Ӹ Л Ӹ Ш Ӹ народвлӓ. 

Ярышан шӹргӹ зонышты лач шукынжок белоруссвлй дӓ руш-
влӓ ӹлӓт. Ти зонышты Белорусский Социалистический Совет-
ский Республика (БССР) ылеш. 

Картышты тидӹм мода. 

Кугижа г о д ы м т р у й ы ш ы б е Л о р у е е в л ӓ н е з е р ӹ н ӹленӹт. Бело-
рӰеевлӓн е о л а в л ӓ к у п в л ӓ дӓ шӹргӹвлӓ л о ш т ы веле ылыныт. 

Киндӹ шачыктыдымы земля урожайым чӹдӹм пуэн. Промыш-
ленность тиштӓкен елапкан развиваялтшы ылын. Халык тымень-
тӹмӹ, сирен-лыдын мыштыдымы ылын. Школвлӓ пиш чӹдӹ ылы-
ныт, тӹ шкӦЛВЛӓштӹжӓт руш ЙӸЛМӸДОН веле тымденӹт. 

Октябрьский. социалистический революци лимӹкӹ, труйышы 
беЛОРуеевЛӓн ӹлӹмӓшӹштӹ пиш когон яжоэмӹн. 

Белоруссишты еола хозяйствалан когон ӓптӹртӹшӹ, эртӓш ли-
тӹмӹ купвлӓ ваштареш кредӓлӓш тӹнгӓлмӹ. Пиш кымда куп 
вӓрвлӓм коштымы дӓ нинӹ вӓреш у нырвлӓм, вольык кӹтӹмӹ 
вӓрвлӓм ӹштӹмӹ. 

Коштымы торфан купвлӓ вӓреш электростанцивлам етройымы, 
тӹшец еола хозяйствашкы дӓ промышленностьышкы электриче-
ский токым колтат. Сола хозяйства налажываялтеш. 

пушӓнгӹм перерабатывайымы заводвлӓм шукым етройымы. 
Белоруссишты культурный ӹлӹмӓшӓт йӹле развиваялтеш. 

Лыдаш, еирӓш цилӓм тымдымашым ӹлӹмӓшкӹ пыртымы. Бело-
руссвлан ЙӸЛМӸДОН шукы газетым, книгӓм пецӓтлӓт. Высший 
учебный заведенивлам дӓ научно-исследовательский институтвлам 
таманяр лум ӹштӹмӹ. 
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Корн ывлӓ. 

Ярышан шӹргӹ зоным картышты анжалда. Ти зона мычкы 
цилӓ вец Москвашкы кьфтни корнывлӓ пырат. Москвашкы луат-
ик кьфтни корны пыра дӓ Московский кыртни корны узелым 
ӹштӓт. Нинӹ Москва дон пижӹт дӓ Москва гач промышленный 
центрвлӓм Советский Союзын мӹндӹр рӓЙонвлӓжӹдон пижӹктӓт.. 

Ярышан шӹргӹ зоныштыш промышленный цеНтрвлӓштӹ ӹш-
тӹмӹ таманяр миллион тонн сакой йиш товарым Советский 
Союзын цилӓ рӓйонвлӓшкӹ ти корнывлӓ мычкы колтат. Ти кор-
нывлӓ мычкок мӹнгешӹжӹ махань-шон сырье дӓ олтыш толеш, 

Москва гӹц лӓкшӹ кйртни корнывлӓ мычкы товарым кышкы, махань вӓр-
влӓшкӹ нӓнгеӓш лиэш, картышты анжыда. 

Тенге гӹнят, кьфтни корнывлӓ ак ситеп. Пӱлӓок шулды кор-
ныжы — вӹд корны ылеш. 

СССР картышкы анжалда. Ярышан шӹргӹ зонышты Евро-
пыштыш сек кого рекӓ — Волга тӸнгӓлӓлтеш. Тидӹ пиш кужы 
вӹд корны ылеш. Волган кытшы 3!/2 тӹжем километр гӹцӓт ут-
ла ылеш. 

Волга рекӓ. 
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Шалахай вецӹн шӹре шӹргӹвлӓ лодон кого рекӓвлӓ Волгаш-
кы йоген пырат. Вургымла вецӹн — Ока йоген пыра. Ока ре-
кӓшкӹжӹ Москва рекӓ йога. Москва рекӓ тӹрӹштӹ Москва ха-
ла ылеш. 

Ярышан шӹргӹ зона вашток манмы гань Волга йога, тидӹ Ка-
линин, Горький, Казань халавлӓ дорцын йоген эртӓ дӓ ӹшкӹм-
жӹн кого вӹдшӹм степьвлӓ гач Каспийский тангыжышкы йокта-
рен нӓнгеӓ. 

Ярышан шӹргӹ зонын промышленный сек кого центржы, 
Советский Союзын столицыжы — Москва — кого вӹд корны гӹц 
ӧрдӹштӹ ылеш. Волгашты кашшы кого пароходвлӓ коаш вӹдӓн 
Москва рекӓ мычкы Москвашкы миэн ак кердеп. 

Волгажы гӹнь Москва гӹц Мӹндӹрнӓт агыл ылнежӹ. 
Кыды вӓрӹштӹ Волга Москва лишнок йога, картышты анжен мода. 

Советский правительство кого вӹд корным Москвашкы шок-
таш решен. 

Ӹнде кӹзӹт Волга дон Москва лощты каналым капайымы, пло-
тинавлӓм дӓ шлюзвлӓм стройымы, пиш кого йӓрвлӓм ӹштӹмӹ, 
вӹдӹм качайымы насосный кого станцивлам ӹштӹмӹ: 

Волга вӹд Москва рекӓшкӹ йогаш тӹнгӓлӹн, Москва рекӓ кого 
вӹдӓн лин. 

Красный столица гӹц кого вӹдӓн корнывлӓ мӓмнӓн кого еӓн-
дӓлӹкнӓн цилӓ векӹ Каспийский, Балтийский, Белый тангыж-
влӓшкӹ кеӓш тӹнгӓлӹнӹт. 

Каналышты кого пӓроходвлӓн свисток юк шакта. Нинӹ 
Москвашкы дӓ Москва гӹц таманяр миллион тонн шукы йиш 
грузвлӓм шывштен нӓнгеӓт. 

134-шь1 странидышты анжыктымы картышты Москва гӹц Каспийский, Бал-
тийский дӓ Белый тӓНГыжвлӓшкӹ кешӹ вӹд кОрнывлӓм анжыда. 

Упражненивлй. Ярышан шӹргӹ зоным контуран картеш пӓлдӹртӹдӓ. 
Ти картешок: Ленинград, Казань, Киев, Москва, Горький, Калинин дӓ Ива-

ново халавлӓм пӓлдӹртӹдӓ. 
Москва — Волга канал махань вӓрдон эртӓ, вӓржӹм пӓлдӹртӹдӓ. 
Урок агыл годым ӹштӹшӓшлык пӓшӓ. .Ярышан шӹргӹ зона* темеш 

альбомым ӹштӹдӓ. 

5. ШӸРГӒН СТЕПЬВЛАН ЗОНА ДӒ ШИМ РОКАН СТЕПЬВЛАН 
ЗОНА. 

Шӹргӹвлӓ гӹц югыштырак таманяр тӹжем километр кымды-
каш шим рокан степь шывшылтеш. 

Тидӹ СССР-н западный г р а н и ц а гӹц тӸНгӓлӓлтешӓт, Союзын 
Европейский чаетяжӹ вашт эртӓ, Ази покшакок, МӸНДӸРКӸ шоэш. 
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Шӹргӓн степь. 

Шӹргӹ тӧрӧк степьышкы сӓрнӓлт ак ке. Пӹтӓри шӹргӹвлӓ 
лошты йонгы вӓрвлӓ каяш тӹнгӓлӹт — шӹргӹвлӓ шӹргӓн степь-
ышкы (лесостепьышкы) сӓрнӓлтӹт. 

Югышкыла Ш Ӹ Р Г Ӹ Д Ӹ М вӓрвлӓ шукемӹт, шӹргӹвлӓ чӹдемӹт. 
Сек пакылажок шӹргӹ воксеок пӹтӓ, кымда степь тӹнгӓ-

лӓлтеш. 
СССР-н Европейский чаетяштӹжӹ шим рокан степь Черный тан-

гыж дон Азовский тангыжын тӹрвлӓ якте шывшылтеш. 
Шӹргӓн степь зоным дӓ шим рокан степь зоным картышты мода. 

Шӹргӓн зона гӹц шим рокан етепьышкы. 
Тиштӹ еирӹмӹм лыдмыда годым природын зона картым анжыда. 

Мӓ Москва гӹц Ростовышкы кыдалына. 
Шӹргӹ гань кайшы завод трувавлӓӓн дӓ таманяр тӹжем ка-

менный здӓнивлӓӓн Москва шайылан коды. 
Кемӹнӓ еемӹнь шӹргӹвлӓм, нырвлӓм дӓ алыквлӓм окня вашт 

ужына. 
Кыды вӓрежӹ кьфтни корны лишкок шӹргӹ миӓ. 
Пӹцӓлгӹ ыжар цӹреӓн кожвлӓ, ош кӧгивлӓ, якшар валган 

йӓктӹвлӓ, шӓпкивлӓ, махань-шон тӹшкӓвлӓ дӓ шӹргӹ тӹр пеле-
дӹшвлӓ кайыт. 

Перви тиштӓкен кого шӹргӹ ылын. Кӹзӹтшӹ ти шӹргӹм ко-
гон роэн шумы. 

Югышкыла кемӹ еемӹнь, шӹргӹ чӹдемеш. 
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Ока гач ванжен кешнӓ. Тиштӹ эче когоракын йонгы вӓр лиӓш 
тӹнгӓльӹ. 

Воронеж лишкӹ шомыкы, шӹргӹ воксеок пӹтӹш. 
Иӹрӹм^ӹрвӓш, сӹнзӓ анжен каймашты, Ш Ӹ Р Г Ӹ Д Ӹ М Ӹ вӓр 

ылеш. 
Каремвлӓ тӹрӹштӹ дӓ рекӓвлӓ тӹрӹштӹ веле, кышты-тиштгл 

изи шӹргӹвлӓ кайыкалат. 
Йьгрьш-йьфваш шӓдӓнгӹ тангыж вӹд гань, коэшталт шалга. 
Варьш-варьш кечӹнӱшмӹ ныр пелед шагалын, тидӹ шортни 

ганьы яргатан каеш. Арбузы нырвлӓ — бахчавлӓ кайыт. 
Нинӹ йӹржӹ, изи кӰкшикӓӓн тӧр вӓрвлӓштӹ, киндӹ нырвлӓ 

ылыт. 
Поезднӓ Ростов хала яктеок тангыж гань кымда киндӹ ныр-

влӓдон кыдалеш. Кышты-тишть1 завод, элеватор дӓ солавлӓ кайын 
колтат... Эчеӓт киндӹ ныр покшакы пырен кешнӓ. Кышты-тишть1 
киндӹ уборкым тӹнгӓлӹнӹт. 

Шим рокан степьым кӹзӹт цилӓ хӓлӓок манмы гань кырал 
пиштӹмӹ дӓ нырвлӓм, садвлӓм, кӓВШТавичӹвлӓм тӹшӓк ӹш-
тӹмӹ. 

Иктӓ К О К Ш Ӱ Д Ӹ И перВирӓкшӹ нинӹ воксеок вес статян ылы-
ныт. Тӹнӓм шортни валган шӓдӓнгӹ нырвлӓ, арбузы бахчавлӓ, 
кечӹнӱшмӹ ӱдӹмӹ нырвлӓ уке ылыныт, еолавлӓӓт вӓк уке 
ылыныт. Пиш когон кымда вӓрӹштӹ тӹкӓлтӹмӹ степь киэн. 

Кӹзӹтшӹ веремӓн кралтымы степь кышты-тишть1 веле 
кодын. 

Шим рокан етепьвлӓн природышты. 

Вӹлвӓлӹн устройствыжы. Физический картышты анжалда: 
шим рокан етепьвлӓ йӓшнӹмӹ вӓрӹм цилӓгеок манмы ганьы 
ыжар чиӓдон чиӓлтен шӹндӹмӹ. Шим рокан етепьвлӓ лап тӧрем-
влӓштӹ ылыт. 

Кыды вӓрӹштӹжӹ, шамак толшеш, западный границӓ лишнӹ, 
востокышты Волга рекӓ доны дӓ Урал кырыквлӓ доны еаралгы 
чиӓдон чиӓлтен анжыктымы. Ти вӓрӹштӹ етепьын вӹлвӓлжӹ 
кӱкшемӓш тӹнгӓлеш. 

Азовский тангыж гӹц северо-востокыштылаат еаралгы чиӓдон 
чиӓлтӹмӹ тамга улы. Тидӹ шим рокан етепьын западный чаетяш-
тӹ сек кӱкшӹ вӓр — Донецкий кряж ылеш. Тиштӹ цилӓ ми-
рышты лӹмлӹ ылшы Донбасс ылеш. 
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Шим рокан степь тӧремӹштӹ кышкыла-шон кешӹ каремвлӓ 
улы. Картын масштабшы пиш изи ылешӓт, седӹндон ти каремвлӓм 
географический картышты ужаш акли. 

Рекӓвлӓ. Степь тӧремӹн з а п а д н ы й ч а е т я ш т ӹ ж ӹ кого рекӓвлӓ— 
Днестр, Днепр, Дон дӓ т ӹ д ӹ н Донец п р и т о к ш ы , Кубань, 
Волга, Урал какляргыл йогат. Тиштӓкен степь тӧрем ю ж н ы й тан-
гыжвлӓ д о к ы л а тӹрӹнь ылешӓт, ти рекӓвлӓ цилӓн тӹштӹш тан-
гЫжвлӓшкӹ йогат . 

Урал гӹц в о с т о к в е л н ӹ ш ӹ еТепьвлӓШТӹ рекӓвлӓ ч ӹ д ӹ ылыт. 
М а у л ы рекӓжӹ, цилӓнок манмы гань, О б ь рекӓшкӹ йог""" 

Тиштӹ сирен анжыктымы рекӓвлӓм картышты мода. Ти рекӓвлӓ кышец тӹн-
гӓлӓлтӹт, махань тангыжышвы йоген пырат, пӓлӹдӓ. 

Климат. Шим рокан етепьвлӓ СССР-н южный чаетяштӹ ылыт. 
Тиштӹ Союзын мол вӓрвлӓштӹшӹ гӹц пӱлӓ шокшы ылеш. Шим 
рокан степьвлаштЫ кӓнгӹж пиш шокшы дӓ кужы: 4 - 5 тӹлзӹ. 
Кӓнгӹж май ТӸЛЗӸНОК тӸнгӓлӓлтеш. Кӓнгӹжӹм воздух кукшы. 
Йур пиш шоэн юреш. Кынамжы еуховейвлӓ — шокшы, кукшы 
мардежвла шалгат. Нинӹ Туранский низменность гӹц толыт. 

Кӹтӹк шӹжӹ паштек тел тӸнгӓлӓлтеш. Тел тиштӹ кужы 
агыл, шӹргӓн зоныштыш гӹц пӱлӓ пышкыды. Тӹнге гӹнят, ӱштӹ 
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кынамжы 20° якте шоэш. С е в е р о - в о с т о к гӹц толшы ӱштӹ мар-
д е ж дӓ п о р а н ш ӹ р е н о к шалга; еолавлӓм, кОрнывлӓм поран^мӱдӓ, 
КӸРТНИ корныштышы пОездвлӓм шагалта . 

Шошым ир толеш дӓ выртышток эртен кеӓ. Лыман тел паш-
тек почвышты дӓ воздухышты шошым шукы лывыргы улы: воз-
духымат дӓ почвымат кечӹ ӹрӹктӓ. Мытык жепӹшток цилӓ 
природа ӹлӹж кеӓ. 

Востокышкыла маняр мӹндӹр, шим рокан етепьвлӓӓт тангыж-
влӓ гӹц М Ӹ Н Д Ӹ Р Н Ӹ дӓ М Ӹ Н Д Ӹ Р Н Ӹ лин миӓт. Мардеж лывыргым 
чӹдӹ дӓ чӹдӹ канда. Климат кукшы дӓ кукшы лиэш. Тел дон 
кӓнгӹж лошты айырлалтмаш когон дӓ когон пӓлдӹрнӓ. 

Тӹкӓлтӹмӹ етепьыштыш растительный дӓ животный мир. 
Степьышты сек яжо веремӓжӹ — шошым. 

Телӹм шалгышы йож дӓ поранвлӓ эртен кемӹкӹ, мартын 
шокшы лин колта. Лым выртышток шыла лӓ тапланен кешӹ лы-
выргы землям пеледӹшӓн шудывлӓ левед шӹндӓт. Сек пӹтӓриок 
подснемниквлй, тюлъпанвлӓ пеледӹт. Нинӹ эртӹш инок ӹшлӓ-
нӹштӹ керӓл вещества запаеым луковицеш йӓмдӹленӹт. Вара 
мол шудывлӓ каяш тӹнгӓлӹт. 

Ыжар, пышкыды шуды лошты цӹрцӹквлӓ, кӓвшангывлӓ дӓ 
мол нӓеекомыйвлӓ шолын шолыт. Нинӹлӓн качкышымат кӹчӓлӓш 
ак кел. Нинӹн качкышышты йьфьипток— етепьыштыш раете-
нивлӓ. 

Шӹренок еуеликвлӓ, еуроквлӓ дӓ ньымыштшывла Молывлӓӓт 
кайыт. Нинӓт рӓеТенивлӓмок качкын ӹлӓт, е е д ӹ н д о н т е в е нинӹ-
лӓнӓт качкыш у т ы д о н о к йӓмдӹ ылеш. 

Тишкӹ юг гӹц таманяр тӹжем еакой йиш кеквлӓ чонгештен 
толыт. 

Кечӹ мычкы кек юк веле шакта. 
Т и пиш шукы кеквлӓ еакой кӓВшангыВлӓм качкын ӹлӓт. 

Теве ӹнде кӓнгӹж шоэш. Кечӹ пишок когон ӹрӹктӓ, шокшы 
тӸнгӓлӓлтеш. Почвы кошка. Степеш ир кушшы рӓетенивлӓ куш-
кыт, пеледӹшӹштӹ вилеш. Нинӹ вес иеш керӓл качкыш запаеым 
Ӹ Ш К Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ Н луковицешышты Йӓмдӹленӹтӓт уш. 

Нинӹ вӓреш вес рӓетенивлӓ, кукшы, шокшы игечӹм тырхы-
шы дӓ почвышты лывыргы уке годымок кушкын кердшӹвлӓ 
кушкыт. 

Степыпы шошымшы ганьок ыжар шуды ковердон левед шӹн-
дӹмӹ дӓ ти шудын цӹрежӹ веле вес цӹреӓн. пеледӹшвлӓ чӹ-
демӹнӹт, нинӹ вӓреш ӓнгӹеӹр, цаштыра ӹлӹштӓшӓн ковыль дӓ 
типчак — кужы шудывлӓ кушкын шагалыныт. 
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Ковыль. Типчак. 

Шошым толшы 
кеквлӓ степь гӹцкен 
колтат. Степеш: дро-
фавлӓ, тьыривлӓ, 
степь кучкыжвлй ко-
дыт. 

Кӓнгӹжьш кокшы 
пелӹжӹ тӸнгӓлӓлтеш. 

Кечӹ тырхен кердтӹмӹлӓ пане-
жеш. Воздухышты лывыргы вок-
сеок уке. Степь пӓлен кердтӹмӹлӓ 
вашталтеш. Степьым леведшӹ яжо 
пеледӹшӓн шудывлӓ кошкен кеӓт. 
Нинӹн пеледӹшӹштӹ вилӹн, нӱш-
мӹштӹ поспеен дӓ ӹлӹмӓшӹштӹ 
пӹтен. 

Шокшым, кукшы игечӹ тырхы-
шы, шокшеш, кукшы игечеш ты-
меньшӹ кушкышвла веле—ковыль, 
типчак дӓ сакой бУрьянвлӓ КОДЫТГ 
Нинӹжӓт шокшеш йылен, сарем 
кенӹт. Ӹнде степьшӓт саралгы лу-
дыла каеш. 

Тидӹ степеш кушшы остатка растени ылеш. Степынӓт колен 
вацшыла чучеш. Тӹнге гӹнят, сотыгечӹ тыр алтала веле. 

Кечӹ лӱлтмӹ якте степьышты ӹлӹмӓш шолын-шолеш. 
То тӹштӹ, то тиштӹ мызы полкы чӦнгештӹлӹт. Шуды ло-

гӹц сакой нӓеекомыйвлӓн юкышты цӓрнӹдеок шакта. еуеликвлӓ 
кӸрӹлтӹштеок шишкӓт. Степь 
кучкыж кушнӹ еӓрнӓ, ӹшлӓнжӹ 
качкаш керӓлӹм анжылтеш. 

Теве шокшы лӹплӓнгӓш тӹн-
гӓлӹн. Ӱштӹ Мардежвлӓ лиӓш 
тӹнгӓлӹт. Шӹжӹ толеш, шуды 
нӱшмӹ вилӓш тӹнгӓлеш. Мар-
деж е е м ӹ н ь перекати-поле кыр-
гыжеш, НӰШМӸЖӸМ кымдыкеш 
ӱден кеӓ. Кеквлӓ юкланаш цӓр-
нӓт, нӓееКомыйвлӓнӓт юк ямын, 
ньЫмыштшывлӓ телеш йӓмдӹлӓт. 

Почвы. Теве ти таманяр тӹ-
жем километрышкы шывшылт-
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шы степь пиш кӹжгӹ шим рок ланзыдон левед пиштӹмӹ 
ылеш. 

Киндӹм яжон шачыктышы шим рокан техень кого вӓр мир 
вӹлнӹ ик еӓНдӓлӹкӹштӓт уке. 

Степь рок таманяр курым и гӹц ишкӹ ныгыды шудывлӓжӹ-
дон леведӓлтӹн. Шудыжы и йӹдеок кушкын, кошкен дӓ вӓре-
шӹжок шӱн. Теве тенге етепьыштыш почвеш перегной (пырга 
рок) погынен дӓ шим рокан кӹжгӹ ланзы лин. 

Суслик. Перекати-поле. 

Шим рок — етепьын еек кого богатствыжы ылеш. 
Степьышты кукшы игечӹ уке гӹнь, етепеш кого урожай ша-

чеш. Тишӓк пиш яжо шуды кушкеш, киндӹ яжо лиэш, еакой 
йиш кӹцкӹвлӓ дӓ овощвлӓ лӓктӹшӓн лит. 

Заданивлӓ. Шим рокан етепьыштыш климатым тайган климатдон тӧреш-
тӓрӹдӓ. 

Шим рокан етепьыштыш растительностьым тайгаштыш растительностьдон 
тӧрештӓрӹдӓ. 

Шим рокан етепьыштыш растительностьвла кӓнгӹжӹм кыце вашталт миӓт, 
щайышт пуда. Малын тидӹ вашталтеш? 

Шим рокан етепьыштыш почвым тайгаштыш почвыдон тӧрештӓрӹдӓ. Шим 
рокан етепьыштыш почвышты перегной малын шукы? 

Шӹргӓн степьышты дӓ шим рокан степьышты ӹлӹшӹ 
халыквлӓ. 

Шӹргӓн степь зонышты дӓ шим рокан степьышты халык ча-
кын ӹлӓ. 

Ти халыквлӓ шотын чаетьшы земледели пӓшӓм ӹштӓт. 
Степьышты еолавлӓ коговлӓ ылыт, тӹнге гӹнят, нинӹм мӹн-

дӹрцӹн ужаш акли. Нинӹ пасе тӹрӓн тошты кӓремвлӓштӹ, рекӓ 
ӓль ӓнгӹр тӹрӹштӹ шӹнзӓт. Техень вӓрвлӓштӹ вӹд лишӹл. 
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Ош пӧртвлӓ (хатывлӓ) рядьш-рядьш шӹнзен кеӓт. Ниньш шун-
I дон ӹштӓт. 

Вес частя халыкшы зӓводвлӓштӹ ровотаят, предприятивлаш-
тӹ дӓ учрежденивлашть'1 служат. 

Ярышан шӹргӹ зоныштышы ганьок тиштӹ кого халавлӓ, за-
водвлӓ, фӓбриквлӓ шукы улы. Цилӓ векӹлӓ кьфтни корнывлӓ 
кеӓт. 

Шӹргӓн степь зонышты дӓ шим рокан степьышты лач шукы-
жок украинецвлй дӓ рушвлӓ ӹлӓт. 

кугижӓ годым Российыштыш труйышывлалан цилӓлӓн ӹлӓш 
ясы ылын. Труйышы украинецвлан рушын труйышывлан ӹлӹ-
мӓш гӹцӓт лелӹ ӹлӹмӓш ылын. Нинӹ ӸШКӸМӸШТӸН туан йӹл-
МӸШТӸДОН ирӹкӹн попенӓт вӓк кердтелыт. Учрежденивлаштьг 
нинӹ цилӓнок рушла попышашлык ылыныт. 

Украинецвлан Ӹ Р в е з ӹ в л ӓ ш т ӹ русский шкОлвлӓштӹ тымень-
шӓшлык ылыныт. Украинецвлан ӸШКӸМӸШТӸН туан ЙӸЛМӸДОН 
пецӓтлӹмӹ книгӓвлӓ уке ганьок ылын. 

Октябрьский социалистический революци лимӹкӹ труйыш 
украинецвлан ӹлӹмӓшӹштӹ когон вашталт кен. Украинский 
Советский Социалистический Республика лин. Украинын 
хозяйстважы дӓ культурный ӹлӹмӓшӹжӹ йӹле развиваялтеш. 
Украинын хозяйстважы дӓ культурный строительствыжы цилӓ 
Союзнан социалистический строительство пӓшӓлӓн пиш кого зна-
ченян ылеш. 

Картышты Украинский Советский Социалистический Республикым мода. 

Степьыштыш сола. 
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Шим рокан степьыштыш сола хозяйства. 

Шим рокан степь СССР-н киндӓн районжы ылеш. Шим ро-
кан степьышты таманяр лу тьшем гектар ныр, бахча, сад дӓ 
кавштавичь1 улы. 

Шим рокан степьын сола хозяйства культуржы лач кого значенянжок теве 
маханьвла ылыт: 

шӓдӓнгӹ, кукуруза, свекла, кечӹнӱшмӹ, табак, хлопок. 

Шим рокан степьышты Октябрьский социалистический 
революци якте хозяйства кыце ӹштӓлтӹн. 

, Октябрьский социалистический революци якте шим рокан 
степьыштышы яжо урожай пушы земляжӹ кого пӦМещиквлӓ ки-
дӹштӹ дӓ кулаквлӓ кидӹштӹ ылын. 

Средняк дӓ незер хрееӓньвлӓн земля, вольык чӹдӹ ылын, 
земледели нӓшӓ орудивла дӓ Мӓшинӓвлӓ шукыжынок уке ылын, 
вольык кӹтӹмӹ вӓрӹштӓт, вольык йӱктӹмӹ вӓрӹштӓт уке ыл-
ын. Седӹндон нинӹ кулаквлан дӓ помещиквлан кабала гӹц лӓк-
тӹн кердтелыт. 

Хресаньвлан изи хозяйствашты ӹмӹрет годшы йӧндон ӹштӓл-
тӹн дӓ вален веле. 

Шим рокан степьыштыш еола хозяйства советский 
власть лимӹкӹ кыце у еемӹшкӹ еӓрнӓлтеш. 

Шим рокан степьыштыш хрееӓньвлӓн изи хозяйствавла колхоз-
влӓшкӹ ушненӹт. Шукы колхозвлашток перви нигнам ылтымы 
кого урожайым нӓлӹт. 

Зерновой еовхозвлӓм дӓ мол еовхозвлӓм таманяр шӱдӹм ӹш-
тӹмӹ. еовхозвлӓ еола хозяйства фабриквла ганьок ылыт. Сов-
72 



хозвлашты цилӓ пӓшӓжок — кралмаш, ӱдӹмӓш, киндӹ уборкым 
ӹштӹмӓш — машинавладон ӹштӓлтеш. 

Машинно-тракторный станцивлам таманяр тӹжемӹм ӹштӹмӹ. 
Машинно-тракторный еТанцивлӓ дӓ еовхозвлӓ Ӹ Ш К Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ Н трак-
тӦРВлӓштӹдон дӓ хозяйстваштым образцово ВИДӸМӸШТӸДОН кол-
хозник хрееӓньвлӓлӓн коллективный хозяйстваштым тӧр видӓш 
кого палшыкым пуат. 

Кукшы игечӹ ваштареш дӓ вредитель-животныйвла вашта-
реш кӸРӸЛТӸШТеОККредӓЛмӓШ кеӓ. 

Киндӹ урожай уборкы годым етепьышты. 
Картышты Одессым мода. 

Мӓ степь мычкы, Одесса гӹц 100 километр ӧрдӹштӹ кыда-
лына. 

Остатка ивлӓштӹ етепет кыце вашталт кен! 
Кышкы анжалат, цилӓ вӓре у кОрнывлӓм ӹштьшӹ. Корны 

кок велнӹ ӓнгӹеӹр ыжар пӧлоеавлӓ шывшылтыт. Нинӹ ыжар 
тӹшкӓвлӓ кайыт. Нинӹ нырым мардеж гӹц перегӓт, шукы лы-
мым дӓ лывыргым кычат. 

Корны мычкы кемӓштӹ г р у з о в о й а в т о м о б и л ь в л а дӓ т р а к т о р -
влӓ шӹрен вӓш лиӓлтӹт. Тракторвла п а ш т е к ӹ ш т ӹ плугвлӓм,. 
ширевлӓм ш ы в ш ы т , бензиным, Красиным дӓ паена к ӹ л д ӹ м ӹ ара-
вавлӓэш р а б о ч и й в л а м ш ы в ш т а т . Корны мычкы ш у к ы в а ш т ы р а н 
т е л е ф о н мӓнгӹвлӓ ш а л г е н кеӓт. 

Тӹве М Ӹ Н Д Ӹ Р Н Ӹ п о е е л к ы каеш. Тидӹ машинно-тракторный 
е т а н ц и ылеш. Кьфпьгцдон оптымы -кужы кӦрпусвлӓ — г а р а ж в л ӓ 
р я д ӹ н шӹнзӓт. Ти гӓражвлӓштӹ тел гач таманяр ш ӱ д ӹ трактор, 
комбайн, молотилка дӓ трактореш кӸлДӸшӓшлык мол оруди-
влӓ шӹнзӓт. Гаражвлӓ шайылны тракториствлалан, рабочий-
влӓлӓн дӓ еЛужышыВЛӓЛӓн ӹлӓш пӧртвлӓ шӹнзӓт. Покшалны 
столовый дӓ к л у б ы л е ш . Мӓ с т а н ц и ш к ы ана пыры, К Ӹ З Ӹ Т Т Ӹ Ш -

тӓкен иктӓт уке. Мӓ пакыла, п а ш к у д ы к о л х о з ы н нырышкыла 
кыдалына, тӹштӹ станции трӓкторвлӓжӹ, кӦмбайнвлӓжӹ дӓ мо-
лӦТилкывлӓжӹ кӹзӹт ровотаят. 

М Ӹ Н Д Ӹ Р Ц Ӹ Н О К эче мӓ пӹллӓ шалгышы паркым ужына, ма-
шинӓвлӓн тургымыштым колына. Лишкӹрӓк мишнӓ. Нырышты 
кӹлтем шит. 

Кым молотилка ровотаят, нинӹм тракторвлӓ еӓртӓт. 
Тиштӹ колхозыштыш кӦгораквлӓжӹ: пӱэргӹжӓт, ӹдрӓмӓшӹ-

жӓт — цилӓн ганьок ылыт. Молотилкывла йӹр пӰэргӹвлӓ шал-
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гат. Кыдыжы кого капна вӹлец кӹшкӹмӹ кӹлтем шӱтен бара-
бан докы пуэн шалгат. Вееӹвлӓжӹ молотилка гӹц пӹрцӹ йо-
гымы вӓрӹштӹ мешӓкӹм кычен шалгат, молотилка гӹц пуалтымы 
пӹрцӹ йыжге йога. Кымшывлажь1 пӹрцӓн МешӓквлӓМ йӹдӹм вес 
вуйышкы намалыт. Тӹштӹ пӹрцӹм сортын-сортын айырат. 

МӦЛОТИЛкыВЛӓн ӹшкеок ӹрзӓлтшӹ кымда решоткавлӓ мычкы 
олым кӸрӹлтӹштеок лӓктеш. Ӹдрӓмӓшвлӓ молотилка дорц 
олымым ӧрдӹшкӹ ыдырен шалгат. пӱэргӹвлӓ ловкан олымым 
хватен нӓлӹтӓт, тӹштӹрӓкок шалгышы прееышкы оптат. Мину-
тышток олымжы шортни валган, цаткыды маклака лин, прее 
гӹц лӓКтӹн̂ лӓКтӹн вазеш. 

Вереман-вереман грузовой ӓВТомобильвлӓ кыдал толыт, пӹр-
цӹ МешӓквлӓМ оптен шӹндӓт, элеваторышкы шывштен кеӓт. 

Ровота фабрикыштышы ганьы кеӓ. 
Колхозышты кӹлте шимӹм анжышнаат, мӓ пакыла, элеватор 

докыла кыдална. 
Элеватор якте вӹц километр, корны мычкыжы вашток авто-

мобильвла дӓ арававлӓ пӹрцӹм элеваторышкы нӓнгеӓт. 

Кукшы игечӹ ваштареш кредӓлмӓш. 

Кугижа годым Российышты шим рокан степьышты, и йӹде 
манмы ганьок, таманяр лу тӹжем гектар киндӹ урожай кукшы 
игечеш ямын. 

етепьвлӓн восточный чаетяштӹ суховей мардежеш киндӹ 
кошкен ямеш. Шӓдӓнгӹн пӹрцӹжӹ кыптырген, кошкен шӹнзеш 
ылын. Пушӓнгӹ Ӹлӹштӓшвлӓ, арбузы завязьвлӓ дӓ дыня завязь-
влӓ шокшы вӹдӹм опталмы годшы ганьы лӹп кечӓлтӹт, пу-
шӓнгӹ вӰЙвлӓштӹш кӹцкӹ лӹвӹжген кеӓ, ӱлӹкӹ вилеш. 

Сола хозяйствашты техень экеӹк лиӓлтмӹ ваштареш совет-
ский власть пиш пыт кредӓлеш. 

Кукшы игечӹ тырхышы культурвлам, вес етатян манмыла 
тӹнь, кукшы игечӹ тырхышы рӓеТенивлӓм шӓрӓт. 

Почвеш шукы лывыргым кычаш лимӹ йӧндон нырым рово-
тайымаш верц кӹзӹт кредӓлӹт. 

Почвы гӹц шукы лывыргым нӓлшӹ дӓ почвым когон кошты-
шы еамшудывлӓм пӹтӓрӓш пыт кредӓлмӓш кеӓ. 

Ныр вӹлӓн лымым шукырак погаш манын, еакой мерам ӹштӓт. 
Ӓйыртемӹнок кукшы игечӹ шалгымы вӓрвлӓштӹ почвым лы-

выртат. Тӹштӹ ныр покшакыла канававлӓм капаен кеӓт дӓ ли-
шӹл рекӓвлӓ гӹц дӓ пӱӓвлӓ гӹц тишкӹ вӹдӹм йоктарат. 
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Нижний Заволжьештыш земляштӹ вӹд уке. Кӓнгӹжӹм сте-
пьыштыш рекӓвлӓ кошкат. Тӹштӹ кукшы игечӹ, пыракан мар-
дежвлӓ шӹрен лиӓлтӹт. 

Вӹд чӹдӓт, плодородный почвы чӹдӹ урожайым пуа. Юр ли-
тӹмӹ ивлӓ годым киндӹ воксеок ямеш, киндӹ ӱдӹмӹ нырвлӓ 
йылен кеӓт, охыр лит. 

Таманяр миллион гектар плодородный земля такеш ямеш. 
Вӹд ылгецӹ, нинӹ таманяр лу миллион центнер шӓдӓнгӹм пу-

нештӹ. Вӹд веле келеш ылнежӹ. 
Заволжьешты степьвлӓ СССР-н труйышвлалан киндӹм 

пушашлык ылыт — коммунистический парти тенге решен. 

Макеевский завод. 

Теве кӹзӹт степьыштыш рекӓвлӓ гач плотинавлам строят, 
шошым вӹдӹм дӓ тӹнгеок юр вӹдӹм ӓрӓт. Иыл гӹц вӹдӹм ка-
чайышы насосан еТанЦивлӓм строят, каналвлӓм капаят. Ти канал-
влӓ мычкы Заволжьен нЫрвлӓшкӹ вӹд пыраш тӹнгӓлеш. 

Нижний Заволжьен почвы кого урожайым пуаш тӹнгӓлеш. 
Шукы веремӓӓт ак эртӹ, Заволжьен географический картшат 

вашталтеш—„рекӓвлӓ" дӓ „ӓнгӹрвлӓ" тидӹм кышкыЛа-шон „пӹч-
кедӓш" тӹнгӓлӹт, „йӓрвлӓ" дӓ „изи йӓрвлӓ" лит. 

Полезный Иекопаемыйвлӓ дӓ промышленность. 

Шим рокан степь киндӹм яжон шачыктышы почвы гӹц паена 
молдонат паян ылеш. Тӹштӓкен рок лошты полезный иекопа-
емыйвлӓ улы — ӓЙыртемӹнжок тиштӹкӱ шӱ дӓ кьфтни руда пиш 
шукы. 

Кӱ шӱӓн пиш кого запас Донецкий кряжышты ылеш. 
Картышты Донецкий кряжым мода. 

Кӱ шӱ ылмы цилӓ вӓржӹм кӱ шӱӓн Донецкий бассейн, ӓль 
Донбасс маныт. 
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Донбасс гӹц запад векӹлӓ, Днепр рекӓ вес велнӹ, Кривой 
Рог хала доны, тӹнгеок Крымский полуостровышты Керчь хала 
лишнӹ пиш шукы кӹртни руда запас улы. 

Крымский полуостровышты санзалым лыктыт. 
Тиштӹ анжыктымы кыртни руда лыкмы вӓрвлӓм картышты мода. Кривой 

Рогым, Керчьым кӹчӓл мода. 
Донбасс, Кривой Рог дӓ Керчь — промышленный пиш кого 

раӓонвлӓ ылыт. 
Тӹштӓкен цилӓ вӓре кӱ шӱ лыкмы шахтывлӓ, кьфтни руд-

никвлӓ, металлургический заводвлӓ улы. 

Донбасс перви дӓ кӹзӹт. 

Донбасс кӹзӹтшӹ гань топлоток ылте. 
Перви, шукершӹ веремӓн тиштӹ кечӹ аяреш йыле;н шӹцшӹ, 

эдемтӹмӹ степь ылын. 
Шарык кӹтӧвлӓ веле тӹштӹ каштыныт, КЫШТЬЬТИШТӸ киндӹ 

ӱдӹм вӓрвлӓ ылыныт. 
Пиш когон шукы кӱ шӱ запасыжы иктӹлӓнӓт керӓл агылла 

рок лошты киэн. 

Эртӹшӹ курымын пеле кытлашты кьфтни корнывлам строяш 
тӹнгӓлӹнӹт, промышленность йӹле шӓрлӓш тӹнгӓлӹн. Олтыш 
дӓ кьфтни керӓл лин. Донбассышты кӱ шӱ дӓ руда шукы улым 
капиталиствла йӹле цакленӹт. Донбассышты земля участкывлам 
нӓлӓш тӹнгӓлӹнӹт дӓ ти участкывлаэш шахтывлӓм, металлур-

Кӱ шӱ лыкмы шӓхтывлӓштӹ перви тенге ровотаенӹт. Ӓ Н Г Ӹ С Ӹ Р Ӹ Н капаен 
пырымы пӹцкемӹш ыражышты, шӹренок, комдык пырен вазын, рабочий кӱ 
шӱм роа ылын. Тӹхень ырэж мычкок тидӹ роэн лыкмы шӱжӹм изидир посто-
леш вӓгонеткывлӓ докы шывшта ылын. Шӱжӹм пиш тоша имнивладон подъем-
ный клетьвлӓ докы шывштеньгт. 

гический заводвлӓм строяш тӹнгӓлӹнӹт. Незеремшӹ таманяр лу 
тӹжем хресӓньвлӓ тишкӹ погыненӹт, шахтервлӓ 'дӓ металлурги-
ческий зӓВОДВлӓштӹш рӓбочийвлӓ линӹт. Завод кӦрпусвлӓ 
строялтыныт. Цилӓ векӹлӓ кьфтни корны рельсвлӓ вӓкшӹн пиш-
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тӹмӹ линӹт. Нинӹ мычкы руда дӓ шӱ оптымы плӓтформывлӓ 
кыдалышташ тӹнгӓлӹнӹт. Шахтывлӓ дӓ заводвлӓ йӹр изи пӧрт-
влӓм дӓ з емлянкывлам строенӹт. Ти пӦртвлӓштӹ рӓбочийвлӓ 
ӹленӹт. 

Лывыргы шӓхтывлӓштӹ рабочийвлаиксуткашты 13 цӓш рово-
таенӹт. Цилӓ пӓшӓм киддон ӹштенӹт. Рабочийвлан К И Д Ӹ Ш Т Ӹ Ш Т Ӹ 

кок мычашан киркӓ веле ылын. шахтервлӓ пӓшӓ тӓрешӹштӹ 
пиш чӹдӹ плучаенӹт, нинӹн лелӹ пӓшӓштӹ шотеш хозавлӓ — 
капиталиствла паенӹт. 

Кӱ шӱ лыкмы шӓхтывлӓштӹ кӹзӹт тенге ровотаят. Электричествыдон ео-
темдӓрен шӹндӹмӹ штольнышты бригада ровотая. Врубовой Мӓшинӓдон шӱлан-
зым пӹчкедӓт. Механический продон ыражвлам чӱчӓг. Ыражвлӓшкӹ пЫдештӓлт-
шӹ веществавлам пиштӓт. Ланзым пыдештарен колтат. Пыдештмашеш шӓлӓ-
нен вацшы шӱжӹм вуйстыкла валышкы кольмыдон коат. Шӱ вагонеткывлашкьг 
вала. Вагонеткывлажым подъемный клеть докы электровоз шывштен нӓнгеӓ. 

Кӹзӹт тошты Донбассым пӓленӓт ат керд. Тӹштӹ ылшы ха-
лыквлӓн — капиталиствлан кишӓштӓт кодте. Донбассыштыш при-
родный богатствывла, шахтывлӓ дӓ заводвлӓ Советский Союзын 
собственностьшы линӹт. 

Кӱ шӱ лыкмы у шахтывлӓм дӓ металлургический заводвлӓм 
' таманяр лум етройымы. шӓхтывлӓштӹ ровотайымашымат у ее-

мӹнь организуйымы. Шахтышкы врубовой МӓшинӓвлӓМ пиш ш у -
кым валтымы. Кӹзӹт ӹнде шӱ лыкмаш механический йӧндон 
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ӹштӓлтеш. Шахтервлё ӹшкетӹн ак ровотаеп, брИгадывлӓдон рово-
таят. Шахтер Алексей Стаханов ӹшке бригадыштыш пӓшӓжӹм ор-
ганизуен Мыштенӓт, ик сменышты нормы 7 тонн кӱ шӱ вӓреш 
102 тонным роэн лыктын. Шахтер-стахановецвлан социалистиче-
ский соревновании эчеӓт шӓрен мимӹдон ти рекордым таманяр 
гӓнӓ шукемдӹмӹ. 

Донбассыштыш рӓбочийвлӓн ӹлӹмӓшӹштӹ вашталтын. Рабо-
чийвлӓлӓн соты, здоровый тОмавлӓи стройыны. Цилӓ вӓре столо-
выйвлӓ, фабрика-кухнявла, детский садвлӓ, яельывлӓ ылыт. 
Томавлӓ йӹржӹ парквлӓ дӓ еадвлӓ улы. Водопроводым дӓ канали-
зации ӹштӓт, иомоцавлӓм строят. 

Днепровский электрический етанци (Днепрогес) . 
Картышты Днепрогесым мода. 

Донбассыштыш дӓ Криворожьештыш зӓводвлӓштӹ дӓ шахты-
влӓштӹ МӓШинӓвлӓлӓн ровотаяш чоте шукы энерги келеш. 
Кӹзӹт строялтшы дӓ эче угӹц етрояш еӧрӹмӹ заводвлӓ дӓ 
шахтывлӓ ровотаяш тӹнгӓлмӹкӹ, эче шукырак энерги керӓл 
лиэш. 

Нинӹлӓн керӓл энергижыи кышец нӓлиӹлӓ? 
Анжет гӹнь, тӹ лишнок, природышты, нииа тӓр путеок нӓлӓш 

лимӹ энерги улы ылын. Тидӹ — Днепр рекӓн ЙӦГышвӹдӹнэнер-
гижы ылеш. 

Порогы гӹц порогышкы ружген, шужген пиш шукершен Днепр 
йоген. Тидӹн вӹдшӹм ик туре, пиш кукшӹ вӓр гӹц вилӹктӓш 
тӹнгӓлмӹкӹ, тидӹ пиш кого пӓшӓм ӹштен керднежӹ ылнежӹ. 

прӓВИТеЛьСТВошӱдӹмӹ еемӹнь, Днепрын энергижым керӓлӹш-
кӹ кӦлташйӧнӹм кӹчӓлмӓштӹ инженервла таманяр и ровотаенӹт, 
дӓ Днепр рекӓэш гидро-электрический станции етрояш лиэш ма-
нын, выводым ӹштенӹт. 

Таманяр тьшем рӓбочийвлӓ дӓ Инженервлӓ Днепр ваштареш 
вӹц и йыдет-кечет пыт кредӓлӹнӹт. 

Плотина ӹштӹмӹ годым кого трудностьым еӹнгӓш вӓрештӹн. 
Рекӓ пындаш яктеок пураи валтен дӓ тӹ пура К Ӧ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ Ш 

В Ӹ Д Ӹ И качаен лыктын, пура К Ӧ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ лӱдӹшлӓ вӓрӹштӹ рово-
таяш вӓрештӹн. Ружген, чӹнь йогышы вӹд пура К Ӧ Р Г Ӹ Ш К Ӹ пырен 
кен кердеш ылын дӓ рӓбочийвлӓм ӸШкӹмӹШтӹмӓт дӓ ровота-
жымат ямден кердеш ылын. 

Днепрым кого плотинадон пӱэн шӹнденӹт. Плотина доранжы 
гидроэлектрический етанцим етроенӹт. 
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Ӹнде плотинаэш Днепр тӹкӹлӓлтӹн дӓ тидӹн вӹдшӹ элек-
трический станциштышы тӰРбинывлӓшкӹ кьфтни трувавлӓ мычкы 
йогаш тӹнгӓлӹн. 

Кьфтни трувавлӓ мычкы вӹд пиш кого силадон турбин арава-
влӓн лопастьышкы йоген миэн дӓ арававлӓ сӓрнӓш тӹнгӓлӹнӹт. 
Электрический Мӓшинӓвлӓ ровотаяш тӹнгӓлӹнӹт. Электрический 
токшы станци гӹц кышкыла-шон ваштырвлӓ мычкы кеӓш тӹнгӓлӹн. 

Днепрогесын электрический токшы 18 миллион рабочий рово-
тайымы нӓрӹ пӓшӓм ӹштӓ. Днепрогесын пӓшӓжӹ Донбассын дӓ Кри-
ворожьен шӓХтывлӓштӹш МӓшинӓвлӓМ еӓРтӹмӓшдонок ак пӹтӹ. 
Днепр доран чугунолитейный, сталелитейный, алюминиевый, 
машиностроительный, химический у заводвлӓ кушкыт. Ти завод-
влӓӓт Днепрогесын еиладон ровотаяш тӹнгӓлӹт. 

Днепрогес. 

Днепрыштыш лӱдӹшлӓ порогывлӓ вӹд лӹвӓлӓн линӹт. Днепр 
мычкы ваштокок ӹнде еуднавлӓ каштын кердӹт. 

Днепр гӹц ӧрдӹшкӹлӓ, кечӹ аяр йылатымы еТеПьвлӓшкӹлӓ 
каналвлӓм капаят. Каналвлӓ мычкы вӹдӹм йоктарат. етепьвлӓ 
ӹлӹжӹт, нӹнӹ пиш шукы урожайым пуаш тӹнгӓлӹт. 

Днепрогес полный ходдон ровотаяш тӹнгӓлеш. Тидӹн т о к ш ы 
еоВхоЗВЛӓшкӹ, кӦЛхоЗВЛӓшкӹ кеӓ. Колхозвлан дӓ еовхозвлӓн 
нЫрвлӓштӹ электрический плугвлӓ кыралаш гӹнгӓлӹт. 

Упражненивлй. Контуран картышты шим рокан степь зоным карандашдон 
йӹрвӓш ыдыралда. 

Шим рокан степь зона гач йогышы рекӓвлӓн Л Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ М контуран картеш 
еирӹдӓ. 

Картышты Донбассым, Кривой Рог халам, Керчь халам пӓлдӹртӹдӓ. 
Картышты Днепрогесым пӓлдӹртӹдӓ. 
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6. КУКШЫ СТЕПЬВЛӒН ЗОНА. 
Каспийский тангыж гӹц север векӹлӓ, Йыл тӹнгӹштӹлӓ кок 

велнӓт дӓ пакыла восток векӹлӓ, Китай границӓ якте кукшы 
степьвлӓн зона киӓ. 

Картышты кукшы етепьвлӓм модз. 

Кукшы степьвлёшты. 
(Путешественникын еирмӓш гӹц.) 

Мӹнь кок тӹлзӹ кукшы еТепьвлӓшТӸ ӹлӹшӹм. Мӹнь йӹрем, 
еӹнзӓ анжен каймашты, ик етатян тӧрем МӸНДӸРКӸ кеӓ. Шо-
шымшы ала нарядшыдон степь шукы веремӓок ӹш шалгы. 
Яргата пеледӹшвлӓ пиш йӹле вилӹн кевӹ, кӓнгӹжшӹ пӹтӓриш 
шокшы кечӹвлӓок ыжар шудым коштен колтевӹ. Полин шуды 
дон бурьян веле панежшӹ кечӹ аярышты шалген тырхенӹт. 
Степь пыракан, еаралгы валган луды лин шӹнзӹн. Мардеж трӱк 
тӓрвӓнен кемӓшеш пырак етолмылаок вӹеӓ. 

ЖИвотныйвлӓ шэкшы гӹц шӹлӹнӹт. Полин шуды вургывлӓ 
лошты шӓкшӓльӹвлӓ веле кайыкалат. 

Вереман-вереман пӹл нӓлеш, валгынзыш валгалтеш, К Ӹ Д Ӹ Р Т Ӹ Ш 

кӹдӹртӓ, юр шведӹкӓлӓш тӹнгӓлеш. Тӹнге гӹнят, мардеж лӓк-
тешӓт, пӹлвлӓм ӧрдӹшкӹлӓ поктыл кеӓ, степь перВишӹлӓок 
кукшы, пыракан киэн кодеш. 

Кышты-тищть1 степь вӹлнӹ Ӧштамгавлӓ — еолончаквлӓ кайы-
калат. Тиштӹ земля вӹлнӹ вӹцкӹж ланзы еанзал киӓ, лым вазын 
машанет. 

Кышгы-тишть1 еанзалан йӓрвлӓ кечӹ аяреш йолгыжалтыт. 
М Ӹ Н Д Ӹ Р Н Ӹ казахвлӓн юртвлӓ кайыт. Нинӹ йӹржӹ имни кӹтӧ-

влӓ дӓ шарык кӹтӧвлӓ кайыкалат. Кынамжы исследователь-раз-
веДчиквлӓн ош флагвлӓ дӓ буровой вышкывлӓ кайыкалат. 

Кукшы етепьвлӓн природа. 
Вӹлвӓлӹн устройствыжы. Картышкы анжалда: кукшы етепь-

влӓн вӹлвӓлӹштӹ цилӓ вӓреок икань агыл. Кукшы етепьвлӓн 
западный пелӹштӹ лап тӧрем ылеш, Каспийский тангыж докыла 
тидӹ эчеӓт лапемеш. Восточный шелӹжӹ кӱкшӹ тӧрем, тиштӹ 
лапрак кырыквлӓ улы. 

Кукшы етепьвлӓн тӦремвлӓштӹ перви тангыж пындаш ылын. 
Кукшы степьвлашть1 еанзалан йӓрвлӓ, еанзалген .шӹцшӹ рокан 
Ӱчаетдывлӓ дӓ рок лошты ылшы рӓкпадвлӓ, тиштӹ тангыж пын-
даш ылмым пӓлдӹртӓт. 
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Кукшы степьышты. 

«Климат. Кукшы еТепьвлӓшТӸ кӓнгӹж шокшы дӓ кукшы, 
шим рокан еТепьвлӓшТӹ тиштӹшӹ гань агыл. Тишкӹ Атлантиче-
ский о к е а н гӹц шокшы дӓ л ы в ы р г ы Мардежвлӓ шоэн веле миэн 
шот, кӓнгӹжӹм юр ак л!? ганьок . Шӹренок кукшы, шокшы мар-
дежвлӓ — е у х о в е й в л ӓ ш а л г а т . Шокшеш рок к о ш к а дӓ шелӹшт 
ш ӹ н з е ш . 

Тел тиштӹ шим рокан степьвлаштьпп ганьок мытык, тӹнге 
гӹнят, утларакок суровый. Телӹм шӹрен поран шалга. Тел эр-
тӹмӹ веремӓн шӹренрӓкок цилӓ етепьым цӓрӓ и левед шӹндӓ. 

Рекӓвлӓ. Кукшы еТепьвлӓшТӹ рекӓвлӓ чӹдӹ. Сек кого рекӓ-
влӓжӹ: Волган Т Ӹ Н Г Ӹ Ш Т Ӹ Ш йогымашыжы, Урал дӓ Эмба ылыт. 

Кӓнгӹжӹм рекӓвлӓ когон коашемӹт. Кӓнгӹж эртӹмӹ годым, 
кого вӹдӓн Урал рекӓштӓт вӓк еуднавлӓлӓн кашташ трудна лиэш. 
Изи рекӓвлӓжӹ вокееок кошкат. Кукшы етепьвлӓ мычкы йогышы 
шукы рекӓжок тангыжышкы лӓктӹн ак шоэп, нинӹ ошма лоэш 
кошкен ямыт ӓль изирӓк йӓрвлӓшкӹ йоген пырат. 

Тиштӹ анжыктымы рекӓвлӓм картышты мода. 

Растительность. Кукшы степьвлаштьпп растительность, шим 
рокан еТеПьвлӓШТӸШӸ ганьок, шошым, кӓнгӹжӹм дӓ шӹжӹм 
вашталт миӓ. 

Кукшы еТепьвлӓшТӸ шокшым яжон тырхен к е р д ш ӹ раетени-
влӓ ш у к ы ж о к кушкыт . 

Шошым лым шылен кемӹкӹ, лым вӹдӹм почвы шывшын нӓ-
лешӓт, охыра важан рӓетенивлӓ — подснежниквла, еары дӓ якшар 
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Полин шуды. Солянка. 

г е л е д ӹ ш ӓ н тЮльпанвлӓ кушкыт. Кукшы етепьвлӓш-
т ӹ ыжар шудат ик лаштык веремӓ к у ш к ы л д а л 
ш а л г а . 

Шошымжы гӹнь, выртышток пиш шокшы кӓн-
гӹжӹшкӹ еӓрнӓлт кеӓ. Тюльпанвлан пеледӹшӹш-
тӹ вилеш дӓ лӹвӹжген кеӓт, шуды йылен кеӓ-
Нинӹ вӓреш кукшы яратышы, худа 
пышан, полин шуды кушкеш. Нинӹ 
пын ганьдон леведӓлт шӹнзӹтӓт, 
еедӹндон лывыргым кычен кердӹт-
Тӹнгеок эче. верблюд колючка — ты-
гыды ӹлӹштӓшӓн дӓ кашар имӓн 
шуды — дӓ еакой буръянвлӓ куш-
кыт, нинӓт кукшы игечӹ гӹц ак 
лӱдеп. 

Кукшы еТепьвлӓшТӹ 
кушшы рӓетенивлӓ кужы, 
келгӹшкӹ валышы важан 
ылыт. Нинӹ важыштыдон 
ӹшлӓнӹштӹ керӓл лы-
выргым келгӹ вӓр гӹц 
нӓлӹт. 

Нинӹ и к ӓнӓ-иктӹшт ӹ сага ак кушеп, шоэн кушкыт. Нинӹ 
лошты шокшеш шелӹшт шӹцшӹ рок каеш. Шукы еанзалан 
почвышты вес йиш раетени — солянка кушкеш. 

Почвывлй. Кукшы степьвлашть! кукшы, шокшы кӓнгӹж шалга 
дӓ рӓетенивлӓ шоэ ылытат, ти земляеш шим рокан степьвлаш7 

тӹш гань шукы перегной_|лин ак керд. Кукшы еТеПьвлӓшТӹш 
почвы шӹренжок кӹрӓнӓл-
гӹ ылеш, тидӹн перегной-
жы шукы агыл. Солончакан 
пОЧвывлӓӓт улы. Техень поч-
вы шукы еанзалым шывшын 
шӹнден. 

Животный мир. Кукшы 
еТепьвлӓшТӸ шалдыра жи-
вотныйвла чӹдӹ. Тиштӹ 
чӹнь кыдалыштшы еайга-
кым. ужаш лиэш. Нинӹ вӹд 
ӓль качкыш керӓл лимӹкӹ, 
пиш МӸНДӸРКӸ кыдалшаш-

Сайгак. лык ылыт. Чӹнь кыдал 
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кертмӓшӹштӹ веле пирӹвлӓ гӹц нинӹм ытара. Кукшы степь-
влӓштӹ, шим рокан е Т е П ь в л ӓ ш Т ӹ ш ӹ ганьок, еуеликвлӓ дӓ мол 
грЫзунвлӓӓт шукы улы. Тиштӹ шӓкшӓльӹвлӓ дӓ кӹшкӹвлӓ шукы, 
нӓеекомыйвлӓ шотыштыжы — цӹрцӹквлӓ дӓ еаранчавлӓ ылыт. 

Шукы животныйжы йылен шӹцшӹ степь цӹреӓн ылыт, еедӹндон 
нинӹ етепьышты изиш веле пӓлдӹрнӓт. 

Заданивлӓ. Кукшы степьыштыш климат дон шим рокан степьыштыш кли-
матым тӧрештӓрен анжыда. 

Кукшы степьыштыш рӓетенивлӓ шошым гӹц шӹжӹ якте кыце вашталт 
мимӹм шайышг пуда. 

Кукшы степьыштыш дӓ шим рокан степьыштыш почвым тӧрештӓрен ан-
жыда. Кукшы етепьышты перегной малын чӹдӹ? 

Кукшы степьыштыш рӓеТенивлӓн дӓ ^ЖиВотныЙВЛӓн махань ӓйыртемӹштӹ 
улы, шайышт пуда. 

Кукшы еТепьвлӓШТӸ ӹлӹшӹ халыквлӓ. 

Пиш когон кымда кукшы еТепьвлӓШТӹ шукершенок казахвлӓ 
дӓ калмыквлӓ ӹлӓт. 

137 страницышты нинӹн ӹлӹмӹ вӓрӹштӹм анжалда. 

Нинӹн сек главный пӓшӓшток вольык урдымаш ылеш. Нинӹ 
шарыквлӓм, имнивлам, верблюдвлӓм шукым урдат. Кукшы етепь-
влӓэш чӹдӹ растени кушкеш гӹнят, яжо качкыш тергӹдӹмӹ 
чоте кого кӹтӧдон каштшы шарыквлӓм дӓ верблюдвлӓм ти етепь-
влӓ пукшен лыктын кердӹт. 

шукердӓт агыл, казахвлӓ дӓ калмыквлӓ ик вӓрӹштӹ дӓ вес 
вӓрӹштӹ КӸТӦШТӸДОН ӹлен каштыныт. Качкышан вӓрӹм етепь-
ышты айырат, партыш кӓрӹмӓн палаткыштым шагалтат, тӹштӹ 
ылшы качкышым вольыквлаштЫ качкын пӸТӓрӹмешкӹӹлӓТ ылын. 
Тел гач ӹлӹмӹ вӓрешӹштӹ нинӹ намозы ярымы шундон ӹлӹ-
шӹм ӹштенӹт. 

Кӹзӹт ӹнде шукы казахвлӓ дӓ калмыквлӓ ик вӓрӹшток ӹлӓш 
тӹнгӓлӹнӹт. 

Калмыцкий еТепьвлӓшТӹ. 

Великий Октябрьский социалистический революци якте кал-
МЫКвлӓн еТепьвлӓшТӸ пустинь гань ылын. ӸШКӸМӸШТӸН КӸТӦШ-

тӹдон вес кӹтӹм вӓрӹшкӹ каштшы кочевниквлам веле етепьышты 
шоэн ужаш лиэш ылын. 

Кӹзӹт етепьвлӓ покшалан Калмыкии столицыжы Элиста хала 
кушкын. Лап вӓрвлӓштӹ кӓлмыквлӓн у ош зданивлӓ шӹнзӓт, 
нинӹ бетондон ӹштӹмӹ бӓлконвлӓӓн дӓ кымда Окнявлӓӓн ылыт. 
Садвлӓ ыжаргын кайыт, кечӹ аяреш вӹд йолгыжеш. 
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Элиста халашкы кемӹ корнывлӓ мычкы ӓВТомобильВлӓ кыда-
лыштыт. Нинӹ телеш, качкыш уке годеш йӓмдӹлӹмӹ кого кӓвӓн-
влӓ дорц эртен кеӓт. 

Элиста гӹц таманяр километраш вӓрӹштӹ колхозный поселкы 
шӹнзӓ. Тӹштӹ шундон тышкым томавлӓ, сарайвлӓ дӓ садвлӓ 
улы. Поселкы сагаок колхозын кымда ныр кнӓ. Ти земляшкӹ 
таманяр и первирӓк веле тракторым пӹтӓри канденӹт ылын. 
Тӹкӓлтӹм землям трактор пӹтӓри кралын. Дикий степь крал 
шумы вӓр лин. М Ӹ Н Д Ӹ Р Н Ӹ школвлӓ дӓ шарыквлӓ лавыжыт. 
Тидӹ — кӹтӧ поселкышкыла толеш. 

Поселкы лишнӹ курган вӹлнӹ кочевой театр улы. Калмыквла 
нигнамат перви ужтымым анжат, акат шӱлеп машанет. Степь-
ышты ылшы МӦНаетырьвлӓ мондымы ылыт. Тӹштӹ перви кочев-
никвлӓм манаквлӓ таинственный дӓ ынгылыдымы обрядвладон 
алталылыныт. 

Кукшы еТепьвлӓшТӸ ӹлӹшӹ халык Октябрьский 
социалистический революци якте кыце ӹлен. 

Кукшы етепьвлӓн чоте кымда вӓрӹштӹ таманяр шӱдӹ мил-
лион вольыкым пукшен лыкташ лиэш. 

Тӹнге гӹнят, тӹштӓкен шӹренок худа погоды шалга. Кукшы 
игечеш шуды йылен кеӓ. Чӹдӹ лыман тел годым цӓрӓ и нӓлӹн 
шӹндӓ. Земля вӹлӓн цӓрӓ и кӹлмен шӹнзешӓт, кынамжы имни 
кӹчӓт пыдыртен ак керд. Тӹнӓм „джут"—манмы вольык шужен 
колымаш тӸнгӓлӓлтеш ылын. Тидӹ гӹц паена, вОльыквлӓ еапдон, 
сибирский язвыдон дӓ молы цервлӓдонат церлӓненӹт. 

Степьыштыш темный дӓ отсталый кочевниквлан цилӓ ӹлӹмӓ-
шӹштӹ природа кидӹштӹ ылын. 

Вольыкышты когон колымы ваштареш нинӹ нигыцеӓт кре-
дӓлтелыт. 

Вольыкышты церлӓнӓш тӹнгӓлмӹкӹ нинӹ мужан докы кашты-
ныт. Мужанын лицӹмӓшӹжӹ вольык церлӓнӹмӓшӹм дӓ колы-
машым шукемден веле. 

Кукшы степьышты вӹдӹм моаш пиш яеы. Пиш келгӹ коло-
вецвлӓм капаяш келеш. Степьышты яжо кӦловецвлӓжӹ байвлӓн 
(паянвлӓн) кидӹштӹ ылын. 

Незер халыкын пӓлӹдӹмӓшӹжӹ байвлӓлӓн пишок яра ылын. 
Вольык качкыш уке ылмаш, вольык колымаш, байвлӓм угӹц 
пайдарен — техень годым незервлӓ байвлӓ докы батракеш пыренӹт. 

.Степьвлашть1ш кочевниквлан хозяйстваштым ял вӹкӹ шагал-
таш манын, кӱгижӓн правительствыжы нимат палшыде. 
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Тидӹ тупынешлӓ веле ӹштен, кукшы степьышты ӹлӹшӹ 
халыкым зораен веле: нинӹн вольык кӹтӹмӹ вӓрӹштӹм шыв-
шын-шывшын нӓлӹнӓт, руш переселенецвлалан пуэн. 

Степьыштыш кочевниквлён Ӹлӹмӓшӹштӓм яжоэмдӹ-
шӓшлӓнен дӓ вольык урдымашым ял вӹкӹ шагалтышаш-

ланен советский власть мам ӹштен. 

Кочевниквлан хозяйствам дӓ Ӹлӹмӓшӹштӹм советский власть 
у семӹшкӹ сӓрӓл колтен. Кочевниквлан вольыкышты шукы гӹнь, 
Ӹлӹмӓшӹштӓт яжо лиэш, седӹндон советский власть сек пӹтӓ-
риок нинӹн вольыкыштым шУкемдӹшӓш верц кредӓлӓш тӹнгӓлӹн. 

Тӹнге гӹнят, вӓр гӹц вӓрӹшкӹ топлот кашмаш лиэш гӹнь, 
вольык шукемдьшаш йӹлеок лин ак керд. Кочевниквлам топлот 
ик вӓрӹштӹ ӹлӹшӹвлӓм ӹштен шокташ манын, советский власть 
нинӹлӓн цилӓ средствадон палша. 

Тӹштӓкен иквӓреш шуды салымы дӓ шуды ӱдӹмӹ товарище-
етвывлӓм ӹштӹмӹ, вольыкым иквӓреш урдаш кого еарайвлӓм 
ӹштӹмӹ, цилӓлӓн пользываяш лимӹ коловецвлам капайымы, 
пӱӓвлӓм пӱмӹ. Ветеринарный пунктвлам пачмы. Кӹзӹтшӹ веремӓн 
ӹнде шукы кочевникшок ик вӓрӹшток ӹлӓш тӹнгӓлӹнӹт. 

Казахвлан дӓ кӓлмыквлӓн культурный у р о в е н ь ы ш т ы м лӱктӓш 
манын, пиш ш у к ы школым, библиотеквлам, кИНотеатрвлӓм дӓ 
бӦЛьницывЛӓм етройымы. 

Кукшы еТепьвлӓшТӹ з е м л е д е л и и ӹштӓш яжоок агыл. Тӹнге 
гӹнят, нинӹм лывыртымыкы дӓ кукшы игечӹи тырхышы раетени-
влӓм ӱдӹмӹкӹ, ти етепьвлӓ к и н д ӹ урожайым дӓ п у к ш ы м шудым 
яжом пуэн кердӹт. Теве ӹ н д е кӹзӹт к у к ш ы еТепьвлӓшТӹ земле-
д е л и шӓрленок миӓ дӓ пингӹдемеш. 

Вольык хозяйствам ирамой видӹмӓштӹ кымда етепьвлӓ пиш 
шукы пайым пуэн кердӹт. 

Теве ӹнде кӹзӹт кукшы еТепьвлӓшТӹ шарык урдымы, имни 
урдыиы еовХОЗвлӓи организуйыиаш пӓшӓ когон шӓрлӓш тӹн-
гӓлӹн. 

Вольык урдымы еовхозвлӓ дӓ колхозвла кӹзӹтӓт уш тӹштӹ 
шукы улы. 

Полезный Иекопаемыйвлӓ дӓ промышленность. 
Кукшы етепьвлӓн рок лошты полезный Иекопаемыйвлӓ кӹзӹт 

якте тӹкӓлтеок киэнӹт. 
Социалистический хозяйства строительвла пыт ровотайыидон 

зеинойнедр вӓрвлӓштӹ пустынный етепьвлӓ ӹлӹжӓш тӹнгӓлӹнӹт. 
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Карагандан шахтывлӓ гӹц йолгыжшы шим шӱм цӓрнӹдеок 
лыктыт. Каспийский тангыж Т Ӹ Р Ӹ Ш Т Ӹ Ш вышкывлӓ гӹц эмбин-
ский дӓ бакинский нефть йыдет-кечет трувавлӓ мычкы йога. То-
варный кужы поездвлӓ вӹргеньӹ рудадон крузымы шукы вагон-
влӓм Балхаш йӓрӹн север вел тӹр мычкы шывштен кеӓт. Тиш-
тӹ вӹргеньӹ шӹрӓтӹмӹ кого заводым стройымы, ти завод мир 
вӹлнӹжӓт сек кого ылеш. 

Картышты Карагандам, Эмбинский дӓ Бакинский нефтяной промыслывлам 
мода. Балхаш йӓр т ӹ р ӹ ш ш вӹргеньӹ кимӹ вӓрӹм мода. 

Кукшы степьышты заводым строят . 

Тидӹ эче тӹнгӓлтӹш веле ылеш. Кукшы етепьвлӓн рок 
лошты шергӓкӓн вӹргеньӹ, цинк, свинец рудавлӓм дӓ молы йиш 
шергӓкӓн ИеКОПаемыйвлӓмӓт шукым момы. 

Кукшы етепьвлӓ изин-олен тенге вашталт миӓт, халыкын 
ӹлӹмӓшӹжӓт вашталтеш. 

Кочевник-казахвла строительвла, горняквла, нефтяниквла лит. 
Кочевой ӹлӹмӓш гӹц нинӹ карангыт, промышленный рабочий-
влӓн культурный ӹлӹмӓшдон ӹлӓш тӹнгӓлӹт. 

Нефтьым тангыж лӹвец лыкмаш. Каспийский тангыж мычкы 
каштшы кОллоэцвлӓ, Баку хала лишнӹш вӹд шанавӹллӓ валгалт-
мым шукершенок цакленӹт. 

Лсследовательвла тангыж еирӹм дӓ тангыж пындашым тӹш-
лен лӓктӹнӹт. 
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Тангыж пындаш рок лӹвӓлнӹ, келгӹ вӓрӹштӹ шукы нефтян 
рок ланзым пӓленӹт. 

Советский правительство тангыж лӹвӓлнӹ ылшы нефтьым 
лыкташ решен. 

Тангыжеш кӹжгӹ кӱ стеням—дамбым ӹштенӹт. Ти стенядон 
тангыжын частяжӹм кӹдештен нӓлӹнӹт дӓ рокдон мӱденӹт. 

Коштен колтымы вӓреш нефть вЫшкывлӓм таманяр шӱдӹм 
строенӹт дӓ нефтьым лыкташ тӹнгӓлӹнӹт. «г 

Шукат лите, тиштӹ нефть фонтан пӹрхӓш тӹнгӓлӹн. Тидӹм 
питӹренӹт дӓнефтьыжым трувавлӓ мычкы бакышкы йоктарен 
колтенӹт. 

рӓбочийвлӓ дӓ Инженервлӓ социалистический хозяйствалан 
шукы нефтьым природа гӹц нӓлӹнӹт. 

Таманяр и перви тангыж пындаш ылмы вӓрӹштӹ, кӹзӹт нефть 
вышкывлӓ шӹргӹ ганьы шалгат. 

Кол промыслы. 

Кукшы етепьвлӓн зонын западный чаетяжӹ Каспийский тангыж 
тӹр мычкы, Волган ӱл вуйыштыла дӓ Урал рекӓ мычкы ылеш. 

Ти вӓрвлӓштӹ кол пиш шукы. Тиштӹ шергӓкӓн колым пиш 
шукым кычат. Кычымы колжы Союзыштына выжалыи гӹц паена, 
веекидӹшкӹ эче выжалалтеш. 

Картышты кукшы етепьвлӓн зонын ти чаетяжь м мода. 
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Волга ӓнгӹштӹ Астрахань хала шӹнзӓ. 
Ти хала кол промыслын важный центржы ылеш. Сир тӹр 

мычкы коллоэцвлан парысан пышвлӓ таманяр шӱдӹ шӹнзен кеӓт. 
Кол кычымы веремӓн жерӓ гӹц жерӓ якте тиштӹ колым йӓстӓ-
рӓт. 

Революци якте Астраханьышты кол кЫчышывлӓн трудадон 
кого торговойвла паен ӹленӹт. 

У Астраханьышты таманяр лу тӹжем кӦЛЛоэЦ^оЛХозНиквЛӓ 
ӹлӓт. Нинӹ лошты кӦЧеВНИ^калмыквлӓ шукы ылыт. 

Кӹзӹт Астраханьышты консервный кого заводвлӓм, холодиль-
никвлӓм, колым лОшывлӓлӓн судна ӹштӹмӹ заводвлӓм стройымы. 

Картышты Астраханьым мода. 

Кукшы еТеПьвлӓШТӸШ корнывлӓ. 

Октябрьский социалистический революци якте кукшы етепь-
влӓ гач ик кьфтни корны веле ванжа ылын. 

Тидӹ Оренбург хала гӹц юго-востокышкы, Ташкент хала 
докы кеӓ ылын. 

Ти кыртни корным картышты мода. 

Пиш когон кымда кук-
шы етепьын кого чаетя-
жӹ СССР-н культурный 
центрвлӓ гӹц вокееок ӧр-
дӹштӹ ылын. 

Ти еТепьвлӓшТӸ вер-
блюддон веле каштыт 
ылын. 

Тиун эртӹш ивлӓштӹ, 
кукшы етепьвлӓ гач шу-
кы кЫртни корным стро-
йымы, тидӹ етепьын вос-
точный чаетяжӹ гач кеӓ. 
Ти корны Туркестано-
Сибирский кьфтни корны 
(Турксиб) ылеш. Ти кор-
ны улат, крайын хозяй-
етважы йӹле развива-
ялтеш. 

КУКШЫ СТЕПЬВЛА 

опции» ПУСТИНЬВЛА 

' ' "V* ' . ' : КЫРЫКВЛД 

Туркес тано-Сибирский кь'фтни корны. 
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Упрӓжненивлӓ. Контуран картышты кукшы етепьвлӓн полоса йӹрвӓш: 
карандашдон ыдыралда. Главный полезный ИеКопаемыйвлӓӓн вӓрвлӓм пӓлдӹртӹ--
дӓ. казахвлӓн дӓ кӓлмыквлӓн ӹльшӹ вӓрӹштӹм контуран картеш пӓлдӹртӹдӓ. 

Контуран картешок Астрахань дон Карагандам пӓлдӹртӹдӓ. 
Туркестано-Сибирский кьгртни корным ыдырал кедӓ, лӹмжӹм еирӹдӓ. 
Урок агыл годым ӹштӹшӓшлык пӓшӓ. „Кукшы етепьвлӓн зона' темеш! 

альбомым ӹштӹдӓ. 

7. ПУСТИНЬВЛАН ЗОНА. 
Каспийский тангыж гӹц восток векӹлӓ, кукшы степь полоса 

гӹц югыштырак пустиньвлан зона киӓ. 
Юг вецӹн дӓ юго-восток вецӹн пустиньвлан зоным кырыквлӓ. 

ӓрен шӹнденӹт. 
Пустиньвлан зоным картышты мода. 

Пустинь мычкы. 

(Путешественникын шайыштмашыжы.) 

Цилӓ велнӹ еаралгы валган яштыра ошма аравлӓ кайыт. Кы-
намжы гӹнь, кӹлмен шӹцшӹ коэӓн, тӹржӹ кайтымы тангыж 
шӹнзӓ машанет. 

Кышты-тишть! ошма неркӓвлӓэш Ӹлӹштӓштӹмӹ тамахань тӹш-
кӓвлӓ дӓ мыржангшы пУшӓнгӹвлӓ кушкыт. Цаштыра, имӓн ш у -
дывлӓӓт шоэн кушкыт. 

Кечӹ ЛУЛТМӸ еемӹньок шокшы лиӓш тӹнгӓльӹ. Ял лӹвӓл 
ошма кечӹвӓлеш пиш когон ӹрен шӹнзеш, цӓрӓ ялдон ташка-
лашат акли. Степьын кого шокшеш привикньышы ИМнивлӓӓт 
качкыш гӹц карангыт дӓ нерӹшӹ, когон янгылышы гань шал-
гат, шокшеш ӓптӹргенӹт. верблюдвлӓ веле шокшеш яеыланы-
дымла чучыт. 

Ирок лу цӓш кытлашты пиш шокшы кукшы мардеж лӓктеш. 
Тидӹ калялт шӹцшӹ ошмам когон вӹетӓрӓ. 

Пӹллӓ шагалшы ошма кечӹм ӹмӹлтен шӹндӓ. МӸНДӸРКӸ 
нимат ак кай. 

Мардежеш вӹеӹшӹ, калялтшы ошма лицам, кидӹм карштара,. 
еӹнзӓшкӹ, нерӹшкӹ пыра, каваштым лӹгӹштӓрӓ. Ышмам кӓрӓл-
тӓшӓт акли, пу йочырге мыра. 

Вады векӹлӓ кечӹ калялт шӹцшӹ шӓрлӓ кайын валаш тӹнгӓ--
льӹ, пустиньым якшар валганым ӹштен шӹндӹш. 

Караванна 6 кечӹ кеӓ. Лелӹ корнеш дӓ вӹд йӱмӹ шомашеш 
верблюдвлӓӓт вӓк янгылен ШӸНЗӸНӸТ. Нинӹ пиш мыльын аш-
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Лустиньышты. 

жедӹт, ялыштымат токорак веле нӓлӹкӓлӓт. Коловец докы миэн 
шона. кӦЛовецӹштӹжӹ вӹдшӹ пиш чӹдӹ ыльы, караванлан йӱн 
темӓшӓт вӓк ӹш ситӹ. 

Кого лӱдӹш крозаш тӹнгӓльӹ. 
Караванлан корным ажед кешӹ ик туркмен анзыкыла корны 

.анжаш кеш. 
Вадеш тидӹ мӹнгеш тольы, ыжар амыжым кандыш. 
Мучыйалтмашна ӹнде пӹтӹмӹм цилӓн цаклен колтышна. 
Вес кечеш Аму-Дарья рекӓ докы караван шо. Тидӹ кого вӹ-

дӓн, кымда рекӓ ылеш. Тидӹн сир тӹр мычкыжы ыжар расти-
тельность кушкын шагалын. 

Пустиньвлан природа. 

Вӹлвӓлӹн устройствыжы. Картышкы анжалда: пустиньвлан зо-
на Ту ранений пиш кымда низменностьышты ылеш. Шукердӹ перви 
-ти низменность вӓрӹштӹ тангыж пындаш ылын. Югышкыла дӓ 
юго-востокышкыла тидӹ изиш кӱкшемеш, юго-восток велнӹжӹ 
кырыквлӓ улы. Тиштӹ кырыкан еӓндӓлӹк — Памир ылеш. Па-
мир гӹц северо-востокышкыла Тянь-Шань кырыквлӓ шывшыл-
•тыт. 

Климат. Пустиньвлан зона СССР покшакыла мьждь'фкы ШЫВ-
ШЫЛТ пыра. Тишкӹ лывыргы мардеж миэн ак шо. 
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Пустиньвлан зонышты кукшы етепьвлӓн зоныштыш гӹцӓт кук-
шы дӓ шокшы. Кӓнгӹж гач ик патькалтыш юр юртымы вӓрвлӓӓт 
тиштӹ улы. Юр кынамжы юреш гӹнят, калялт шӹцшӹ ошма 
вӹкӹ вазын шоктыдеок парышкы еӓрнӓлтеш. Тиштӹ еотыге-
чӹн ӸМӸЛӸШТОК 50° шокшы лиэш. 

Ошма, кӱ, металлический хӓдӹрвлӓ пиш когон калялт шӹнзӹт, 
кычымыкы КИДӸМ йылатат. Тӹштӹ ПӸЛГОМЫШТЫ шӹренок пӹл 
уке, еедӹндон вет кечӹ мычкы ӹрен шӹцшӹ хӓдӹрвлӓ йыдым 
пиш йӹле ӱкшен кеӓт. Пустиньышты еотыгечӹн пиш шокшы, 
йыдым—юалгы. 

Тиштӹ кӓнгӹж 5—6 тӹлзӹ шывшылтеш. Телжӹ мытык дӓ 
ӱштӹ. Ӱштӹжӹ 20° дӓ тӹлецӓт ӱштӹ лиэш. 

Рекӓвлӓ. Пустинь йӹр ылшы кырыквлӓ вӹлец Туранский низ-
менностЬышкы шукы рекӓ йога. Тенге гӹнят, шукы рекӓжок 
ошма лоэш ямыт ӓль кукшы еТеПьвлӓшТӹшӹ ганьок кошкат. 
Кара-Кум дӓ Кизыл-Кум ошмаан пустиньвлашть1 кок кого рекӓ 
веле йогат. Нинӹ Аму-Дарья дӓ Сыр-Дарья ылыт. Нинӹ Араль-
ский тангыжышкок йогат. Ти рекӓвлӓ коктынат кӱкшӹ кырык 
вӹлнӹш ивлӓ лӹвец йогаш тӹнгӓлӹт. Аму-Дарья Памир кырык 
гӹц йогаштьшгалеш, Сыр-Дарьяжы — Тянь-Шань кЫрыквлӓгӹц. 

Тиштӹ келееӹмӹ пустиньвлам дӓ рекӓвлӓм картышты мода. 

Шокшы веремӓн пустиньвлан зоныштыш рекӓвлӓ коашеммӹ ӓль 
вокееок кошкымы годым, Аму-Дарья дон Сыр-Дарья кого вӹдӓн 
лит. Нинӹ кырыквлӓ вӹлнӹш ивлӓ шылымашеш темӹт. 

Пустиньвлашть'1 йӓрвлӓмӓт ужаш лиэш дӓ, нинӹн вӹдӹштӹ 
веле шӹренок уке. Нинӹн вӹдӹштӹ пар лин пӹтен дӓ пында-
шешӹштӹ йолгыжалтшы ош еанзал ланзы веле кодын. Мӹндӹр-
цӹн анженжӹ, лым вазын машанет. 

Растительность. Ошмаан п у с т и н ь в л а ш т а т рӓетенивлӓ улы. 
Нинӹ к у к ш ы •еТеПьвлӓШТӸШ гӹцӓт ш о э н к у ш к ы н ш а г а л ы н ы т . 
Ти рӓетенивлӓ кого ш о к ш ы м дӓ лывыргы укем я ж о н тырхат. 

Пустиньыштыш рӓеТенивлӓлӓн топлоток ошма кроза. Тӹнге 
гӹнят, ти рӓеТенивлӓн НӰШМӸШТӸ ПИШ куштылгы, мардеж 
лӓкмӹкӹ нинӹ ошма анзыц вӹеӓт, еедӹндон нинӹм келгӹшкӹ 
ошма мӱден пиштен ак керд. Шукы тӹшкӓжок Ӹлӹштӓштӹмӹ 
ылыт, нинӹн тӧр вӓШтырвлӓШтӹ веле шалгат. Седӹндон нинӹ 
сага ошма ак аралалт, пакыла вӹеен кеӓ. 

Ошмаан пустиньвлаштьд •пӰшӓнгӹвлӓӓт улы. Нинӹм саксаул 
маныт. 

Пустиньыштыш ти пУшӓнгӹвлӓ пишок ӹшке етатянышты 
ылыт: ТӸНГӸШТӸ каклякавлӓ, шелӹн шӹцшӹвлӓ ылыт. Нинӹн 

91 



Ӹлӹштӓшӹштӹ изи кол сӱк ганьы, ыжар хана укшышток ӹлӹш-
тӓш вӓреш ылеш. Саксаул шӹргӹн ӹмӹлжӹ уке. 

Кого рекӓвлӓ тӹр воктен растительность воксеок весӹ ылеш. 
Тиштӹ рӓетенилӓн ошма ак крозы, лывыргат еитӓ. Сир тӹр мычкы 
амыж, тростник дӓ пУшӓнгӹвлӓ чакын кушкыт. 

Почвы. Ошмаан пустиньвлаш-
тӹ почвы уке: кышты-тиштьг веле 
кушшы, Ӹлӹштӓштӹмӹ раетени-
влӓ перегнойым ак ӹштеп ганьок. 
Лап вӓрвлӓштӹ растении худан 
куштышы еолончакан почвы ылеш. 
Рекӓ Т Ӹ Р Ӹ Ш Т Ӹ Ш лӓПатавлӓштӹжӹ 
растении яжон куштышы почвы 
ылеш. Ти почвывлӓ и йӹде полой 
вӹд йоктарен кандыиы ил гӹц лиӓл-
тӹнӹт. 

Животный мир. Пӹтӓри пу-
стиньышкы анжалмыкы животный-

влӓ уке машаналтеш. Ошиа вӹкӹ тусаренрак анжалиыкы вок-
ееок вееӹи ужмыла. Теве ик изи кӱ маклака, вееӹ, палнырак 
кымшы олен тӓрвӓнӹлӓш тӹнгӓлӹт. Нинӹ кӱ Маклакавлӓ агы-
леп, ошиа лошкы пырен вацшы шӓкшӓльӹ вуйвлӓ ылыт. 

Пустиньыштат, кукшы еТеПьвлӓшТӹш ганьок, шукы шӓкшӓльй 
дӓ кйшкй улы. Иктӓ ма гӹц лудӹн колтыиыкышты нинӹ ошиа 
лошкы шӹлӹн вазыт. Кынамжы 2 м кыташ шӓКшӓльӹвлӓм 
ужаш лиэш.'; 

Шалдыра животный шотыштыжы, пустиньышты ӓнтилопвлӓ 
ӹлӓт. Нинӹ пиш йой ылыт, пиш лӱдӹт. Изи лудӹш годымок 
пӧртшӹ мардеж ганьы йӹле кен колтат. 

Пустиньыштыш ЖИвотныйвлӓ, цилӓнок манмы гань, еаралгы 
валган ылыт. Седӹндон вет нинӹ пустинь ошма вӹлнӹ когон ак 
пӓлдӹрнеп. 

Шӹре рӓетениӓн кого рекӓ тӹрвлӓштӹ кабанвлӓм дӓ тигр-
влӓм ужаш лиэш. 

Пустинь — тоны урдымы животныйын — верблюдын шачмы 
вӓржӹ ылеш. Кукшы алтацаан кымда ял пындашыжыдон вер-
блюд ошма вӹлец куштылгын ашкедеш, тидӹн ялжы иМнинлӓ, 
ошмашты ак валы. 

Кукшы, цаштыра дӓ имӓн шудымок верблюд качкын кердеш. 
Тидӹ качте^ӱтеӓт таианяр кечӹ ӹлӓ. Ти веремӓштӹ верблюд 
путешественникым дӓ тӹдӹн наиалтышыжым таианяр шӱдӹ ки-
лонетрыш нӓнгеӓ. 
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Заданивлӓ. Пустиньыштыш климатым кукшы степьыштыш климат дон 
тӧрештӓрӹдӓ. 

Пустиньыштыш животныйвлан дӓ рӓеТенивлӓн машты вес етатян ылеш, тӹ-
дӹм шайышт пуда. Пустиньвлан зонышты махань вӓрвлӓштӹ плодородный поч-
вы улы? 

Пустиньвлан зонышты ӹлӹшӹ халык. 

Пустиньвлан зонышты узбеквлӓ, туркменвлй дӓ казахвлӓ ӹлӓт. 
137 страницыштыш картым анжалдаат, ти халыквлӓн ӹлӹ-

мӹ вӓрӹштӹм мода. 
Ошмаан пустиньын природыжы пиш незер. Тӹнге гӹнят, тӹш-

тӹ ӹлӹшӹвлӓ улы. Нинӹ вольык урден ӹлӓт. Ӹ Ш К Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ Н 

шарык дӓ верблюд кӸТӧвлӓШТӸлӓн качкышым дӓ вӹдӹм кӹчӓл 
нинӹ вӓр гӹц вӓрӹшкӹ каштыт. 

Вольык урден ӹлӹшӹвлӓн аӱлвлӓштӹ пустинь мычкы пиш 
шоэ. 

Рекӓ Т Ӹ Р Ӹ Ш Т Ӹ Ш лӓпатавлӓштӹ вӹд шукы, почват яжо, еа-
кой йиш рӓетенивлӓ кушкыт. Седӹндон тӹшӓкен эдемвлӓ охотан 
ӹлӓш вазалыныт. Рекӓ Т Ӹ Р Ӹ Ш Т Ӹ Ш лӓпатавлӓштӹ ӹлӹшӹжӓт 

Ӓрыквлӓдон нырым орашаят. 
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шукы. Тӹштӹ ӹлӹшӹвлӓ ӓнгӓ^ӹрӓн пӓшӓм ӹштӓт — садвлӓм 
воят, шукы хлопокым ӱдӓт. Хлопок ӱдӹмӓшӹм когон дӓ когон 
шӓрен миӓт. 

Вӹдтӹмӹ кукшы землям орошаяш манын, рекӓвлӓ гӹц ка-
налвлӓм (арӹквлӓм) капаят. 

Туркменский аулышты. 
Мӓ каравандон Кара-Кум пустинь мычкы кенӓ. 
Ти пустиньым к а р т ы ш т ы мода. 

Мӓ йӹрнӓ кышкы анжалат, цилӓ вӓре ошма кырыквлӓ шыв-
шылтыт. Нинӹн В Ӹ Л Н Ӹ Ш Т Ӹ йылен, кошкен кешӹ рӓетенивлӓ 
шалгат. Вӓрӹ^вӓрӹн саксаул тӹшкӓвлӓ шалгыкалат. 

Ошма кӰкшикӓм эртен кешнӓӓт, кытшыге, торешӹжӹге ик-
тӓ километрак пелӓкӓн тӧр площадь кайын колтыш. Ти вӓрӹштӹ 
рядьш-рядьш 26 кивиткӓ шӹнзӓ, туркменвла ӹлӓт. Изиш палны-
рак, коловец доны токо шачшы изи верблюдвлӓм дӓ патявлӓм 
йӱктӓт. 

Тидӹ туркменвлан аул — еола ылеш. 
Мӓ кӓнӓш шагална дӓ тиштӓкен кок суткам эртӓрӹшнӓ. 

Кӓнгӹж. Пустиньышты Ӹлӹшӹвлӓлӓн ти веремӓ сек лелӹ 
веремӓ ылеш. Тырхен кердтӹмӹ шокшы еотыгечӹнӓт, йыдымат 
вӓк нимахань тырым ак пу. кИВиткӓвлӓштӹ ӹлӹмӓш пӹтӹмлӓ 
чучеш. Аул йӹр махань растени ылын, цилӓ кошкен, йылен кен. 
Кӹтӧзӹвлӓ КӸТӦШТӸМ вес вӓрӹшкӹ, мӹндӹр коловецвла докы 
нӓнгенӹт. 

Кок кечӹштӹ мӓмнӓн караванна вес вӓрӹшкӹ кешӹ кӹ-
тӧм шо. 

Ошма кӱкшикӓ йӹр еӓрнӓлмӹнӓ годым, тама тӓрвӓнӹлмӹм 
мӓ МӸНДӸРЦӸНОК цаклен колтышна. Тидӹ шарык кӹтӧ ылын. 

Шарыквлӓ ял КӸЧӸШТӸДОН пырак гань Кара-Кум ошмам 
ыдырен ашкедӹт. Нинӹ тӹжемӓт утла ылыт. Кечӹ аяреш ни-
нӹн шимӹн, лудын дӓ кӹрӓнӓлгӹн кайшы каракуль мижӹштӹ 
йолге каеш. Кӹтӧ кок велнӹ дӓ шайылны, кӹтӧ оролы пивлӓ 
кыдалыт. Кӹтӧ анзыцынжы кужы какляка пандым нӓлӹнӓт, кӹ-
тӧзӹ ашкедеш. 

Туркмен кӹтӧзӹн пӓшӓжӹ лелӹ дӓ ответственный ылеш. Ти-
дӹ кужы кечӹ мычкы панежшӹ аярышты пустинь мычкы 
каштеш. Пустиньышты растительность пиш чӹдӹ, кӹтӧжӹм яжон 
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Кара-Кум пустиньышты шарыквлӓ. 

пукшаш манын, тидӹлӓн чоте мӹндӹр вӓрӹм кашташ келеш. 
Кынамжы пӹчкедӹшӹ ошма поран тӹнгӓл шӹндӓ, ошма лӹвӓ-
кок кӹтӧм ӹштӹмлӓ чучеш. Тидӹ кужын ак шывшылт гӹнь, 
эче яра. Кынамжы техень поран тӹнгӓлмӹкӹ, таманяр шӱдӹ 
шарык кола. 

тӰркменвлӓ и йӹде шергӓкӓн каракуль мижӓн таманяр мил--
лион шарыкым государствылан пуат. 

Плодородный (яжо урожайым пушы) лапаташты. 

Цӓрӓ пустинь мычкы путешествуен кашмына паштек мӓ 
автомобильдон кыдалын Ферганский лапаташкы миэн шона, 
Тидӹ Ташкент хала гӹц юго-восток велнӹлӓ, Сыр-Дарья ӓнгӹш-
тӹлӓ ылеш. 

Картышты Ферганский лапатам мода. 

Вӓр трӱк вашталт кеш. Сакой кӹцкӓн садвлӓм, ыжар' ныр-
влӓм эртен-эртен кенӓ. Оселдон к е ш ӹ МЫКтешКӹвлӓМ, я л е ш к ӹ -
влӓм шӹренок вӓш лиӓш тӹнгӓлнӓ. 

Тенге гӹнят, пустинь мӹндӹр агыл ылмы соикток пӓлдӹрнӓ. 
Нырвлӓ покшалны то вургымла вецӹн, то шалахай вецӹн цӓрӓ 
вӓрвлӓ кайын-кайын колтат. 

нырвлӓм варьш-варьш пустинь гӹц мардеж намал кандымы 
ошма левед шӹнден. 
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Шукат ӹш ли, пустинь ылмы остатка пӓлӹквлӓ воксеэк яме-
шӹ. Автомоэильна ыжар нырвлӓ гач дӓ садывлӓ лодон кыдалаш 
-тӹнгӓльӹ. 

Ашкыл йӹде манмы ганьок, нырышкы вӹд колтымы канал-
влӓм (арыквлӓм) ванжаш тӹнгӓлнӓ. 

Кышкы анжалат, цилӓ велнӹ узбеквлан солавлӓ шӹнзӓт 



Нинӹн пасе левӓшӓн изи, ош пӦртвлӓштӹ ошын кайыт. Куд-
В И Ч Ӹ Ш Т Ӹ М шун завордон пичен шӹнденӹт. Пӧртвлӓ лишнок 
садвлӓ, виноградниквла ыжаргын кушкын шагалыныт, дыня 
шӹндӹмӹ бахчавлӓ ылыт. 

Кынам-тинам люцернам ӱдӹмӹ нырвлӓ дӓ шоэнрӓк рис ӱдӹмӹ 
нырвлӓ кайыт. Цилӓжок нинӹ хлопок ныр покшалны ылыт. 

Ферганский лапаташты кечӹн шокшыжы дӓ сотыжы пиш шу-
кы. Арык мычкы колтымы вӹддон земля яжон орошайымы. 
Тиштӹ кого урожайым хлопок пуа. 

Ферганский лапата Советский Союзнан хлопок войымы сек 
кого вӓржӹ ылеш. Узбекский колхозвла дӓ еовхозвлӓ Советский 
Союзлан пиш яжо йиш таманяр миллион килограмм хлопокым 
пуат. 

Октябрьский социалистический революци якте пустинь-
влӓн зона халыквлӓ кыце ӓленӹт. 

Пустиньвлан зона землям кӱгижӓн правительствыжы пичӓл ки-
дӓ шывшын нӓлӹн. 

Пустиньвлан зонышты ӸЛӹшӹнародвЛӓ кӱгижӓн^ генералвлӓ-
жӹн власть лӹвӓлнӹ 70 и нӓрӹ ӹленӹт. 



Пустиньышты ӹлӹшӹ народвлӓн сек яжо земляштӹм шыв-
шын нӓлӹнӹт, нинӹ гӹц хлопокыштым дӓВольыкыштым прамой 
тӓр путеок нӓлӹнӹт. Нинӹ гӹц кого налогым нӓлӹнӹт. 

Цилӓ вӓре руш войска шалген. 
Пустиньвлан зонышты ӹлӹшӹ труйышвлӓ кок гнет лӹвӓлнӹ 

ӹленӹт — нинӹм ик вецӹнжӹ кӱгижӓн генералвлӓжӹ пӹзӹрте-
нӹт, вес вецӹнжӹ ӹшке лоштышты ылшы ханвлӓ (кӰгижӓвлӓ), 
байвлӓ (паянвлӓ) дӓ Муллавлӓ (попвлӓ) пӹзӹртен ӹленӹт. 

Пустиньвлан зоныщты Ӹлӹшӹвлӓлӓн сек кого значенянжок 
вӹд ылын. 

Вӹдшӹ ханвлӓ дӓ байвлӓ кидӹштӹ ылын. Кӱн вӹд шукы, 
тӹдӹн властынат кого. 

Ханвлӓ ӹшке лоштышты вӹд верц топлот воюенӹт. Теве 
техень войнавлӓ годым пелед шалгышы халавлӓ ямыныт, ошма 
лӹвӓлӓн .линӹт. Каналвлам строяш таманяр лу тӹжем эдемӹм 
неволя поктыл погенӹт. 

Пустиньвлан зонышты ӹлӹшӹ народвлӓ пӓлӹдӹмӹ, тамаланат 
ӹнянӹшӹ ылыныт. Сола хозяйства пӓшӓштӹм ӹмӹрет годшы 
йӧндон ӹштенӹт. 

Пустиньвлан зонышты ӹлӹшӓ халыквлӓн хозяйствашты 
дӓ ӓлӓмӓшӓштӓ кыце яжоэмеш. 

Пустиньвлан зонышты вӹд еитӹдӹмӓшеш шукы яжо земляок та-
кеш ямын киен. Седӹндон советский власть сек пӹтӓриок вӹдӹм 
еитӓрӓш дӓ нырвлӓм орошаяш тӹнгӓлӹн. 

Пыдыргышы каналвлӓм дӓ плотинавлам тӧрлӓш тӹнгӓлӹнӹт, 
у плӦтинавлӓм цементдон дӓ кьфтнидон строят. Плотина вӹдӹм 
первишӹлӓ паена каркавлӓ еӓкӹмӹ аравадон агыл, Мӓшинӓвлӓ-
дон качаен канал мычкы йоктарат. 

Байвлӓ кидӹштӹ ылшы землям шывшын нӓлӹнӹт. Вӹд част-
ный собственность гӹц общий лин. Кӹзӹт вӹдӹм цилӓн тӓртеок 
пользываят. Вӹдӹм цилӓ вӓре — нЫрвлӓшкӹ дӓ еадвлӓшкӹ ке-
рӓл еемӹнь колтат. 

Орошайымы каналвлӓ шукы дӓ шукы лин миӓт. Пустинь 
М Ӹ Н Д Ӹ Р К Ӹ дӓ М Ӹ Н Д Ӹ Р К Ӹ карангеш, ӱдӹмӹ вӓр шӓрленок миӓ. 

Пустиньвлан зона хозяйствалан развиваялташыжы яжо корны-
влӓ керӓл ылыт. ПерВижӹ гӹнь, тӹштӹ корнывлӓ уке ылыныт. 

Яжо шоссе кОрнывлӓм ӹштӓш тӹнгӓлӹнӹт. 
Пустиньвлан зона хозяйствалан шӓрлӓшӹжӹ тиунракок ӹштӹ-

мӹ Туркестано-Сибирский КӸРТНИ корнат кого значенян ылеш. 
Шим рокан етепьвлӓн зона гӹц ти корны мычкы пиш шукы 

киндӹм пустиньвлан зонышкы шывштат. 
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Тиштӹ шергӓш хлопок ӱдӓш чоте кымда яжо вӓр ылешӓт, 
ӹиде киндӹм ӧрдӹж гӹцок шывшташ лиэш. 

Сола хозяйства у семӹшкӹ сӓрнӓ. 
Первипш тошты йӧндон хресӓньвлӓ ровотайымы вӓрӹштӹ, 

кӹзӹт колхозвлан дӓ еовхозвлӓн хлопок ӱдӹмӹ н Ы р в л ӓ ш т ӹ , та-
маняр тӹжем трактор ровотаят. 

Ш а р ы к у р д ы ш ы кочевниквла кӦЛхозвЛӓшкӹ ушнат , ш а р ы к 
у р д ы ш ы кого еовхозвлӓ ӹштӓлтӹт. 

Пустинеш пиш кымда вӓреш шудым ӱдӓт, кочевниквла топ-
лотеш ик вӓрӹшток ӹлӓш вазалыт. Пустиньвлйн зонышты фабрик-
влӓ дӓ заводвлӓ пӹтӓри веле строялтыныт. 

Пустиньвлан зонышты ӹлӹшӹ хӓлыквлӓлӓн культурны яжон ӹл-
ӓш пиш кымда корным Октябрьский социалистический революци 
пачын пуэн. 

Пустиньвлан зонышты социалистический советский реепублик-
влӓ линӹт — Туркменский ССР — столицыжы Ашхабӓд дӓ Узбек-
ский ССР — столицыжы Ташкёнт. 

Картышты ти республиквлам дӓ нинӹн столицыштым мода. 

Туркменвлан дӓ узбеквлан ӸРВезӹВлӓштӹм таманяр тӹжем 
школышты ӹшке туан ЙӸЛМӸШТӸДОН тымдат. Таманяр лу выс-
ший школ еӓмӹрӹк республиквлалан ӸШКӸМӸШТӸН тыменьшӹ-
влӓм дӓ инженервлйм тымден лыктыт. Клубвлӓ, библиотеквла, 
киновлӓ, театрвлӓ, больницывла строялтыт. 

Пустиньвлан зонышты промышленность кыце 
развиваялтеш. 

Туранский низменностьышты промышленность пиш йӹле 
шӓрлӓ. 

Хлопок ирӹктӹмӹ заводвлӓ, шелкомотательный, ситцы кошы 
фӓбриквлӓ, еола хозяйствалан керӓл машинӓ ӹштӹшӹ заводвлӓ, 
электростанцивла етройымы линӹт. 

Каспийский тангыж тӹрӹштӹ кол кычымы промышленность 
шӓрлӓ. 

тӹштӓкенок нефтьым момы. 
Каспийский тангыжын Карй-Богйз-Гол заливыштыжы кого бо-

гатствам момы. Тиштӹ еакой йиш еанзалвлӓм лыктыт. 
Кара-Кум пустинь покшалны пиш шукы еирӓ запаеым момы 

дӓ кӹзӹт еирӓ заводым тӹшӓк етройымы. 
Халавлӓ кушкыт. Тенгечшӹ кочевниквла рӓбоЧийвлӓшкӹ еӓр-

нӓлтӹт. 
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Упражненивлй. Контуран картышты: Аральский тангыжым; Аральский 
тангыжышкы йогышы рекӓвлӓм; Кара-Богаз-Гол заливым; Кара-Кум пустиньым 
дӓ тӹнгеок Ташкент дон Ашхабад халам пӓлдӹртӹдӓ. 

Пустиньвлан зонышты полезный ИекопаемыЯвлӓ ылмы вӓрвлӓм картышты ан-
жен модаат, нинӹм контуран картеш пӓлдӹртӹдӓ. 

Урокагыл годым Ӹштьшӓшлык пӓшӓ:„Пустиньвлан зона" темеш альбо-
мым ӹштӹдӓ. 

8. ТРОПИК ЛИШӸЛ ЗОНА. 

Советский Союзыштына лымтымы дӓ кого ӱштӹ тел ылтымы 
вӓрвлӓӓт улы. 

Тидӹ СССР-н тропик лишйл зона ылеш. 
Ти зона кого вӓр агыл гӹнят, мӓмнӓн Союзналан когон шер-

гӓкӓн ылеш. 
Тропик лишӹл зонышкы Крымын южный еиржӹ дӓ Кав-

казын Черный тангыж еагашы еиржӹ пырат. Нинӹ нигнам 
КӸЛМӸДӸМ Черный тангыж сир тӹр мычкы ылыт. 

КРЫМЫН ЮЖНЫЙ СИРЖӸ. 

Картышты Крымский полуоегровым мода. Тидӹн южный еиржӹм мода. 

Тӓ анзылныда Крымын южный сир тӹржӹ ылеш. 
Тангыж. Кырыквла дӓ екалавлӓ. Кырык лапыштыла еолавлӓ 

шӹнзӓт. 
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Сола сага парк. Паркышты, йӓрӓ вӓрӹшток, мӓ донына пӧр-
тӹштӹ кушшы рӓетенивлӓ: яжо пышан лаврвлӓ, Ӧлеандрвлӓ роз-
вый пеледӹшӓнвлӓ кушкыт; кого ош пеледӹшӓн пӹцӓлгӹ ыжар 
валган магноливла кушкыт. Клумбывлапгш яргата пеледӹшвлӓ 
пиш шукы. 

Парк покшалны пиш тӧрӹн кушшы, пӹцӓлгӹ ыжар валган, 
кашар мычашан кипариевла шалгат. 

Парк лишӹл еадывлӓштӹ югыштышы фруктвлӓ: переиквлӓ, 
ӓбрикоевлӓ пӧепейӓт. 

Кӓнгӹж кечӹ шалга. Яргата кечӹ еотемдӓрӓ. Тидӹн аяре-
шӹжӹ тангыж ыжаргын, кловойын, пӹцӓлгӹ кловойын кайын 
йолгыжеш, екалавлӓ велен миэн тӹкнӓӓт, шӓлӓнен кеӓ. 

Природа. 

Климат. Крымын южный еиржӹ еевервел ӱштӹ мардеж гӹц 
Крымский кЫрыквлӓдон ӓрен шӹндӹмӹ ылеш. 

Тангыж сир тӹр мычкы кӓнгӹжӹм кукшы дӓ шокшы. Тидӹ 
вӹц тӹлзӹ нӓрӹ шывшылтеш. Тӹштӓкен кӓнгӹжӹм юр чӹдӹ 
лиэш, топлоток вӹд ак еитӹ. Тел мытык дӓ шокшы. Телӹм тӹ-
тӹрӓ ликӓлӓ. Шӹренок юр юреш. Тангыж вӹлнӹ кого мардеж 
тӓрвӓнӓ. Шоэн, кынам-тинам, тангыж сир тӹреш лым вазылдалеш 
дӓ выртышток шылен кеӓ. 

Шошым мытык, ир толеш—март Т Ӹ Л З Ӹ Н О К эче еадыштыш рае-
тенивлӓ пеледӹт/ Крымын южный еирӹштӹ сек яжо веремӓ-
жок — август, сентябрь дӓ октябрь тӹлзӹвлӓ ылыт. Ти тӹлзӹ-
влӓштӹ кечӹ кӓнгӹжшӹ ганьы ак панеж. ^жо , шокшы погоды 
шалга. 

Кырык вӹкӹ кузымы еемӹнь погоды вашталтеш. Кырык 
вӹлнӹ кӓнгӹжӹмӓт вӓк юалгы. Тӹштӹ шӹренок юр юреш, кы-
рык вӹлнӹ юр юрмы годым, тангыж сир тӹрӹштӹ кукшы дӓ 
шокшы. 

Рекӓвлӓ. Крымын южный С И Р Ӹ Ш Т Ӹ Ж Ӹ рекӓвлӓ шукы агыл. 
Нинӹ кырык вӹлец йогаш тӸнгӓлӓлтӹт. Шошым лым шылымы 
годым дӓ кырык вӹлнӹ кого юр юрын эртӹмӹкӹ, рекӓвлӓ пиш 
чӹнь йогат дӓ лишнӹшӹ лап вӓрвлӓм мӱдӓг. Кӓнгӹжӹм шукы 
рекӓжок кошкат. 

Растительность. Крымын южный С И Р Ӹ Ш Т Ӹ Ж Ӹ курым ыжаргы 
шалгышы рӓетенивлӓ шукы. Ти рӓеТенивлӓн ӸЛӸШтӓшвЛӓштӹ 
цаштыравлӓ дӓ кӹжгӹ каваштыдон левед шӹндӹмӹ ылыт. Те-
хень ӹлӹштӓшӓн рӓеТенивлӓлӓн кужын шалгышы шокшат дӓ 
телшӹ изирӓк ӱштӹвлӓӓт лУдӹш агылеп. Курымок ыжарген 
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шалгышы рӓетенивлӓ и мычкок Ӹлӹштӓшдон шалгат. Примереш, 
плющ (лиана) техень ылеш, тидӹ пушӓнгӹ велен пижӹн вӹдӹ-
лӓлт кузаат, пушӓнгӹм вашток Ӹ Ш К Ӹ М Ж Ӹ Н цаштыра, пӹцӓлгӹ 
ыжар ӸЛӸШТӓШВЛӓЖӸдон левед шӹндӓ. 

Крымын южный С И Р Ӹ Ш Т Ӹ Ж Ӹ ДИКИЙ рӓетенивлӓ чӹдӹ. Шукы 
растенижок эдем анжен куштымывла ылыт. Тиштӓкен айырте-
мӹнжок курымок ыжарген шалгышы растенивла, тропик лишӹл 
мол областьвла гӹц кандымвлӓ яжон кушкыт. Ти шотышты 
тотлы пышан ӹлӹштӓшӓн лавр кушкеш, тидӹн ӹлӹштӓшӹ-

жӹм— лавровый лиетӹм — качкышыш 
пиштӓт. Оливковый пушӓнгӹ яжон куш-
кеш, тидӹн кӹцкӹжӹ гӹц оливковый 
ӱм йӓмдӹлӓт. Пирамида гань шалгышы 
кипариевлй кушкыт, нинӹ вӓр олмыкта-
рышы ылыт. еадывлӓштӹ шӹренжок 
Ӧлеандрвлӓм дӓ МӓгноливлӓМ шукы 
шӹндӓт. 

Сир тӹр мычКы ш у д ы л а к у ш ш ы куш-
кышвлӓжӹ и мычкы веремӓвлӓ вашталт-
мы еемӹнь вашталт миӓт. Ир шошым, 
кырык тӹрвлӓ мычкы, кечӹ яжон ӹрӹк-
тӹмӹ вӓрвлӓштӹ подснежниквла дӓ фи-
алкывлӓ пелед шӹнзӹт. Вара яргата 

Плющ. .. г .. 
ыжар шуды дон пеледыш сирым сир 
хӓлӓ левед шӹндӓт. Кӓнгӹж шокшы пого-

ды лин колтымыкы, ыжар шуды вылен кеӓ, йыла. Нинӹм ваштал-
таш цаштыра, имӓн шуды кушкын шагалеш. Техень годым, 
земля вӓрӹн^ӓрӹн цӓрӓ Киэн кодеш, кӱ аравлӓ дӓ тыгыды 
кӱэрӓн вӓрвлӓ каяш тӹнгӓлӹт. 

Рекӓ ӓль изи ӓнгӹр йогымы вӓрӹштӹ веле, шуды дӓ пеле-
дӹш и мычкок кушкын шалгат. 

Кырык вӹкӹ кузымы еемӹнь юалгы лиӓш тӹнгӓлеш дӓ 
тӹштӹ шӹренок юр юреш. Кушкышвлаат вашталтыт. Пӹтӓри 
кырык тӹрвлӓштӹ иктьш-иктьш кушшы крымский йӓктӹвлӓ кайы-
калат, кӱшнӹрӓкшӹ кого шӹргок шалга. 

Кӱшнӹ, юр ш у к ы юрмы вӓрӹштӹ, ӹлӹштӓшӓн пУШӓнгӹвлӓ: 
тум, нолгы, бук, тӹшкервлӓ кушкыт. 

Крымский кырыквлӓ вӹлнӹ кышты-тишть1 К О К Ш У Д Ӹ и кушкын 
шалгышы бук шӹргӹвлӓӓт улы. 

Крымский кырыквлӓ вӹлнӹ тӧр вӓрвлӓ ылыт. Ти тӧр вӓрвлӓш-
тӹ ыжар шудан кырык алыквлӓ ылыт. 

Октябрьский социалистический революци якте крымский шӹргӹ-
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влӓм перегӹдеок рӧэнӹт. шӹргӹвлӓжӹ гьшь, кырык тӹрвлӓэш 
юр вӹдӹм, лывыргым кычен урдат, ӓнгӹрвлӓм перегӓт, рекӓ-
влӓлӓн кошкаш ирӹкӹм ак пуэп. Кӹзӹг Крымышты шӹргӹм ро-
маш гӹц дӓ пожар гӹц перегӓт. 

Животный мир. Крымышты ЖИвотныйвлӓ пиш чӹдӹ, эдем-
влӓок шукыжым пӹтӓренӹт. Тӹштӹ шӓкшӓльйвлӓ дӓ кӓшкйвлӓ 
пиш шукы гӹнят, нинӹм цаклаш ясы. Нинӹн каваштышты, йӹр 
ылшы скалавлӓн дӓ кӱвлӓн цӹре ганьы ылеш. Иинӹ кӱвлӓ дӓ 
скалавлӓ вӹлнӹ ӹрен киӓт. ЛИШКӸШТӸ эдем мимӹ годым, нинӹ 
выртышток шелӹквлӓшкӹ шӹлӹт. 

Аяран шокшы кечӹ годым, воздухышты шалдыра насеко-
МЫйвлӓн юкышты шужге шакта. Пуптншвла вуй гӹц • цӹрцӹк 
юк гань цорткым юк кечӹ мычкы шакта. пушӓнгӹн цилӓ укш-
влӓжӹ дӓ цилӓ ӸЛӹштӓшвЛӓжӹ цорткат машанет. 

Кырык вӹкӹлӓ кузымы семӹнь вес животныйвламат ужаш 
лиэш. Кынамжы пушвлӓ дӓ дикий кесйвлӓ кайыт. 

Кузаш литӹмӹ скалавлӓ лошты кучкыжвлй ӹлӓт. 

Крымский сир тӹр мыЧкы ӹлӹшӹ халыквлӓ. 

Крымышты шукыжок тадарвлӓ ылыт. Нинӹ сады пӓшӓм ӹш-
тен ӹлӓт. 

Тадар сола. 
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Тадар солавлӓ рекӓ тӹр лӓпатавлӓштӹ дӓ Крымский кырык 
тӸрвлӓштӓт ылыт. Тӹштӹ цилӓ кӱ гӹц ӹштӹмӹ: пӦРтвлӓштӓт, 
в о л ь ы к пИчӹвлӓштӓт, зӓВорВлӓштӓт. 

Изи пӧртвлӓ—„еакльывлӓ"—тадар еолашты ташкалтыш гань 
шӹнзен кеӓт. Сакльын шайыл етеняжӹ шӹренжок скала ылеш. 
Мол етенявлӓжӹ кӱ гӹц дӓ шун гӹц оптымы ылыт. Сакля ле-
вӓшӹжӹ тӧр, рок гӹц ӹштӹмӹ. Левӓш вӹлнӹ амалат, еакой 
кӹцкӹм коштат. Ӱлнӹрӓк шӹнзӹшӹ сакльын левӓшӹжӹ кӱшнӹ-
рӓк ылшы пӧртӹн кУДВичӹжӹ дӓ ӧлицӓжӹ ылеш. Техень еолаш-
ты кӱшкӹ кузымы годым кӱдон ӹштӹмӹ ӓнгӹеӹр ташкалтыш 
мычкы ик пӧрт левӓш гӹц вес пӧрт левӓшӹшкӹ кузаш вӓ-
рештеш. 

Крымын южный сирыштыш хозяйетважы дӓ халыкын 
ӹлӹмӓшӹжӹ кыце яжоэмеш. 

Аяран кечӹвлӓ утыдонок ылытат, Крымын южный сир мыч-
кыжы пиш шергӓкӓн культурный кушкышвлам кушташ лиэш. 

еадвлӓштӹ переиквлӓ, ӓбрикоевлӓ, миндаль, Мӓелинвлӓ 
пӧепейӓт. Виногр ад ник в лӓ дӓ ценный технический рӓетенивлӓ пиш 
кымда вӓрӹм йӓшнӓт. 

Теве ти рӓетенивлӓ кого шокшы годым ӹнжӹ кошкеп манын, 
вӹкӹштӹ вӹдӹм кӹшкӓш •келеш. Сир тӹр мычкы вӹд ылмы 
вӓрӹштӹ еадвлӓ, виноградниквла дӓ парквлӓ кӸрӹлтӹштеок 
шывшылтыт. Вӹд укеӓн вӓрӹштӹ, шокшы годым нимат ак код, 
цилӓ кошкен кеӓ. 

Сир тӹр мычкы, вӹд пиш шергӓкӓн ылеш. 
Советский власть лимешкӹ незер тадарвлӓ худан ӹленӹт. 

Крымын южный сир Т Ӹ Р Ӹ Ш Т Ӹ Ш Ӹ цилӓ яжо земляжӹ пӦМещиквлӓ 
кидӹштӹ дӓ кӱгижӓн [лӹмлӹ эдемвлӓ кидӹштӹ ылын. Тишток 
кӱгижӓн Ӹ Ш К Ь Ш Ж Ӹ Н именьяжы ылын. 

Земля тӓреш дӓ вӹд тӓреш незервлӓ пиш шергӹм тӱленӹт, 
Нинӹ топлоток нуждашты дӓ паянвлӓн кид лӹвӓлнӹ ӹленӹт. 

Незер-тадарвла цилӓн ганьок грамытым ак пӓлеп ылын. 

Крымын южный сир тӹрӹштӹ ӹлӹшӹ труйышывлӓ кӹзӹт у 
етатян ӹлӓт. Земля, еадвлӓ дӓ виноградниквла социалистиче-? 
екий собственность линӹт. Пасна хозяйствавла вӓреш цилӓ вӓре 
кӦлхозвлӓм ӹштӹмӹ, нинӹ хозяйстваштым пИнгӹдемдӹмӹ верц. 
дӓ колхозниквлан ӹлӹмӓш яжоэмдӹмӹ верц кредӓлӹт. 
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Таманяр лу школым стройымы. Школышты тадар йӹлмӹдо» 
тымдат. Шукы библиотеквлйм ӹштӹмӹ дӓ когораквла тымдымы 
кӰрсвлӓм шукым пачмы. 

Крымын южный С И Р Ӹ Ш Т Ӹ Ш виноградниквла. 
Крым сир тӹрӹштӹ сек важный растенижы виноград ылеш. 
Колхозвла дӓ еовхозвлӓ шукыжок виноградым когон шӹндӓт. 
Рисункышты совхоз еадышты виноград погы мым анжыктымы. 

Виноградникшы кырыкын южный сир Т Ӹ Р Ӹ Ш Т Ӹ Ж Ӹ ылеш, тӹштӹ 
аяр когоракын ужеш дӓ еакыран йиш виноград яжон поепейӓ. 
Виноградым ашындарен погат. Поспейышы ӓрлыквлӓм веремӓштӹ 
пӹчкеден нӓлӓш келеш. Погымашты таманяр лу рабочий рово-
таят. Виноград оптымы корзинвлам груз шывштымы автомобиль-
ышкы шӹндӓт. Погымы виноградым грӰЗовиквлӓ яжо шоссе кор-
ны мычкы совхозын еКладвлӓшКӹ шывштен нӓнгеӓт. Тӹшецӹн 
шукы виноградым еаНаТоривлӓшкӹ яеывлӓлӓн дӓ кӓнӹшӹвлӓ-
лӓн колтат. Шукы виноградым север векӹлӓ советский мӹндӹр 
халавлӓшкӹ колтат. Кодшыжыдон ӓрӓкӓм ӹштӓт. 

Крым — СССР-н здороваангдым вӓржӹ. 
Шокшы дӓ кукшы климат, тангыж лишӹл ире воздух, вино>г 

град дӓ мол Кӹцкӹвлӓ Яеыланышывлӓм шукымок Крымын юж-

Виноградым погат. 

105-



ный еирӹшкӹ шывшыт. Крым ӓйыртемӹнок шодыдон яеыланышы-
влӓлӓн яжо ылеш. 

Крымын южный сир природын лицӹшӹ еилажы революци якте 
трӰйышывлӓлӓн нимахань пользымат путе. Иӓлӹн труйва шотеш 
ӹлӹшӹвлӓ веле тӹштӹ тӹдӹм пользываеныт. 

Советский власть Крымын южный еиржӹм таманяр шӱдӹ тӹ-
жем трӰЙышывлӓлӓн здороваангмы вӓрӹм ӹштен. кӱгижӓн дво-
рецвлӓ гӹц, кугижӓ лишнӹшӹ эдемвлӓн дӓ паянвлӓн дачывлӓ 
гӹц санаторивлам, кӓнӹмӹ томавлӓм ӹштӹмӹ. кӱгижӓн сек яжо 
ик дворецшы гӹц колхозниквлалан кӓнӓш, тӧрлӓнӓш санатории 
ӹштӹмӹ. 

КАВКАЗЫН ЧЕРНЫЙ ТАНГЫЖ ТӸР СИРЖӸ. 

Кавказын Черный тангыж тӹр еиржӹ, Крымын южный сир 
тӹц восток векӹлӓ ылеш. 

Кавказын Черный тангыж тӹр еирӹм картышты мода. 

Ти рисункышты Кавказын Черный тангыж тӹр еирӹн ик 
оголжым ноябрьын анжыктымы. 

Сир тӹрӹштӹ аяран. Воздухышты шокшы, эдемвлӓ кӓнгӹж 
«ыргемдон каштыт, кыдыжы тангыжышты НӰШТӸЛӸТ вӓк. Кырык 
тӹр мычкы мандарин дӓ апельсин пӰшӓнгӹвлӓм шӹндӹмӹ еадвлӓ 
кушкын шагалыныт. 
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Шортни валган апельсинвла дӓ мандаринвла пӧепеенӹт, ни-
нӹ пӹцӓлгӹ ыжар Ӹлӹштӓшвлӓ гӹц когонок айырлат. Шукеш 
агыл погаш тӹнгӓлӹт дӓ погымжым СССР-н махань-шон хала-
влӓшкӹ колтат. 

Сады еагажы вӓкшӹн шӹндӹмӹ пиш яжо шоссе корны кеӓ. 
Корны мычкы автомобиль кыдалеш. Автомобильышты яеывлӓ 
санаторишкы кеӓт. Санаторижы кырык вӹлньфӓк ылеш. Санато-
ри анзылны парк. Санатори вес велнӹ рекӓ тӹр лапата дӓ рекӓ 
гач кӹвер каеш. Тӹштӹ культурный, шергӓкӓн рӓетенивлӓ 
кушкыт. Кырал, ширен пиштӹмӹ ӰЧаеткавлӓжӹм шӹргӹвлӓ ӓрен 
шӹнденӹт. Шӹре пушӓнгӓн шӹргӹвлӓ сир тӹр мычкы дӓ кырык 
тӹр мычкы кушкын шагалыныт. 

Ӓйӹнӹлшӹ сир тӹр М Ӹ Н Д Ӹ Р К Ӹ шывшылтеш. 
Нигнам К Ӹ Л М Ӹ Д Ӹ М Ӹ тангыжын шокшы вӹдшӹ сир тӹрӹшкӹ 

кӧэштӓлт толеш. Вӹд тӹр сир вӹлнӹжӹ кого кырыквлӓ; ылыт, 
нинӹ тӹ яжо вӓрӹм северный ӱштӹ мардеж гӹц яжон перегӓт. 
Кырыквлан кыды кӱкшӹ неркӓвлӓжӹ лым вӹлвӓлӓн ылыт. 

Природа. 

Вӹлвӓл. Картышкы анжалыда гӹнь, тӧрӧк ужыда: Кавказын 
тангыж тӹр еиржӹ ваштокок икань кымдыкан агыл. 

Северо-запад лошты Кавказский кырыквлӓ тангыж Т Ӹ Р Ӹ Ш К О К 

лишӹлемӹт. Юго-востокышкылажы кырыквлӓ тангыж гӹц ӧрдӹш-
кӹрӓк карангыт. Тӹштӹ, кырык лапата мычкы лап тӧрем шыв-
шылтеш. Тидӹ — Колхидский низменность. 

Цилӓ еиржок шокшы тангыж векӹлӓ мелӹн ылеш. Ти сир 
вӹлнӹ Кавказский кырыквлӓ кӱкшӹн кайыт. Нинӹ Крымский кы-
рыквлӓ гӹц кок-кым гӓнӓ кӱкшӹ ылыт. Нинӹн кӱкшӹ неркӓвлӓш-
тӹм шукыжынымок курымаш лым дӓ и левед шӹнден. 

Климат, Тангыж тӹр сир мычкы лывыргы, тропик лишӹл 
климат ылеш. Тангыж вӹлец ӹфӹлӹшӹ западный мардеж тиш-
кӹ шукы лывыргым канда. Ти лывыргы кырык тӹр мычкы яжон 
кычалт кодеш. 

Кавказ сир тӹр мычкы, Крымын южный С И Р Ӹ Ш Т Ӹ Ш Ӹ ганьок,— 
лымтымы тел дӓ ӱштӓт агыл. Кӓнгӹжӓт тӹнгеок кужы дӓ шокшы. 
Осадкы тӹштӓкен Крымыштыш гӹц шукы вазеш. Год мычкок 
юр юреш. ӒЙыртемӹнжок шӹжӹм дӓ телӹм шукы юр юргш. 
Кынамжы тӹштӹ, СССР-н вес вӓрвлӓштӹ и мычкы юрмы нӓрӹ 
ик еуткашток юрын шӹндӓ. Батуми хала йӹр пиш шукы юр 
юреш, тидӹ Союзыштына сек юран вӓр ылеш. 

Рекӓвлӓ. Кавказский карыквлӓ гӹц тангыж тӹрӹшкӹлӓ шукы 
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рекӓ йога. Нинӹ шотышты шукыжок кырык вӹлнӹшӹ лым лӹ-
вец йоген лӓктӹт. Кырык вӹлец йогышы рекӓвлӓ пиш чӹнь йо-
гат, нинӹ кырыквлӓ лодон йогымышты годым, кӱ маклакавлам, 
ошмам дӓ нальым шукы йоктарен валтат. Тӧремӹш вален шо-
мыкышты рекӓвлӓ ладнаракын йогаш тӹнгӓлӹт. Кырык вӹлец 
йоктарен валтымы кӱ Маклакавлӓ, ошма, нальы вӹд пындашеш 
шӹнзӹт. Кӓнгӹжӹм кырыкышты кого юр юрын эртӹмӹкӹ, рекӓ-
влӓ когон темӹт дӓ лапрак вӓрвлӓжӹм вӹд нӓлӹн шӹндӓ. 

Растительность. Ти лывыргы, шокшы вӓрӹштӹшӹ ганьы рас-
тенивлӓ] СССР-штьша нигыштат, нимахань вӓрӹштӓт уке. Кы-
рык лапшат, кырык тӹржӓт кымдыкеш ыжар пушаншдон левед 
шӹндӹмӹ. Сир тӹр мычкы ӹлӹшӹ халык тенге когон кушшы 
растенивла ваштареш топлоток кредӓлшӓшлык ылеш. Иктӓ и, 
кокты паео кишӹ ныреш 2 м кӱкшӹцӓн кь'фтнилульшг ӓль 5—6 м 
кӱкшӹцӓн шӹргӹ кушкын шагалеш. 

Кавказский кырык Т Ӹ Р Ӹ Ш Т Ӹ Ш Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ чоте шукы йиш 
пушӓнгӹ кушкеш. Нинӹ лошты кӹцкӓн пушангьшлаат — груша, 
слива, виноград улы. Курым ыжарген шалгышы пӰшӓнгӹвлӓӓт — 
лавр, лавровишня чӹдок агыл. Пушангьшлажь^ йӹр лиан шуды 
В Ӹ Д Ӹ Л Т Ӹ Ш шудыла вӹдӹлӓлтеш. Кыды лиан шудыжы имӓн ылеш. 
Теве тенге кушкын шагалшы шӹргӹ вашт таварте ӓль пӹсӹ 
кинжалте лӓктӓш акли; лиан шудын имвлӓжӹ выргемӹш шырал-
тыт, тӓрвӓнӹмӹ йӹдеок кӓпӹм ыдырат. Лач ӓЙыртемӹнжок Кол-
хидский низменностьышты, вӹд нӓлмӹ вӓрӹштӹ кушшы шӹргӹ 
пиш чак дӓ эртӓш ясы. Чак шӹргӹ, купан вӓрӹштӹ веле шоэ-
эмеш. Купан вӓрӹштӹ кавказский лихорадка (ӱштӹмыж) когон 
ясыландарышы цер пижӹн кердеш. 

Кырык тӹр мычкы кӱшкӹлӓ кузымы семӹнь климатшат, рас-
тенивлӓжӓт вашталтыт. Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ курым ыжарген шалгышы 
пУшӓнгӹвлӓ дӓ лиан шуды ямеш. Вес йиш пушангьшла кушкыт. 
Эче кӱшкӹрӓк кузымыкы, кырык алыквлӓ каяш тӹнгӓлӹт, ва-
ражы курымаш лым дӓ и киӓ. 

Почвы. Закавказьен Черный тангыжын сир тӹр мычкы пасна 
йиш почвы — якшар рок ылеш. Ти рок чӓйлӓн, лимонлан, апель-
синлӓн, МӓНДаринлӓн кушкашышты пиш яжо рок ылеш. 

Животный мир. Пеле вӹдӹштӹ ылшы колхидский шӹргӹвлӓш-
тӹ кужнер^пиш шукы, нинӹ ӱштӹмыж церӹм шӓрӓт. Таманяр мил-
лион жава улы. Вады йӹде цӓрӓ калявлӓ чӦнгештӹлӹт. 

Кӱкшӹрӓк вӓрвлӓштӹжӹ сакой йиш наеекомыйвлӓ, шӓкшӓльӹ-
влӓ дӓ кӹшкӹвлӓ шукы улы. 

Черный тангыж тӹр лишнӹш кЫрыквлӓштӹ, кӹзӹт яктеок эче 
кого животныйвла шукы перегӓлтӹнӹт. Перви тишкӹ кугижӓ дӓ 
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тӹдӹн лишӹл эдемвлӓжӹ охотышкы каштыныт. Кӹзӹт, ЦИК-н 
постановленижы семӹнь, тӹшӓкен 350 тӹжем гектар вӹлӓн за-
поведникым ӹштӹмӹ. Ти заповедникын ӸшТӸшӓшлык пӓшӓжӹ— 
Кавказыштыш природым животныйвлаге дӓ растенивлаге пере-
ген урдымаш ылеш. 

Тӹштӹ кабанвлӓ, пучывлӓ дӓ барсвлӓ ӹлӓт. 

Буйволвлам кӹцкен лелӹ хӓдӹрвлӓм шывштат. 

Кӱкшӹ кЫрыквлӓштӹ кырык тӓгӓвлӓ ӹлӓт. Скалавлӓ лошты, 
миӓш литӹмӹ вӓрвлӓштӹ кучкыжвлй пӹжӓшӹм оптат. 

Черный тангыж сир тӹрӹн климатшы шокшы ылешӓт, тӹштӹ 
научный пӓшӓ керӓл шотдон Ӧбезьянвлӓм воят. 

Тангыж сир тӹрӹштӹ ӹлӹшӹвлӓ пӓшӓ вӦльыквӓреш буйвол-
влӓм урдат. Буйволвла пиш силан ылыт, нинӹ кырыкыштат вӓк 
кого лелӹцвлӓм шывштен кердӹт. Нинӹ шокшы климатышты 
веле ӹлӓт. Нинӹн каваштышты кӹжгӹ, цӓрӓок ылеш манаш 
лиэш. 

Заданивлӓ. Крымын южный сир Т Ӹ Р Ӹ Ш Т Ӹ Ш Ӹ климатым дӓ растении Кав-
казын Черный тангыж сир тӓрӹштӹшӹ климатдон дӓ растительностьдон тӧрештӓ-
рӹдӓ. 

Кавказ сир тӹрӹштӹ растени Крымыштыш гӹц малын шукы ылеш? 
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Сир тӹрӹштӓ ӹлӹшӹ халык дӓ нӹнӹн пӓшӓштӹ. 
Черный тангыж сир тӹр мычкы кавказский народвлӓ: абха-

зецвлӓ, аджарецвлӓ, грузинвлй ӹлӓт. 
Сир тӹрӹштӹ кого вӓржӹмок абхазецвлӓ дӓ ӓджарецвлӓ йӓш-

нӓт. Ӓбхазецвлӓн кого пӓшӓштӹ ӓнгӓ^ӹрӓн пӓшӓ ылеш. Нинӹ 
кукурузым ӱдӓт, виноградымат воят. Тенге гӹнят, керӓллӓ ӹштен 
шоктымы виноградниквла чӹдӹ; виноградшы пУшӓнгӹвлӓ йӹрок 
вӹдӹлӓлт кушкеш. Ӓбхазецвлӓн еолавлӓштӹ паена уеадьбыла 
шӹнзен кеӓт, нинӹ йӹр еадвлӓ, виноградниквла дӓ кукурузы 
нырвлӓ ылыт. пӦРтвлӓштӹм еӓвӹ пичӹ пичен ӓль хангадон ӹш-
тенӹт, транзадон леведӹнӹт, йӹржӹ бӓлконвлӓм ӹштӹмӹ, тидӹ 
цилӓ йал мычны, кӱшнӹ ылеш. 

Тӹштӹ шокшы пӧрттеок ӹлен лӓктӓш лиэш. 
Тангыж сир тӹрӹштӹ юг велнӹ дӓ юго-восток велнӹ ӹлӹшӹ 

аджарецвлажат ӓбХазецвлӓлӓок ӹлӓт. 

Кавказын Черный тангыж сир тӹрӹштӹ ӹлӹшӹвлӓн 
хозяйствашты дӓ ӹлӹмӓшӹштӹ кыце яжолана. 

Кавказын Черный тангыж сир тӹрӹштӹ ӹлӹшӹ народвлӓ ку-
гижӓн Российышты пиш яеын ӹленӹт. 

кӱгижӓн правительствыжы Кавказышты ӹлӹшӹ народвлӓм 
неволяок кид лӹвӓкӹжӹ ӹштен дӓ нӹнӹн сек яжо земляштӹм 
воюен нӓлӹн. 

кӱгижӓн правительствыжы Кавказым воюен нӓлмӹ годым 
абхазецвлӓ когон ваштареш шалгенӹт. Нинӹ таманяр лу и куги-
жӓн правительство ваштареш пыт кредӓлӹнӹт, сек пачешӹжӹ 
нинӹлӓн едаялташ вӓрештӹн. Нинӹ лошты пиш шукын пичӓл ки-
дӓок коленӹт дӓ таманяр лу тьшем эдем Турцишкы шӹлӹнӹт. 

Абхазецвлӓ гӹц кодшы землям кӱгижӓн правительствыжы 
ӦФицервлӓлӓн дӓ чиновниквлалан шӓлӓтен. 

Кавказын Черный тангыж тӹр еирӹштӹ ӹлӹмӓш Великий 
Октябрьский социалистический революци лимӹкӹ когон яжо 
лин. 

Тӹшӓкен кОлхозвлӓ дӓ еовхозвлӓ линӹт. Тӹштӹ шергӓкӓн 
культурный рӓетеНивлӓм: чӓйӹм, лимоним, апельсиным, манда-
риным, технический еакой рӓетеНивлӓм дӓ лекарствылык раете-
нивлӓм куштат. 

Рекӓ лапатавлӓ мычкы шукы заводвлӓм етройымы. Шоссе 
кОрнывлӓм дӓ кьфтни кОрнывлӓм тангыж тӹр сир покшакыла 
вӓкшмӹ. 
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Цилӓн ганьок грамытный ылыт, учебный заведенивлам шукым 
ӹштӹмӹ, тӹштӹ ӹшке туан ЙӸЛМӸДОН халыкым тымдат. 

дворецвлӓ, дачывлӓ кӹзӹт еаНаторивлӓ, кӓнӹм томавлӓ ли-
нь! т. 

Санаторивлам, леЧебницывлӓм угӹц строят. 
Кавказын тангыж тӹр еиржӹ СССР-н пеледшӹ оголжы ылеш. 
Тангыж тӹр мычкы вашток шоссе корны ӓйӹнӹл шывшыл-

теш. Тидӹ то тангыж тӹрӹшкӹ вален кеӓ, то кырык ^вӹкӹлӓ 
ӓйӹнӹл кузен кеӓ, то кырык вӹлец йогышы рекӓвлӓ гач ӹштӹ-
мӹ кӹвервлӓ гач эртен кеӓ. Корны кок велнӹ, вашток манмы 
гань, еадвлӓ, виноградниквла, табак ӱдӹмӹ плантацивла, паль-
ма дӓ кипарис шӹндӹмӹ аллеян парквлӓ, пиш цевер еанатори-
влӓ дӓ кӓнӹм томавлӓ ылыт. 

Советский власть Колхидский низменностьым тӹштӹ ылшы 
купвлӓге, эртӓш литӹмӹ шӹргӹвлӓге пеледшӹ еадышкы еӓрен 
шокташ решен. 

Колхидский купвлӓ пеледшӹ еадвлӓ лит. 
Колхидский низменность Батуми хала гӹц северо-восток ве-

кӹлӓ ылеш. 
Колхидский низменностьым картышты мода. 

Тилоштырак веле эче Колхидский низменность пыраш литӹмӹ 
купан, эртӓш литӹмӹ шӹргӓн ылын. Тидӹн гач кеӓш корнат, 
ялгорнат уке ылын. 

Тӹштӹ ӹлӹшӹвлӓ икӓнӓ-иктӹштӹ докы рекӓвлӓ мычкы веле 
каштыныт. Кӱкшӹрӓк вӓрӹштӹ веле шоэн халык ӹлен. Изи лаш-
тык земляеш кукурузым, виноградым шӹнденӹт. Тӹштӹ ӹлӹшӹ 
халык уштьшыждон церлӓнен. Нӹнӹлӓн топлоток тӹштӹ кушшы 
шӹргӹ ваштареш кредӓлӓш вӓрештӹн. Шӹргӹ ныреш кушкын,_ 
нырым ямден. рекӓвлӓдонат кредӓлӓш вӓрештӹн, нӹнӹ теммӹш-
тӹ йӹде ӱдӹм нырвлӓм мышкын колтен кердӹт ылын. 

Колхида кӹзӹт пиш йӹле вашталтеш. 
Эртӓш литӹмӹ купвлӓм коштат, куп гач шукы каналым ӹш-

тӹмӹ. кОрнывлӓм вӓкшӹт. Пишок шергӓкӓн агыл шӸргӹвлӓжӹм 
роат. 

Таманяр тӹжем гектар землям яралышкы еӓренӹтӓт уш. Шу-
кердӓт агыл куп ылмы вӓрӹштӹ, кӹзӹт шергӓкӓн йиш раетени-
влӓм куштат. Апельсин, лимон дӓ мандарин пӰшӓнгӹвлӓм шӹн-
дӹмӹ еадвлӓ лит; чӓй плӓнтациӓн вӓрвлӓ кымдаэмӹт; техниче-
ский пиш керӓл рӓетеНивлӓм шӹндӹмӹ плантацивла каяш тӹн-
гӓлӹнӹт. 
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Чӓй плантацишты. 

Кого шуман Батуми хала гӹц поезд лӓктӹнӓт, Чаквышкы 
чӹнь кыдалеш. Корны тӹр мычкы пеледӹшвлӓ лошты томавлӓ, 
шӹрен кушшы тӹшкервлӓ, имӓн лиан шуды, вӹдӹлӓлт шӹцшӹ 
кого пУшӓнгӹвлӓ вылтке кодыт. Юреш нӧрӹшӹ пӰшӓнгӹвлӓн 
лӹцкӓтӓ ыжар Ӹлӹштӓшвлӓ тьолге веле йолгыжыт. 

Чӓй плантацишты. 

Нима пӓлӹдеок 13 километрым эртен кешнӓ. Вагон гӹц лӓкнӓ. 
Кок велнӓт пальма шӹндӹмӹ аллея, бамбук, мандарин дӓ 

чӓй плӓНтацивлӓ докы нӓнгеӓ. 
Мӓ чӓй плантаци докы кешнӓ. Вӓржӹ кӰкшикӓӓн вӓр ылеш. 

кӰкШикӓвлӓ тӹр мычкы рядӹдон чӓй тӸшкӓвлӓмӓт тӧр шӹнден 
кемӹ. Нинӹ якшаралгы рок вӹлнӹ пӹцӓлгӹ ыжаргын, пиш рас-
кыдын айырлат. Чӓй тӹшкӓвлӓ лошкы таманяр шӱдӹ эдем пы-
реи шагалынытат, вӹлвӓл ӸЛӹштӓшвлӓм кӹрӹт, кӦРЗинвлӓшкӹ 
оптат. 

Чӓй ӹлӹштӓш оптен шӹндӹмӹ корзинвлаштьга грузовой ав-
тӦМобильвлӓшкӹ намалыт. АвтомобильвлажЫ ӹлӹштӓшӓн кор-
зинвлӓм чӓй фабрикышкы шывштат. 

Кавказ сир тӹрӹштӹ чӓй плӓНтацивлӓ таманяр лу тӹжем гек-
тар землям кӹзӹт йӓшнӓт. Чӓйӹм колхозвлашта дӓ еовхозвлӓш-
тӹ куштат. 
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Колхозвлалан палшаш машинно-тракторный станцивлам ОСО-
БЫЙ ӹштӹмӹ. е о В Х О З В л ӓ ш т ӹ ж ӹ ноте ш у к ы й и ш МӓшинӓвлӓМ пӓ-
шӓштӹ кычылтыт. 

Батуми. 
* 

Батуми хала — Союзнан ик важный портшы ылеш. Тӹшец 
вееКидвлӓШКӹ нефтьым, еакой кӹцкӹвлӓм, пареыным колтат. Ба-
туми хала промышленный центр дӓ тропик лишӹл шергӓкӓн рае-
тенивлӓм: чӓйӹм, апельсиным, мандариным, лимоным дӓ шукы 
йиш технический растенивлам куштымы центр ылеш. 

Упражнени. Контуран картышты Батуми портым пӓлдӹртӹдӓ. 
Урок агыл годым ӹштӹшӓшлык пӓшӓ. .Тропик лишӹл СССР зона" 

темеш альбомым ӹштӹдӓ. 

9. КЫРЫКВЛА. 

СССР-шть1 кырыквлӓ лач когонжок тидӹн тӹр мычкы ылыт. 
СССР-н физический картышты Хибинский, Уральский, Кавказский, Крымский^ 

Алтайский, Тянь-Шань кЫрыквлӓм дӓ Памир— кырыкан еӓндӓлӹкӹм мода. 

Кырыквла махань-шон зонышты ылыт. Уральский кырыквлӓ 
мӹндӹр север гӹц, тундра зона гӹц тӸнгӓлӓлтӹт дӓ тайга зона 
гач, шим рокан степь зона гач югышкыла шывшылтыт, кукшы 
етепьвлӓн зонышты пӹтӓт. Кавказский дӓ Крымский кЫрыквлӓжӹ 
тропик лишӹл зона дон етепьвлӓн зона лошты ылыт. Тянь-Шань 
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кырыквлӓ дӓ кырыкан сӓндӓлӹк—Памир пустиньвлан зона тӹрӹш-
тӹ ылыт. 

кырыквлӓ керек-махань зонышты ылыт гӹнят, нӹнӹн приро-
дышты маняр кӱшнӹ ылмы семӹнь вашталт миӓ: маняры кӱшнӹ, 
тӹнӓрӹ ӱштӹ дӓ ӱштӹ лиэш. Кӱкшӹ кырык Мычашвлӓ кӓнгӹ-
жӹмӓт курымаш лым дӓ и лӹвӓлнӹ ылыт. 

Кукшьщдонок кырыкыштыш рӓетенивлӓ дӓ животный мирӓт 
вашталт миӓ. 

СССР-н кырыквлӓ кӱкшӹЦӸШТӸДОН икань агылеп. Сек кӱкшӹ-
влӓжок—Тянь-Шань кырыквлӓ. Памирышты СССР-н пиш кӱкшӹ 
кырык неркӓжӹ—Сталин пик, 7'/2

 км кӱкшӹц нӓрӹ ылеш. 
Сталин пикым картышты мода. 
СССР-н физический карта сага пиштӹмӹ тӓблицывлӓм дӓ картинвлам анжен 

пӓлӹдӓ: 1) анзылны келееӹмӹ кырыквлан сек кӱкшӹ неркӓвлӓттӹн лӹмӹштӹ 
кьше? 2) нинӹ кышты ылыт? 

Кырыквла иктӹ паштек вееӹ шывшылтыт, тенге шывшылтмы 
мычыц нинӹ кырык ӹрдӹшкӹ еӓрнӓт. Кӱкшӹ кырыквлан кӱкшӹ 
неркӓвлӓштӹ пӹл гӹцӓт кӱшнӹ ылыт. Нинӹн неРкӓвлӓштӹш 
лым, аяран кечӹ годым, еӹнзӓм ЙӸмӹктӹмлӓок йолгыжеш. 

Техень кӱкшӹ вӓрӹш-
тӹ иктӓт ак ӹлӹ. Кӱкшӹ 
кырык неркӓвлӓ лишӹц 
кучкыжвла веле чонгеш-
тен эртен кеӓт. 

Шукы лым темдӹмӓ-
шеш лым кырык неркӓвлӓ 
гӹц и изин-олен ӱлӹкӹлӓ 
йыжна. Мьшдьфц анжен-
жӹ нинӹ иӓн рекӓвлӓ 
ылыт машаналтеш. Лачок-
шым гӹнь, нинӹ л е д -
н и к в л ӓ ылыт. 

Нинӹ екалавлӓм пиш 
кого еиладон нӹжӹт, кӱ 
маклакавлам, скала пы-
дыргывлам еагашты вал-
тат. 

Тура кырык мычкыва-
лымжы годым и шелӹш-
теш, пыдырга, кого и 
аравлӓэш, екалавлӓэш 

Ущелье. шелӹн кеӓ. 
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Ледник ӱлӹкӹлӓ дӓ ӱлӹкӹлӓ олен йыжна. Тидӹ лӹвец вӹд 
лӓктеш дӓ ӱлӹкӹлӓ чӹнь йога. Ти вӹд сагажы шумен, ружген 
кӱ МӓклакавлӓМ йоктарен нӓнгеӓ. 'Геве техень вӹд, кӱӓн кырык 
неркӓвлӓ лоэш, тура тӹрӓн келгӹ каремӹм (ущельем) мышкын 
лыктеш. 

Техень келгӹ карем Ӹрдӹвлӓдон вӹд пиш чӹнь йога. Каж-
дый ледникок кырык гӹц вӹд йогаш тӹнгӓлмӹ вӓр ылеш. Лед-
никвлӓ дӓ лым лӹвӓц пиш шукы вӓре вӹд йоген лӓктеш дӓ 
тидӹ цилӓ кырык лапышкыла пиш чӹнь йога. 

Кырык ӹрдӹвлӓ нигнам кузен шон кердтӹмлӓ кайыт. Тенге 
гӹнят, эдемвлӓ тӹштӓкенӓт ӹлӓт. Кырык тӹрвлӓ мычкы, кырык 
ло лапатавлӓ мычкы гОрецвлӓн солавлӓ шӹнзен кеӓт. Ти сола-
влӓм икӓнӓ-иктӹштӹ гӹц кого кырыквлӓ айырат. 

Кырык неркӓвлӓ лошты лапрак вӓрвлӓ улы. Техень вӓр-
влӓштӹ горецвлӓ кырык ӹрдӹ гач каштыт. Техень вӓрӹм 
перевал маныт. перевалвлӓ гач сола гӹц солашкы кашмы 
корнывлӓ улы. 

Кавказский кЫрыквлӓштӹ. 

Кырык лапышты. Кавказышты сек кого ледник вӹкӹ мӓ 
кузаш решӹшнӓ. Нальчикышты Кавказский кырыквлӓ лапеш 
поГынышна. 

Кӓнгӹж шокшы шалга. 
Розывлӓ пеледӹт, нырышты кукуруза поспейӓ, бӓхчавлӓштӹ 

дыньывлӓ дӓ арбузывлӓ пӧепейӓт. Корзинвлаэш виноградым, 
олмам, грушам оптен-оптен пазарышкы намалыт. Кырык тӹр 
мычкы бук пушӓнгӓн шӹре шӹргӹ кушкын шагалын. Эче кӱш-
нӹрӓк пихта шӹргӹ шимӓлгӹн каеш. Нинӹ гӹц кУшнӹрӓкшӹ 
кырык вӹлвӓл алык ыжарген вазын дӓ кӱшкӹлӓжӹ тура, кузаш, 
литӹмӹ скала етенявлӓ кайыт. Лач КӰШНӸЖОК кловой пӹлго-
мыш анжымашты ош лым вӹлвӓлӓн кырык неркӓвлӓ яргатан 
кайыт. Техень шокшы годым кырык вӹлнӹ лымым ужатат, 
пӧтикӓлӓ веле чучеш. 

Кырык алыквлӓ докы. Мӓ ӹнде кок кечӹ кырык вӹкӹ 
кузенӓ. Бук шӹргӹ ӱлӓн кодын. Кӹзӹт ашкедмӹнӓ еемӹнь, 
пихта шӹргӓт шоээмӓш тӹнгӓлӹн. Кырык вӹкӹ кузымы ялгор-
нына когон мышкылт шӹнзӹн. Мӓ туренӓ, тагыштакен, кырык 
лапышты вӹд йогым юк шакта. Мӓ вӹдшӹм ана уж. Вуй 
мычаштына екалавлӓ пиш кукшьш кайын шалгат. Вӓрӹн^ӓрӹн 
ялгорны вӹдеш урын шӹнзӹн. вЫргемнӓм, пӓлаткывлӓм дӓ 
качкышым намалшы Оеелвлӓнӓ токорак-токорак ялыштым нӓлӹ-
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кӓлӓт дӓ кынамжы шыралт вазыт. Оселвлӓ каремӹшкӹ ӹнжӹш-
тӹ кенвацеп манын, проводниквла нӹнӹм топлот тӹкӹлен 
кеӓт. 

Пиш кӱкшӹ вӓрӹштӹ, кӱшкӹлӓ ӓнгӹсӹр ялгорны мычкы 
кузымашты мӓ когон янгыленнӓ, вуят сӓрнӓ. 

Алыкышты. Теве ӹнде мӓ ыжар лапаташкы кузен шона. Ти 
лапата мычкы пиш чӹнь вӹд йогалтен кеӓ. Алык мычкы яжо 
ялгорны какляныл кеӓ, алык вӹлнӹ шудыжы гӹнь, пишок 
яжон кушкын шагалын. Ял лӹвӓлнӹ лывыргы, изи ӓнгӹрвлӓ 
тьырге йогат. Ти ӓнгӹрвлӓм алык орошаяш (лывырташ) йори 
ӹштенӹт. Алыквлӓм орошаен веле тӹштӹ кого пеледӹшӓн, 
кужы, ныгыды шуды кушкеш. Мӓ ти алыквлӓ мычкы шукы 
ашкеднӓ, кӱшкӹлӓ дӓ кӱшкӹлӓ кузышна. 

Теве ӹнде кого кӱвлӓ дӓ скалавлӓ каяш тӹнгӓлевӹ. Шуды 
мытык лиӓш тӹнгӓлӹ. Шуды лошты, кышты-тишть1 вургыдеок 
манмы ганьы, яргата пеледӹшвлӓ кайыкалат. 

Мӓ анзыланна рок лӹвӓц манмы ганьок кь1тозЫ-тьотя лӓктӹн 
шагальы. Ик мӓгӓл лимӹкӹ, шарыквлӓн лавыжмы юк шакташ 
тӹнгӓльӹ дӓ тӹшӓкок манмы гань шарыквлӓ йӹрнӓ погынен 
шагалевӹ. Тьотя мӓмнӓм ӹлӹм вӓрӹшкӹжӹ нӓнгеш. Тидӹн 
ӹлӹм вӓржӹ кырык вӹлец вален вацшы кого кӱ маклака лошты 
ылеш. Кӱ маклакажы ӹлӹм вӓржӹн стеняжӹ дӓ потолыкшы 
ылеш. Ти пещерышты шарык каваштывлӓ шӓрен пиштӹмӹ 
ылыт, шарык тарыкым дӓ сырым (тарам) оптымы пу ведӹрӓвлӓ 
шӹнзӓт. Тиштӹ тьотя кӹтӧ кандымым кечӹ кыт мычкы вычен 
шӹнзӓ, тӹ лошты пӹсӹ кӹзӹдон савалам ӹштӓ. Кӹтӧжӹм вес 
кӹтӧзӹ кӹтӓ. Мӓ ти пещерышты йыд амалышна, анзыкыла, эче 
кӱшкӹ кузаш силам нӓлнӓ. 

Ледник. Мӓ сотемешкок шижнӓ. Тӹтӹрӓ Йӓргештӓлӹн дӓ мӓ 
ледникым ужын колтышна. Ледник тӹрӹштӹ ылшы и пещера 
гӹц чӹнь йогышы кымда рекӓ йогалтен лӓктеш. 

Ирок аяран ылеш дӓ мӓ ледник тӸнгӓлӓлтМӸ вӓрӹшкӹ тӓр-
вӓнӹшнӓ. 

Ледник вӹлнӹ кого кӱ Маклакавлӓ дӓ тыгыды кӱэрвлӓ ло-
гӹц чоттым шукы вӓре вӹд йоген лӓктеш дӓ кого шелӹквлӓ 
лошкы чоте когон шужген йога. 

Иӓн дӓ лыман кырык неркӓ кечӹ аяреш чоте йолгыжеш, 
йӹрнӓ сӹнзӓ Й Ӹ М Ӹ К Т Ӹ Ш Ӹ СОТЫ ылеш, седӹндон мӓ луды охо-
ницӓӓн еӹНЗӓлыквлӓм чиэн шӹндӹшнӓ. 

Кым цӓшӹштӹ и етеня докы мӓ миэн шона дӓ цӱдеен шат-
генӓ. 

Корнышты ма лелӹм ужынна, тӹдӹ цилӓ мондалты. 
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Кузаш литӹмӹ и дон лым лоэш кӹлмен шӹцшӹ кӱ кырык 
вӹлец кӸрӹлтӹштеок лым аравлӓ дӓ и аравлӓ урыт. Мӓ шал-
гымна вӓр туре пиш кымда ныр гань ледник киӓлтӓ. Ледникшы 
ледник хӓлӓок когон шелӹшт дӓ кӹрӹшт шӹнзӹн. Тидӹ вӹлнӹ 
кловоялгын кайшы и штолмывлӓ шалгат, нинӹ ледникын 
топлот тӓРВӓнӹлмӓшешӹжӹ вереман-вереман сӹмӹрлен, шӓлӓнен 
вазыт. 

Пӹл лошты. Природын картинжым анжен, цӱдейӹшӹвлӓ, мӓ 
эчеӓт шалгенӓ ыльы векӓт дӓ ӱлӹцлӓ ош тӹтӹрӓ тангыжын 
ош коэлӓ кайын кузаш тӹнгӓльӹ. Мӓ валаш тӹнгӓлнӓ дӓ, 
шукат ӹш ли, ошалгы пӹцкемӹш тӹтӹрӓ лошты лин шагална. 
Трӱкок ӱштӹ лин колтыш. Мӓ Икӓнӓ^ктӹнӓм ледник вӹлнӹ 
цуц-цуц веле пӓлен кердӹнӓ. 

Ледник вӹлӓн кодаш лӱдӹш. Ледник шелӹкӹшкӓт самынь 
вален кеӓш лиэш. 

Мӓ ледник вӹлец кид ЙӸМӸКДОН валаш тӹнгӓлнӓ. Теве трӱк 
пӹл йӓргештӓш тӹнгӓльӹ дӓ ял лӹвӓлнӹнӓ манмы ганьок кӱкшӹ 
кырык тӹрӹштӹ пӓлаткывлӓм дӓ корны ӓжедшӹвлӓм мӓ ужын 
колтышна. Палатка доны тыл йыла. 

Казказышты кырык вӹлнӹшӹ сола. Вады лиӓш тӹнгӓльӹ 
Кырык вӹлнӹ кӓнгӹжӹм вольык кӹтӹмӹ алыквлӓ гӹц пӱэр-
гӹвлӓ, Ӹдрӓмӓшвлӓ валат. Нинӹ пулыш вӹлӓнӹштӹ бурдюк-
влӓм — шарык кавашты гӹц ӹштӹмӹ МешӓквлӓМ намалыт, 
Мешӓкешӹштӹ шапы шӹшерӹм — айраным оптенӹт. 

Мӓ ашкедмӹнӓ ялгорны гӹц аулышкы (кырыкыштыги сола) 
каеш. Аул покшалны пеле пыдыртымы башня кӱкшӹн кайын 
шалга. Тӹдӹ сага у кого тома шӹнзӓ, тӹдӹн окняштыжы 
вазалшы кечӹн аяржы валгалт шӹнзӹн. 

Ӱлӹкӹ валымыкы мӓ ӧлицӓш пырышна, ӧлицӓжӹ ӓнгӹсӹр, 
тор, намалтышан кок осел вӓш лимӹкӹ, тӹштӹ цуц-цуц веле 
эртен кердӹт. Махань-шон кӱдон оптымы лап еакльывлӓ 
изи ӦКЦявлӓштӹдон Ӧлицӓшкӹлӓ анжат. Нӹнӹн тӧр левӓшӹштӹ 
вӹлнӹ мардежеш шуды вӹеӓлт шалга. 

Олицӓ огол еӓрнӓлмӹкӹ кымда олицӓ тӸнгӓлӓлтеш. Ти 
ОЛицӓштӹ шукердӹ агыл етройымы томавлӓ шӹнзӓт. Кого мага-
зин амаеа доны грузовик шалга, тидӹ аулышкы махань-шон 
товарым канден. Магазин ваштареш кок этажан тома шӹнзӓ. 
Ӱл этажыштыжы звуковой кино, К Ӱ Ш Ӹ Л Ӹ Ш Т Ӹ Ж Ӹ — библиотека. 
Шужге шалгыш халык сеанс тӸНгӓлӓлтмӹм выча. Ӧлицӓштӹ уш 
электрический лампывлӓ йылат. Теве тишток школа, тиштӹ мӓ 
йыдым эртӓрӓш еӧренӓ. 
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Горецвлй кыце ӹлӓт. 
Кугижан вӦЙскавлӓжӹ Кавказыштыш гОрецвлӓм М Ӹ Н Д Ӹ Р К Ӹ , 

кырык вӹкӹлӓ поктыл колтенӹт. Нинӹн еолавлӓштӹ рекӓ 
лапатавлӓ мычкы, паеерӓк кырык тӹрвлӓштӹ шӹнэӓт. Эртӓш 
литӹмӹ лым, ванжаш литӹмӹ екалавлӓ ик народым вес н а р о д 

гӹц айырат. Чӹдӹ шотан каждый народок, пасна-пасва ӹшкӹм-
Ж Ӹ Н Ӹ Л Ӹ м ӓ ш Ӹ Ж Ӹ д о Н ӹлен. Пролетарский революци яктежӹ нинӹн 
ӹлӹмӓшӹштӹ таманяр курым первишӹ ӹлӹмӓш ганьок ылын. 

Кырыквла вӹлнӹ ӹлӹшӹ народым у ӹлӹмӓшкӹ кеӓш рево-
люци шижтӓрен. 

Сванетишты. 

Кавказ кырыквлӓ лошты, М Ӹ Н Д Ӹ Р Н Ӹ , изи еӓндӓлӹк — Сванетия 
ылеш. Тидӹ ванжаш литӹмӹ кЫрыквлӓдон молы народвлӓ гӹц 
ӓрен шӹндӹмӹ, айырымы ылеш. Кырык гӹц шуге йогышы рекӓ 
Т Ӹ Р Ӹ Ш Т Ӹ Ш Ӹ ӓнгӹеӹр лудӹшлӓ ялгорны тура скала тӹрдон 
кеӓ. Теве ти ялгорныдон веле еванвлӓ кӓнгӹжӹм молы народ-
влӓ докы каштыныт; тел веремӓн молы народвлӓ докы кашмаш 
уке ылын. 

Чӹдӹ шотан народ — цилӓжӹ 11 тӹжем эдем — Великий 
Октябрьский социалистический революци якте Ӹ Ш К Ӹ М Ж Ӹ Н ТОШ-

122 
Сванетиштыш еола. 



. ты овуцажым дӓ ӹмӹрет годшыла видӹмӹ хозяйстважым 
урден. 

Сванвла Ӹ Ш К Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ Н ПИШ изи нЫрвлӓштӹм пыт цацен 
ровотаят. Тӹнге гӹнят, ӹмӹрет годшы о р у д и в л а д о н веле нинӹ 
ровотаенӹт: плуг вӓреш важикӓн пушӓнгеш шага-кЫртним чик-
тен шӹндӹмӹ какляка пу ылын; шире вӓреш — укшан преня; 
молотилка вӓреш — ханга, тидӹ вӹлӓн кӱ МӓклакавлӓМ оптен 
шӹндӓт, вара Ӱшкӱжвлӓм кӹцкен кӹлте вӹлец шывшыктат. 
Сванетишты аравам пӓлӹделыт — ныр гӹц кӹлтем, алык гӹц 
шудым тирӹн шЫвштенӹт. Ӹ ш к е ш т ӹ нӓМаЛтышвлӓдон (вьюк-
влӓдон) кырыквлӓ гач ялын ӓль мыктен каштыныт. вьюквлӓдон 
кашмы дӓ ӦХОТниквлӓ кашмы Ялгорнывлӓ гӹц паена Сванетишты 
нимахань корнат уке ылын. 

сванвлӓ такешлӓн ӹнянӹшӹ ылыныт. Священный рошавлӓ, 
священный пУШӓнгӹвлӓ, вӸДСӸнзӓвлӓ, священный вОльыквлӓ, 
пуры дӓ худа шӱлӹшвлӓ (духвлӓ), тӹлзӹлӓн кымалмаш, пӓшӓ 
тӹнгӓлмӹ анзыц жертва пумаш — тидӹвлӓ цилӓок тошты ӹлӹ-
мӓш гӹц кодшывлӓ ылыныт дӓ еванвлӓн хозяйстваэш кого экеӹ-
кӹм ӹштенӹт. 

Сек худажок вӹр йоктарымы гишӓн — кӱеӹм вӹрдон пӧрӹктӹ-
мӓш (кровная месть) ылын. 

Ик шачышын эдемӹм обижайымыкы ӓль пуштмыкы, ти эде-
мӹн шачышыжы обижайышы ӓль пуштшы эдемӹн шачышлан 
„кӱеӹжӹм пӧрӹктӹмӓщ" таманяр курым шывшылтын. Колымаш 
гӹц ытлаш лижӹ манын, шӹдӹн ӹлӹшӹвлӓ шачмы еӓндӓлӹ-
кӹштӹ гӹц вес вӓре кен веле ытлен кердӹнӹт. 

Молы народвлӓ гӹц вокееок айырымы еванвлӓ революци якте 
тенге ӹленӹт. 

Сванетишты хозяйственный строительство шӓрлен мимӹ ее-
мӹнь, ӹлӹмӓшӹжӹ каждый годын, каждый тӹлзӹн вашталтеш. 
Князьвлӓ гӹц, нападайымаш гӹц дӓ зорайымаш гӹц ытарымы 
Сванетия культурный народвлӓм поктен шоаш талаша. 

Башньывлӓ дӓ коптялт шӹцшӹ окнядымы, воздухтымы, 
тошты пӧртвлӓ сага, камакаан, окняан, соты у пӧртвлӓ етроял-
тыныт. Сек кого еолавлӓштӹ электричество соты лин. Сванетиэш 
пӹтӓришӹ сек кого момоцам етройымы. Кооперативым пачмы, 
столовыйым ӹштӹмӹ. 

Сванетия кымдыкеш школвлӓм, бӦЛьницывлӓм, ветеринарный 
пунктвлам шукым ӹштӹмӹ. Советский теХНикумвлӓштӹ дӓ 
вУзвлӓштӹ еванвлӓ пӱлӓн тыменьӹт. 
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Черный тангыж тӹр гӹц Сванетия якте шоссе корным вӓкшмӹ, 
ти корны мычкы ӓВТомобильВлӓ кыдалыштыт. 

Кавказышты хозяйственный строительство. 

Великий Октябрьский социалистический революци лимӹкӹ 
Кавказский народвлӓ иквӓреш ушненӹт дӓ таманяр республик 
лин. Кӹзӹт Закавказьешты кым союзный республика: Грузин-
ский ССР, Армянский ССР, Азербайджанский ССР. 

Кавказышты кымдыкеш строительство кеӓ. Шоссе у корны-
влӓм ӹштӹмӹ. Кӹзӹт ӹнде кого кырыквлӓ лоштыш аулвлӓӓт 
Союзнан молы еолавлӓдон дӓ халавлӓдон евязьым кычат. 

У хозяйство лин миӓ. 
Когон ружген йогышы рекӓвлӓ гач ылшы кӹвервлӓм веле 

урыктышы, еолавлӓлӓн экеӹк ӹштӹшӹ рекӓвлӓ кӹзӹт эдемлӓн 
пользы пумыла ровотаяш тӹнгӓлӹт. Вӹд еиладон ровотайышы 
гидростанцивла пӱлӓ ӹштӹмӹ ылыт. 

Ти еТанЦивлӓм етройымаш хозяйствалан чоте кого значенян 
ылеш. 

Гидростанцивла районыштыш промышленностьлан энергии 
пуат. У производствывла тӸнгӓлӓлтӹт. горецвлӓ промышленно-
етьышты ровотайышы рӓбочийвлӓ лит. Кустарный промыслывла 
лин миӓт. Кырык вӹлнӹшӹ аӱлвлӓштӹ электричество йыла. 

кырыквлӓ К Ӧ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ чоте кого богатствы улы. Тӹштӹ еакой 
йиш рудавлӓ, кӱ шӱ, шергӓкӓн кӱвлӓ дӓ нефть шукы улы. 

Ти богатствывла эдем гӹц таен пиштӹмӹ ганьы, кырык кӧр-
гӹштӹ курымын киэнӹт. Ти богатствывлам кӹчӓл моаш манын, 
кырыквлам тӹшлен анжаш, нинӹн лИӓлтмӹштӹм пӓлӓш келеш 
ылын, нинӹм кӹчӓлӓш чоте шукы ровотаяш вӓрештӹн. 

Кӹзӹт ӹнде кузаш литӹмӹ ӰЩельевлӓштӹ, лым дӓ ледниквла 
лишнӹ, Кавказ кымдыкешок, инженер дӓ учоныйвла партьын-
партьын богатствым кӹчӓл каштыт. Нинӹ кувлӓм пыролен чӱчӓт 
дӓ тӹшец кырык пОродывлӓм лыктыт. Икта-махань полезный иеко-
паемыйан кого ланзым мотат, шахтым, заводым строят. 

Кавказышты полезный ИеКопаемыйвлӓм шукым момы. Тӹнге 
гӹнят, Кавказский кырыквлам эче еитӓлыкок тӹшлен, анжен 
лӓкмӹ агыл. 

Ти кырыквлӓ К Ӧ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ эче шукы полезный иекопаемый-
влӓ улы. 
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Уральский кырыквлӓ. 

Северный Ледовитый океан тӹр гӹц юг векӹлӓ 2500 кило-
метр кытеш икпоратка кӱкшӹцӓн Уральский кырыквлӓ кӱ" 
грядала шывшылт вазыныт. 

Уральский кырыквлам картышты мода. 

Уральский кырык ӹрдӹ гач кыртни корны мычкы. Поезд 
Уфа станцишты изиш шалгалалмыкы, кырык вӹкӹлӓ оле» 
кузаш тӹнгӓлеш. Кырык 
лапаташты кырык рекӓ руж-
ге йога. Рекӓн тура сиреш 
скалавлӓ кечӓлт ШӸНЗӸНӸТ. 

Кырык тӹр мычкы пушӓн-
гӹвлӓ кушкын шагалыныт. 
кожвлӓн кашар мычаш-
влӓштӹ паснаок пӓлдӹрнӓт. 
Вӓрӹ^вӓрӹн йонгы вӓрвлӓ 
кайыт. Нинӹ вӹлнӹ когоку 
Маклакавлӓ, тыгыды кӱэр— 
кырык вӹлец урын шӹнзӹ-
нӹт. 

Уральский кырыквлӓ ко-
гон пЫдыргенӹт. Нинӹн нер-
кӓвлӓштӹ ӱштеш, вӹдеш, 
мардежеш моло шелӹштӹ-
нӹт дӓ маклакан-маклакан 
шӓлӓнен ШӸНЗӸНӸТ. Ураль-
ский кырыквлашть! когон 
кӱкшӹ кырык неркзвлӓӓт, когон келгӹ Ӱщельевлӓӓт уке, 

Тӹве, кырык нер еӓрнӓлмӓштӹ, завод каеш. 
Поезд олен кеӓш тӹнгӓльӹ. Тура кырык тӹр мычкы кеӓ, 

пел круг ганьы какляка корным ӹштӓ. Мӓ кырык вӹкок кузенӓ. 
Ӱлнӹ, кырык лапышты, завод гӹц дӓ токо веле шайылан 

кодшы вокзал гӹц тыл еотывлӓ тьолге кайыт. 
Паровоз вуштке веле шужген парым лыктеш. Паровоз гӹц 

лӓкшӹ тылсалым шӹргӹм еотемдӓрӓ. 
Йыдат лин, пӓееажирвлӓжӹ эче ак амалеп. Мӓ кырык вӹлнӹ, 

Европа дон Азия лоштышы грӓницӓштӹ ылына. Европа — Азия 
еирӹмӹ кӱ штолмы выртеш кайын колтыш. 

Эче иктӓ маняр минут эртӹш дӓ поезднӓ кырык ӱлӹкӹлӓ 
валаш тӹнгӓльӹ. Ӹнде поезднӓ чӹнь дӓ чӹнь кеӓ, екалавлз 

1 2 1 



лишӹц эртӓ, кырык Т Ӹ Р Ӹ Ш Т Ӹ Ш Ӹ шӹргӹвлӓ доны кыдалеш, шайылан-
жы Уральский кырык ӹрдьш кода. Мӓ анзылнына степь, киндӹ 
ӱдӹмӹ нырвлӓ кайыт. 

Урал шайыланна коды. 
Уральский кырыквлӓ Ӹ Ш К Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ Н богатствыштыдон тагы-

намок лӹмлӹ ылыныт. Шортни, вӹргеньӹ дӓ кьфтни рудавлӓ — 
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Урал кырыквлӓ К Ӧ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ ылыт. Тӹнге гӹнят, ти богатствывлам 
советский влӓетЬлимӹкӹ веЛеКерӓЛеемӹнь пользываяш тӹнгӓлӹ-
нӹт. Уралышты у заводвлӓ лиӓлтӹт дӓ нинӹ когон йӹле шӓрлӓт. 

Магнитогорск. 

Уральский кЫрыквлӓн южный чаетяштӹ Урал рекӓ тӹнгӓлмӹ 
донырак, Магнитный кырык ылеш. Ти кырык кырык хӓлӓок 
манмы гань кьфтни рудадон пиш паян ылеш. Тиштӹ руда лач 
вӹлнок киӓ. 

Революци якте Магнитный кырыкышты рудам киддон рово-
таен лыктыкаленьгт, кырык вӹлецӹнжӹ веле имнидон шЫвштенӹт. 
Магнитный кырыкын пустинь гань тӹрвлӓжӹ мычкы полин шуды 
кушкын шагалеш ылын. 

Кӹзӹт Магнитный кырык доран кок иштӹ хала — Магнито-
горск кушкын шӹнзӹн. Гигантский металлургический заводым 
строен шӹндӹмӹ. Мирышты ылшы сек кого доменный камака-
влӓм ӹштӹмӹ. Тиштӹ таманяр тӹжем рабочий ровотаят. Кырык 
тӹрвлӓ мычкы кьфтни рудам лыктыт. 

Пиш когон пЫдештӓлтмӹ юквлӓ шактен колтат дӓ рок логӹц 
таманяр лу тӹжем тонн руда лӓктӹн вазеш. Кого еилаан эекава-
торвлӓ кого черпакыштыдон рудам каштал нӓлӹт дӓ платформы-
влӓшкӹ оптат. плӓТформывлӓжӹ рудам зӓводвлӓшкӹ шывштат. 

Заводышты цилӓ пӓшӓжок механизированный ылеш, кӹзӹтшӹ 
веремӓн ылшы сек яжо Мӓшинӓвлӓ ровотаят. Завод сага кым 
электростанции строен шӹндӹмӹ. 

Электрический ток подвесный корным, таманяр тӹжем маши-
нам— ИЗИВлӓмӓт, к О Г О В Л ӓ м ӓ т ходыш колта. Километр кытан пло-
тина Урал рекӓм пӱен шӹнден дӓ Урал вӹдӹм пленыштышы 
ганьы урда. 

Кым электростанци шайылан у, пиш кого йӓр лин шӹнзӹн, 
тӹдӹн коэжӹ ловыге кОэштӓлтеш. 

Магнитогорск хала йӹр у еола хозяйства кушкеш. Цӓрӓ кукши-
кӓвлӓ тӹр мычкы кавштавичьшла ыжаргаш тӹнгӓлӹнӹт. 

Европыштыш сек кого зӓводвлӓштӹ ӹштӹм гӹц шукы кӹрт-
ним Магнитогорск ӹштӓ. 

Тӹнге гӹнят, Магнитогорский заводын кӱ шӱжӹ уке. 
Алтайский кырыквлӓ лишнӹш, Кузнецкий бассейнышты кӱ 

шӱ пиш шукы улы, рудажы гӹнь, чӹдӹ. 
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Магнитогорский заводын домнывлӓ. 

Седӹндон теве Магнитогорск дон Кузбасс иктӹшкӹ ушымы 
ылыт—Урало-Кузнецкий комбинатым ӸШТӸМӹгКузбасс Магни-
тогорсклан шӱм колта, Магнитогорским Кузбассын промышлен-
ный центрлан — Сталинсклан — рудам пуа. 

Упрӓжненивлӓ. Контуран картеш СССР-штыш главный кЫрыквлӓм пӓл-
дӹртӹдӓ. 

Полезный ископаемыйвлам лыкмы сек главный вӓрвлӓм пӓлдӹртӹдӓ. 
Контуран картеш Магнитогорскым дӓ Сталинскым пӓлдӹртен анжыктыда. 

Нефть лыкмаш. 
Каспийский тангыжын запад вес С И Р Ӹ Ш Т Ӹ Ж Ӹ изирӓк полу-

остров улы. Тидӹ Кавказский кырыквлӓ лапышты ылеш. Тидӹм 
кӓнгӹжӹм пиш когон кечӹ еотемдӓрӓ. Тырхен кердтӹмӹ шокшы 
шалга. 

Кымдыкеш цилӓ цӓрӓ. Кышты-тишть1 веле кукшы, пыраканг 
шӹцшӹ полин шуды шалга. Каспийский тангыжын пыдранзык 
гань вӹдшӹ еӹнзӓм ак ӹвӹртӹ: тангыжшат, пустинь гань ылшы 
еиржӹ ганьок, йыкырака ылеш. Тӹнге гӹнят, малын вара ӹне, 
ти пустинь ганьы сир тӹрӹштӹ кого хала — Баку шӹнзӓ, малын 
рельеӓн кОрнывлӓм шукым ӹштӹмӹ, товарный поездвлӓ пиш 
кужын шывшылтыт, МОторвлӓн юк турге шакта? 

Малын тиштӹ ӹлӹмӓш шолын шолеш? 
ТеИге ядмашеш полуостровын сир тӹр кымдыкеш шӹргӹ ганьы 
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Сталинск хала. 

кушкын шагалшы вышкывлӓ ответым пуат. Тиштӹ нефтьым 
лыктыт. 

Поеелкыжат тевеок ы л е ш . Тиштӓкен, поселкы вӓрӹштӹ, ш у -
кердӓт агыл цӓрӓ степь ылын, кӹзӹт т и ш т ӹ яжо тОмавлӓштӹ 
нефть лыкшы рӓбочийвлӓ таманяр т ӹ ж е м ӹ н ӹлӓт. 

Нефтьым Баку, Грозный дӓ Майкоп халавлӓ йӹр лач когон-
жок лыктыт. 

Нинӹм картышты мода. 

Баку промыслы гӹц нефтьым трувавлӓ мычкы Батуми пор-
тышкы йоктарат. Техеньок весӹ, нефть йоктарымы трува Гроз. 
ныйым Туапсе дон пижӹктен. 

Лыкмы нефтьым Союзна К Ӧ Р Г Ӹ Ш К Ӹ веле агыл, советский 
нефть вееКидвлӓшКӓт выжалалтеш. 

Туапсё дон Батуми — Черный тангыжыштыш кок кого порт 
ылыт. Ти портвлӓ гӹц мӓмнӓн нефтьым шывштат. 

Нинӹм картышты мода. 

Ти портышкы нефть оптышы еуднавлӓ тамахань флаганвлӓӓт 
шагалыт. Нинӹ советский нефтьым оптат дӓ Черный тангыж гач 
дӓ Средиземный тангыж гач Ӹ Ш К Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ Н нефть укеӓн еӓндӓ-
лӹквлӓшкӹ шывштат. 

Задана. Батуми хала гӹд средиземноморский странавлашкь! махань кор-
ныдон нефть шоэш, картышты анжыда. 

Упражнени. Контуран картеш Бакум, Грозныйым дӓ Туапсем пӓлдӹртӹдӓ. 
Урок агыл годым ӹштӹшӓшлык пӓшӓ. .СССР кырыквлӓ" темеш аль-

бомым ӹштӹдӓ. 
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III. СССР н ОБЩИЙ ОБЗОРЖЫ. 

Мӓ тишкевек якте природа зОнывлӓштӹ природа картинвлам^ 
халыкын труен ӸльшӓшӸЖӸМ дӓ социалистический строитель-
ствым анжен тымень лӓкнӓ. 

Союзнам яжон пӓлӓш манын, эртӹмӹ материалым вес пачаш 
анжен, тымень лӓктӹнӓ. 

1. СССР-н ПРИРОДА. 

Вӹлвӓл. 

СССР-н физический картым анзыланда шӓрӓлтен пиштӹдӓ-
Тангыж вӹд вӹлец лапышты дӓ кӱшнӹ ылшы низменностьвлам, 
возвышенностьвлам, икпоратка кырыквлам, кӱкшӹ кЫрыквлӓм, 
курым шылыдым лыман дӓ и вӹлвӓлӓн кЫрыквлӓм условный знак-
влӓдон анжен лӓктӓ. 

Карта гӹц каеш — СССР тӧремӓн сӓндӓлӹк, тидӹ лап дӓ 
кӱкшӹ тӧремӓн ылеш. СССР-шть1 кЫрыквлӓӓт улы. Нинӹ лач 
шукыжок еӓндӓлӹкнӓн тӸрвлӓштӹжӹ ылыт. 

Картышты низменностьвлЁм анжыктыда: 

Восточно-Европейский низменность. Тидӹ ееверышты дӓ 
югышты махань тангыжвлӓ докы шоэш? Востокышты махань 
кырыквлӓ ылыт? Югышты махань кЫрыквлӓдон пӹемӓнӓшлӓ 
ылеш? Тидӹн сек лап вӓрвлӓжӹ махань тангыж доны ылыт? 

Западно-Сибирский низменность. Тидӹ ееверышты махань 
тангыж докы шоэш? Западышты махань кырыквладон пӹемӓнӓшлӓ 
ылеш? Востокышты—махань возвышенностьдон? Юго-востокыш-
ты—махань кырыквладон? 

Туранский низменность. Тидӹ западышты махань тангыждон 
пӹемӓнӓшлӓ ылеш? Юг дон ирвел ло велнӹ — махань кырыквладон? 

Картышты возвышенностьвлам анжыктыда: 

Средне-Русским, Приволжским, Средне-Сибирским. 
Ти возвышенностьвла лошты кыды возвышенностыпы сек 

кӱкшӹ ылеш? 
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Картышты кырыквлам анжыктыда: 

Уральскивлйм, Кавказскивлам,Хибинскивлам, Алтайски-
влӓм, Тянь-Шаньскивлйм дӓ кырыкан сӓндӓлӹкӹм — Памирым. 

Ти кырыквлӓ лошты кыды кырыкшы сек кӱкшӹ ылеш? Кыды 
кырык вӹлнӹ курымок лым киӓ? Кыды кЫрыквлӓжӹ сек лап 
ылыт? 

Карта сага пумы таблицышты дӓ картинышты анжыктымы 
СССР-н сек кӱкшӹ кЫрыквлӓм картышты анжыктыда. 

ч 

Ископаемый богатствывла. 

Мӓмнӓн Союзна полезный ископаемыйвладон пиш паян ылеш.-
Нинӹ социалистический хозяйствам развиваяш пиш керӓл ылыт^ 

Полезный И е К о п а е м ы й в л ӓ м и йӹдеок увлӓм м о т . 
Мӹндӹр тундрыштат, тайга покшалнат, шокшы пустиньыштат 

советский исследовательвла у бӦГаТСТвывлӓм мон миӓт. 
СССР нефтьдон мол г Ӧ е у Д а р е т в ы в л ӓ гӹц сек паян ылеш. 

Кавказышты: Баку хала доны, Грозный хала доны нефть ылмы 
пиш шукершенок пӓлӹ ылын. Ти остатка ивлӓштӹ нефтьым мол 
вӓреӓт момы: Южный Урал лишӹл етепьышты, Уральский кырык-
влӓ гӹц западышкыла ылшы тайгашты. 

Нефть лыкмы вӓрвлӓм картышты мода. 

Мол государствывла лошты кӱ шӱ запаедон СССР кокшы 
вӓрӹм йӓшнӓ. Кӱ шӱӓн бӓееейнвлӓӓт Союзнан еакой зОнывлӓштӹ 
ылыт: Донбасс — Украинский шим рокан етепьвлӓн зонышты, Куз-
басс— Западно-Сибирский низменностьын юго-востокыштыш тай-
гашты, Караганда — кукшы етепьвлӓн зонышты. 

Кӱ шӱ лыкмы вӓрвлӓм картышты мода. 

Кьфтни руда запаедон, нефть запас ганьок, СССР пӹтӓриш 
вӓрӹштӹ ылеш. Кьфтни рудан главный вӓрвлӓжӹ: Кривой Рог — 
украинский еТепьвлӓшТӹ, Керчь — Кримышты дӓ Уральский 
кырык ӹрдӹ ылыт. 

Кьфтни руда лыкмы вӓрвлӓм картышты мода. 

Заданивлӓ. СССР-н еакой зонышты полезный ископаемыйвла эче махачь-
влӓ улы, ӓшӹндӓрӹдӓ, нинӹм картышты мода. 

Пиш керӓл полезный ИеКопаемыйвлӓм контуран картышты пӓлдӹртӹдӓ. 

Рекӓвлӓ. 
Картышты рекӓвлӓм мода: 

Днепрым, Доным дӓ Волгам. Ти рекӓвлӓ махань возвышен--
но:ть гӹц тӸнгӓлӓлтӹт? Нинӹ махань тангыжышкы йоген пырат? 
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Днепрын махань вӓрӹштӹ Днепрогес стройымы, анжыкгыда. 
Пенорым дӓ Уралым. Махань кЫрыквлӓштӹ нинӹ тӹнгӓлӓл-

тӹт? Махань тангыжышкы йоген пырат? 
Невам. Махань йӓр гӹц йоген лӓктеш? Махань заливышкы 

йоген пыра? 
Северный Двинам. Северный Двина ӹштӹшӹ кок рекӓ ик-

-гӹшкӹ ушнымы вӓрӹм мода. Махань тангыжышкы тидӹ йоген 
пыра? 

Сыр-Дарьям дӓ Аму-Дарьям. Нинӹ махань кырыквлӓ гӹц 
йоген лӓктӹт? Ти рекӓвлӓ кышкы йоген пырат? 

Обьым, Енисейым дӓ Ленам. Нинӹ кышец йогаш тӹнгӓлӓл-
тӹт? Махань т ӓ Н г ы ж в л ӓ ш к ӹ йоген пырат? 

Амурым. Амур ӹштӹшӹ кок рекӓ иктӹшкӹ ушнымы вӓрӹм 
мода. Махань тангыжышкы тидӹ йоген пыра? СССР махань госу-
дарствыдон Амур рекӓ мычкы пӹемӓнӓшлӓ ылеш? 

Климат. 
Природа зонывлӓм тЫменьмӹнӓ годым мӓ ужна, СССР-н пиш 

жого вӓрӹштӹ цилӓ вӓреок икань кЯимат агыл. 
Полярный зона дон тундрын зона климатвлӓ махань ылыт? Ти зОнывлӓштӹ 

-тел маняр тӹлзӹ шывшылтеш? Тӹштӹ телӹм дӓ кӓнгӹжӹм кечӹ кыце еотем-
дӓрӓ дӓ кыце ӹрӹктӓ? 

СССР-н сек кого чаетяжок полярный круг гӹц югыштыла, 
умеренный поясышты ылеш. 

Тиштӹ природный зонывлӓ махань ылыт? Полярный круг гӹц югышкыла 
умеренный пояеын климатшы кыце вашталт миӓ? 

СССР-н цилӓ вӓрӹшток манмы гань тел температура кӓнгӹжшӹ 
температура гӹц когон айырла. 

СССР-н западный чаетяштӹжӹ тел пышкыды, кӓнгӹж юалгы. 
Востокышкы маняр МӸНДӸРКӸ пырет, кӓнгӹж шокшы, тел ӱштӹ 
лин миӓ. Ма гишӓн тенге лиӓлтеш? 

СССР-н западный чаетяжӹ Атлантический океан гӹц МӸНДӸРНӸ 

агыл, тӹштӹжӹ теплый течени Гольфстрим йога. 
Сир вӹлвӓл тангыж гӹц йӹлерӓк кечеш ӹрӓ дӓ ӱкшӓшӹжӓт йӹле 

ӱкшӓ. Седӹндон кӓнгӹжӹм тангыж вӹлнӹ СИРӸШТӸШ ГӸЦ юал-
гырак, телӹмжӹ шокшырак. Атлантический океан гӹц толшы 
мардеж кӓнгӹжӹм шокшым умеренныйым ӹштӓ, телӹм ӱштӹм 
яышкыдемдӓ. 

Тӹлец паена, тангыж лишӒ! пӹлгом шӹренок пӹлӓн ылеш. 
Кӓнгӹжӹм ти пӹлвлӓ сир вӹлвӓл ӹрӹктӓш ӓптӹртӓт, телӹмжӹ 
ӱкшӹмӓш гӹц перегӓт. 
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Востокышкы маняр МӸНДӸРКӸ пырет, Атлантический океан 
тӹц толшы мардеж тӹнӓр чӹдем миӓ. Седӹндон тӹштӓкен тел 
когон ӱштӹ, кӓнгӹж кукшы, шокшы. 

Средне-Сибирский возвышенностьышты климат ӓйыртемӹнок 
телӹм когон ӱштӹ, кӓнгӹжӹм шокшы. Верхоянск хала доны 
земля шӓрӹн сек кого ӱштӹ вӓр („ӱштӹ полюс") ылеш. Тӹшкӹ 
Атлантический океан гӹц мардеж толын ак шо; Азин северный 
сир мычкы Ледовитый океан ылеш, тӹштӹ кӓнгӹжӹмӓт ӓивлӓ 
каштыт. 

ПӸЛГОМЫШТЫ телӹмӓт, кӓнгӹжӹмӓт шӹренок пӹл уке. Телӹм, 
кого ӱштӹвлӓ (70° якте) годым тыр, мардежтьгмьг кечӹвлӓ шал-
.гат. Кӓнгӹж тӹштӹ шокшы. 

Туранский низменностььш климатшы кукшы ылмыжыдон 
айырла. Тӹшкӹ Атлантический океан гӹц лывыргы Мардежвлӓ 
миэн ак шоэп, тӹшкӹ кукшы Мардежвлӓ веле миӓт. Тӹштӹ мӓм-
нӓн пустиньвлана ылыг. 

Далний Востокышты, Камчаткын юго-западный чаетяштӹжӹ 
дӓ Японский тангыж сир мычкы кӓнгӹжӹм шукы оеадкы лиэш; 
ти Ӧеадкывлӓм Тихий океан гӹц толшы мардеж канда. Седӹндон 
вет тӹштӹ кого юрвлӓ юрмашеш кӓнгӹжӹм рекӓвлӓ когон темӹт 
дӓ наводненивла лит. 

Крымын южный еирӹшкӹ дӓ Каеказын Черный тангыж еир-
ӹшкӹ север гӹц ӱштӹ мардеж толмым кырыквлӓ ӓрӓт дӓ тӹштӹ 
тропик лишнӹш гань шокшы климат ылеш. Тӹштӹ телӹмӱштӹвлӓ 
ак лиэп манаш лиэш. Мӓ донына декабрь тӹлзӹн кого ӱштӹвлӓ 
ылмы годым, Закавказьешты шокшы, аяран кечӹвлӓ шалгат, 
фиалкывлӓ дӓ розывлӓ пеледӹт, апельсинвла дӓ мандаринвла 
лӧепейӓт. 

Крымын южный еиржӹ кукшы климатан ылеш. Кавказын Чер-
ный тангыж еиржӹ Союзыштына сек когон лывыргы вӓр ылеш. 
Запад гӹц ылшы Мардежвлӓ Черный тангыж дорц шукы лывыр-
гым тишкӹ кандат, нӹнӹм кого кырыквлӓ ӓрӓт, ма-улы лывыр-
гыжы цилӓок тӹшӓк юреш. 

Природный зонывлӓ. 
зонывлӓн природыштым тЫменьмӹнӓ годым, мӓ каждый зонын 

растительностьвлам дӓ животныйвлам анжен, пӓлен лӓкнӓ. 
Тундрышты, шӹргӓн зонышты, еТепьвлӓшТӸ махань почвывлӓ ылыт, ӓшӹн-

дӓрӹдӓ. Махань почвы киндӹм яжон шачыкта? Кыце тидӹ лин? Кукшы степь-
влӓн почвышты малын перегной чӹдӹ ылеш? 

Зонывлӓ йӹде растительность вашталтмым анжен лӓктӓ. Тундрышты малый 
шӹргӹ уке? Ярышан Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ малын тайгаштышы гань пУШӓнгӹвлӓ ак 
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кушеп? Кукшы степьвлаштыш растительность шим рокан степьвлаштыш рас-
тительность гӹц мажыдон айырла? Пустиньышты малын растительность чӹдӹ? 

Ӓшӹндӓрӹдӓ: тундрышты, шӹргӓн зонышты, степьвлашты дӓ пуеТиньвлӓШТӸ 
махань животныйвла ӹлӓт, тундрыштышы дӓ пустиньыштышы животныйвла 
дӹредон (окраскыдон) кыце айырлат. Ти животныйвлан цӹрештӹ махань зна-
ченян ылеш? 

Почвы, растительность дӓ животный мир мӓмнӓн Союзыштына 
еакой етатян ылмым махань-шон климат ылмыдон веле ынгыл-
дараш лиэш. 

Сакой йиш растени ӹшлӓнжӹ ӹлӓш икнӓр шокшым дӓ лывыр-
гым ак тергӹ. Ик рӓетенивлӓ тундрышты, ӱштӹ ееверышты куш-
кыт, вееӹвлӓ — шокшы югышты: иктӹвлӓ лывыргы вӓрӹштӹ 
кушкын кердӹт, вееӹвлӓ—кукшы вӓрӹштӹ. 

Сакой етатян климатышты дӓ еакой йиш растительность 
ылмашты почват ик гань агыл лиэш. Умеренный пояеын южный 
чаетяштӹ, еТепьвлӓшТӸ рӓеТенивлӓн кОдшывлӓжӹ шӱмӓшеш шим 
рокан почвы лиэш. Ӱштӹ т у н д р ы ш т ы , к у р ы м кӹлмӹ ылмы вӓрӹштӹ 
шӱмӓш чӹдӹ дӓ рӓеТенивлӓн кӦдшывлӓштӹ шӱтеок киӓт. Шӹр-
гӹштӹшӹ лывыргы почвышты лывыргы топлоток П О Ч В Ы Ш К Ы 

янжеш, рӓеТенивлӓлӓн керӓл, шылен кердшӹ веЩеетвавлӓм ш ы л а -
тарен валта. К у к ш ы еТеПьвлӓшТӹшӹ дӓ пӰеТИНьвлӓштӹшӹ почвы 
у т л а о к когон шукы еанзалан (еолончакан) ылеш. 

рӓеТенивлӓжӹ почвы гӹц зависимый ылыт. Купан т у н д р ы ш т ы 
рехень дӓ пӧчӹж яжон кушкыт , с тепьыштыш почвеш к у ш ш ы 
ковыль ш у д ы тӹшӓкен ак к у ш , тӹдӹлӓн степь почвы к е л е ш . 
К у к ш ы е т е п ь ы ш т ы ш ы когон еанзалген шӹцшӹ почвеш солянкы-
влӓ к у ш к ы т , мол к у ш к ы ш в л а тӹшӓк кушкын ак кердеп. 

Ж и в о т н ы й в л а гишӓнӓт тенгеок келееӓш лиэш. Ик животный-
вла мӹндӹр ееверышты ӹлӓт, вееӹвлӓ — шокшы югышты. Севе-
РЫШТЫШ ЖИВОТНЫЙВЛӓН мижӹштӹ ныгыды, пышкыды. Ю г ы ш т ы ш 
ЖИВотныйВлӓн техень миж агыл. 

Тӹнге гӹнь, север гӹц югышкыла СССР-н климатшы вашталт 
мимӹ еемӹнь почвы, растительный дӓ животный мир вашталт 
миӓт. 

2. СССР-н ХОЗЯЙСТВАЖЫ. 

Промышленность. 

кӱгижӓн Россия укеӓн, незер еӓндӓлӹк ылын. ӦКраинвлӓш-
тӹжӹ фӓбриквлӓ дӓ заводвлӓ уке ылын манаш лиэш. Российыш-
тыш шукы халыкшок еола хозяйства пӓшӓм ӹштӹшӹ ылын. 
Техенъ еола хозгйстваан Роесийышты кыды-тидь1 промышленный 
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цептрвлӓ веле айырлат ылын: Петербург (кӹзӹт Ленинград), 
Москва дӓ Донбасс. 

Нинӹ йӹржӹ „пиш кымда вӓрвлӓ, тӹшӓкен таманяр лу куль-
турный кого государствывла шӹнген керднештӹ. Цилӓ ти вӓр-
влӓштӹ... пеле дикость дӓ лач сек дикостьшок ылеш",— манын 
В. И. Ленин, кугижӓ годшы Россия гишӓн попен. 

СССР-жь1 ӸШКӸМЖӸН социалистический хозяйстважым стро-
йымжы семӹнь, анзыц кешӹ, кого промышльенностян сӓндӓлӹ-
кӹшкӹ сола хозяйстваан сӓндӓлӹк гӹц сӓрнӓл кен. 

Советский Союзын картшы вашталтын. „Лач сек дикостьшок" 
ылмы сек кӓтӓ вӓрвлӓштӹ яжон 'оборудованный дӓ пиш кого 
заводвлӓ, щахтывлӓ, кого электростанцивла, рӓбочийвлӓн у по-
селкывлӓ кушкыныт. 

Советский Союз промышленность развиваялтмыдон Евро-
пыштыш цилӓ сӓндӓлӹкӹм эртен. 

Сакой зонын природный богатствым керӓлӹшкӹ кыце сӓрӓт, ӓшӹндӓрӹдӓ. 
Природный зонывлӓн картышты тӓмдӓн пӓлӹмӹ у еТройкывлӓм мода. 

Природный зонывлӓн картышты важный промышленный районвлӓм мода. Ку-
шу, нефть, кьфтни руда лыкмы районвлӓм дӓ лесной промышленностян ра-
йонвлам анжыктыда. 

Картышты кого заводан халавлӓм: Магнитогорскым дӓ Ста-
линскым (металлургический заводвлӓм), Москвам дӓ Горькийым 
(автомобильный заводвлӓм), Сталинградым, Харьковым дӓ Челябин-
екым (тракторный заводвлӓм), Саратовым дӓ Запорожьем (ком-
байн заводвлӓм), Ростовым (еола хозяйства машинӓ заводым) 
мода. 

СССР-н физический картышты сек кого электростанцивлам 
Шатурским, Днепровским, Волховским мода. 

Сола хозяйства. 

Промышленность развиваялтмы еемӹнь СССР-шть1 еола хо-
зяйстваат развиваялт миӓ. 

Таманяр миллион паена хрееӓнь хозяйствавла вӓреш колхоз-
влӓ лиӓлтӹнӹт. Незер хрееӓньвлӓн труддон пайышы помещиквла 
дӓ кулаквлӓ ӹнде укэ. 

Таманяр тӹжем еовхозвлӓ дӓ машинно-тракторный етаНцивлӓ 
еӓндӓлӹкнӓ кымдыкеш ылыт. к Ӧ Л х о з в Л ӓ ш т ӹ дӓ е о В х о з в л ӓ ш т ӹ 
еола хозяйства Мӓшинӓвлӓ: ееялкывлӓ дӓ кОмбайнвлӓ когон дӓ 
когон шукемӹт. 

СССР мир вӹлнӹ сек кого, сек анзылны ылшы социалистиче-
ский еола хозяйстваан еӓндӓлӹк лин. 
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КОртни корнивлӓ 
МАСШТАБ 

Перви хрееӓньвлӓ шужен ӹленӹт. Кӹзӹт колхозвла дӓ еов-
хозвлӓ пиш кого урожайым нӓлӹт. 

Колхозвлан амбарвлӓ ПӸРЦӸДОН цицок ылыт. Колхозниквла 
улан линӹт. 

Тундрышты, шӹргӓн зонышты, шим рокан дӓ кукшы степьвлашть1, пусти -
ньышты, тропик лишнӹшӹ зонышты еола хозяйстван махань пӓшӓвлӓштӹ раз-
виваялтыныт, ӓшӹндӓрӹдӓ. 

Сола хозяйства пӓшӓ видӓш природын худа условивлажы: купвлӓ, лывыргы 
еитӹдӹмӓш, вреДительвлӓ ваштареш еакой зОнывлӓштӹ кыце кредӓлӹт? 

Корнывла. 
Корнывла народный хозяйстван пиш важный чаетяжӹ ылыт: 

нинӹ гӹц паена ик предприятиат прамой, керӓллӓ ровотаен ак 
керд, еӓндӓлӹкӹштӹ 
хозяйстваат прамой 
развиваялт ак керд. 

Союзнан цилӓ чае-
ТЯШТӸЖОК кыртни кор-
нывла ик етатян агы-
леп. Европейский Рос-
еийын кыды чаетяш-
тӹжӹ веле КӸРТНИ кор-
нывлӓм кугижӓ годым 
етроенӹт. Кьфтни кор-
нывлӓн сек кого узел-
жы топлоток Москва 
ылын. Тишецӹн, центр 
ылешӓт, цилӓ векӹ 
кьфтни корнывла кеӓт. 
Украинышты дӓ Дон-
бассышты кьфтни кор-
нывла шӹрен ылыт. 
Союзыштына мол вӓре-
жӹ кЫртни корнывлӓ 
вокееок чӹдӹ. 

Советский прави-
тельство КӸРТНИ кор-
нывлӓм пӱлӓ строен дӓ 
кыды кьфтни корныш-

тыжы пОездвлӓм электричество еиладон кашшывлӓм ӹштӹмӹ. 
СССР-н физический картышты Москва гӹц Ленинградышкы — Мурманскыш-

кы, Минскышкы, Архангельскышкы, Киевышкы — Одессышкы, Крымышкы дӓ 
Кавказышкы кешӹ кьфтни корнывлам анжыда. 
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.Москва гӹц Владивостокышкы кешӹ кьфтни корным анжыктыда. 
Москва гӹц Ташкентышкы, Латвишкы, Польшышкы кешӹ кьфтни корны-

влӓм анжыктыда . 
Советский власть ӹштӹмӹ Туркестано-Сибирский кыртни корным анжык-

тыда. 

Кьфтни корнывлӓ гӹц пасна вӹд кОрнывлӓӓт кого значенян 
ылыт. Сакой товарым вӹд корны мычкы шывштымаш, кьфтни 
корны мычкы шывштымаш гӹц шулдеш шагалеш. Союзыштына 
кыртни корны укеӓн вӓрвлӓштӹ, рекӓвлӓ веле кышкы-шон каш-
мы корнывлӓ ылыт. 

Сек важный вӹд корныжок Волга ылеш. 
Тӹнге гӹнят, Волгаштыжы кӓнгӹжӹм вӹд пычеш, коашемеш, 

тидӹ еуднавлӓлӓн кашташ когон ӓптӹртӓ. 
Волга вӹлӓн таманяр кого плотинам дӓ кого еилан 'гидроэлек-

трический станции етрояш лимӹ. 
Плотинавла Волга вӹдӹи келгеидӓт дӓ еуднавлӓлӓн кашташ 

лучиэмеш. 
Вӹд кОрнывлӓм лучиэмдьииашланен, шӰКеМдӹшӓшлӓнен ка-

налвлӓм ӹштӓт. Тенгелӓ, Волг дон Балтийский тангыжым тагы-
наиок — канал ӹштен ПИЖӸКТӸМӸ. Ти вӹд корным Мариинский 
корны маныт. Тидӹ Волга гӹц Волган Шексна притокшы мычкы 
дӓ мол рекӓвлӓ мычкы, Онежский дон Ладожский йӓрвлӓ гач, 
Нева рекӓ мычкы Финский заливышкы кеӓ. 

Мариинский вӹд корным СССР картышты анжыда. 

Тӹнге гӹнят, Союзнан йӹле развиваялтшы хозяйстважылан 
Мариинский вӹд корны ак еитӹ: 1933 ин Беломорско-Бал-
тийекий каналым ӹштӹмӹ, тидӹ Онежский йӓр дон Белый 
тангыжым пижӹктӓ. Тенгелӓ Белый тангыж гӹц Балтийский тан-
гыжыш вӹд корным ӹштӹмӹ. 

Ти вӹд корным картышты мода. 

Москва—Волга каналым строен пӹтӓрӹмӹ. Тидӹ Москва-
река гӹц Волгашкы лӓкмӹ сек кӹтӹк корны ылеш. Москва важ-
ный речной порт лин. 

Волга рекӓ дон Дон рекӓ каналдон П И Ж Ӹ К Т Ӹ И Ӹ лиэш. Тидӹм 
ӹштӹмӹкӹ, Волга гӹц Азовский тангыжышкы дӓ Черный тан-
гыжышкы лӓктӓш лиэш. 

Цилӓ ти пӓшӓвлӓ Волга мычкы еуднавлӓлӓн кашташ корным 
лучиэмдат дӓ «Большая Волга" ианиыи ӹштӓт. 

.Большая Волга" картым туеарен анжэлда. 

Весӹ, важный вӹд корны — Днепр рекӓ. Ти рекӓштӹ ӱлнӹлӓ-
жӹ еуднавлӓлӓн кашташ порогывлӓ когон ӓптӹртенӹт. Днепров-

133 



ский электростанции плотинажы вӹдӹм темен шӹнден. Порогывла 
вӹд лӹвӓкӹ линӹт, Днепр кыт мычкы еуднавлӓ кашташ тӹнгӓ-
лӹнӹт. 

СССР-лан вес гӦеуДаРетвывлӓшкӹ кашташ тангыж вӹд кор-
нывлӓ керӓл ылыт. 

Северный тангыж корны пиш кого значении ылеш, тидӹ 
СССР-н северный сир 

. Каиалвлз 
Плотикавла 

\ д§ вӹд пото-
^ пымы вар 

МАСШТАБ 

тӹр мычкы, Северный 
Ледовитый океан мыч-
кы кеӓ. Северыштыш 
сек кого портвлажьи 
Мурманск, Архан-
гельск, Игарка ылыт. 

Вес государств ы-
влӓдон вӓпьвӓш каш-
машты, сек важныйвлӓ-
жӹ Балтийский тангыж 
дон Черный тангыж 
ылыт. 

Земля шӓр вӹлнӹ-
шӹ главный гоеудар-
етвывлӓшкӹ ти тан-
гыжвлӓ гач СССР гӹц 
кемӹ корнывлӓ ылыт. 

Важный п О р т в л ӓ ж ӹ : 
Балтийский тангыжын 
Финский залив тӹрӹш-
тӹ — Ленинград; Чер-
ный тангыж тӹрӹш-

тӹ — Одесса, Батуми; Японский тангыж тӹрӹштӹ — Владиво-
сток ылыт. 

. Б о л ь ш а я Волга" карта. 

Советский Союзын портан важный халавлӓжӹм анжыктыда. 
Мировой картышты Ленинград гӹц Лондонышкы кешӹ, Мурманск гӹц Нью-

Йоркышкы кешӹ, Игарка гӹц Лондонышкы кешӹ тангыж кОрнывлӓм анжык-
тыда. 
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IV. СССР-н ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОРЖЫ. 

1. СОВЕТСКИЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕСПУБЛИКВЛАН 
СОЮЗ. 

СССР-н административный картышкыжы анжалда. Тӓ тиштӹ 
луатик Советский Социалистический Республиквлам ужыда, нинӹ 
добровольны иквӓреш линӹт дӓ Советский Социалистический 
Республиквлан Союзым ӹштенӹт. 

Ти луатик союзный рееПубликвлӓм теве тенгелӓ маныт: 
Российский Советский Федеративный Социалистический Рес-

публика. Столицыжы Москва, тидок цилӓ Советский Союзын 
столицыжы ылеш. 

Украинский Советский Социалистический Республика. Сто-
лицыжы Киев. 

Белорусский Советский Социалистический Республика. Столи-
цыжы Минск. 

Азербайджанский Советский Социалистический Республика. 
Столицыжы Баку. 

Грузинский Советский Социалистический Республика. Сто-
лицыжы Тбилиси. 

Армянский Советский Социалистический Республика. Столи-
цыжы Ереван. 

Туркменский Советский Социалистический Республика. Сто-
лицыжы Ашхабад. 

Узбекский Советский Социалистический Республика. Столи-
цыжы Ташкент. 

Таджикский Советский Социалистический Республика. Сто-
лицыжы Сталинабад. 

Казахский Советский Социалистический Республика. Столи-
цыжы Алма-Ата. 

Киргизский, Советский Социалистический Республика. Сто-
лицыжы Фрунзе. 

Советский Социалистический Республиквлан Союз доброволь-
ный веле агыл, тидӹ народвлӓн братский Союз ылеш. кӱгижӓн 
Российыштышыла ик народ вес народым угнетайымаш уке. СССР-
штӹ цилӓ народ икань праваан ылыт. 
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Картышты Союзный рееПубликвлӓм дӓ нӹнӹн столицыштым мода. 

СССР еӓндӓлӹкӹштӹ ӹлӹшӹ народвлӓн ӹлӹмӓшӹштӹ Ста-
линский Конституци основыдон етроялтеш. Тидӹ мӓмнӓн еӓндӓ-
лӹкнӓн основной законжы ылеш. Конституциэш советский власть 
ылмы веремӓн СССР еӓНдӓлӹкӹштӹш труйышывлӓ мам ӹштен 
шоктенӹт главныйжым цилӓ еирӹмӹ. Конституции Сталинский 
маныт. Конституции еирӹмӓштӹ ӹшке Сталин тӓнг—СССР на-
родвлӓн вождь—вуйлалтенат Сталинский Конституци маныт. 

Сталинский Конституци еемӹнь СССР-штьнн цилӓ власть 
труйышывлӓ гӹц айырыиы депутатвлӓн еоветвлӓ кидӹштӹ ылеш. 

Депутатвлаи СССР-штьш цилӓ гражданвлӓ, 18 иӓш гӹц 
Кӱшкӹлӓ, ородыш кешӹвлӓ гӹц паена дӓ эче айырымы права 
гӹц суддон лишайымывлӓ гӹц паена, айырат. 

Государствын влаетьын высший органжы Верховный Совет 
ылеш. Тидӹ цилӓ Советский Союзнан обязательный законым 
лыктеш. Тидӹ всесоюзный правительствым •— СССР-н Народный 
кӦииесарвлӓн Советым ӹштӓ. 

Пасна рееПубЛИКВЛӓштӹ, крайвлӓштӹ дӓ ӦбЛаетьвЛӓштӹ, ха-
лавлӓштӹ, рӓйонвлӓштӹ депутатвлӓн еоветвлӓ ӸШКӸМӸШТЬЩ 

улы. Нинӹ цилӓ делам меетӓштӹ решӓт. 
СССР гражданвлӓ трудлан, кӓнӓш, тыменяш дӓ шонгемӹкӹ 

обеспеченный лиӓш праваан ылыт. 
СССР грӓжданвлӓн правашты веле агыл улы, нинӹн обязан-

ностьыштат улы. 
СССР-штьип цилӓ эдем, труен кердшӹжӹ, труйышашлык 

ылеш. „Ку ак ровотайы, тӹдӹ ак кач". 
СССР-штьпл каждый гражданинын священный обязанностьшы 

ӸШКӸМЖӸН социалистический родиныжым переген шалгаш ылеш. 

2 . С С С Р - н Н А Р О Д В Л Ӓ Ж Ӹ . 
•НГ.ОТ^ .ЪИНГ.ОупЭЗЧ КНД5С'1:11ТЗНГ..ЕНЯСО КНИЭТ5Я10 »Л̂ ОЬЧ. 

Союзын пиш когон кымда вӓрвлӓштӹжӹ 170 млн. эдем нӓрӹ ӹлӓт-
Эдем шотдон СССР-на мир вӹлнӹ мол государствывла лошты 

кымшы вӓрӹм йӓшнӓ. 
СССР-шть1 пиш шукы национальность/Советский Союзышты 

махань-шон шукы народвлӓ ӹлӓт. Нинӹ икана-иктьшгш гӹц йӹл-
МӸШТӸДОН, хозяйства вИДӸмӓшӹштӹдон, ӸЛӸмӓшӹштӹдон веле 
икань агылеп. 

137 страницышты анжыктымы картышты тӓ пӓлӹмдӓ народвлӓ ӹлӹм 
вӓрвлӓм мода. 

Кугижан Российышты купецвлӓ дӓ чиновниквла кӓтӓштӹ ӹлӹ-
шӹ пачеш кодшы (отсталый) народвлӓм хишниквлала кравенӹт. 
Рушвлӓ господствующий национальность ылыныт. кӱгижӓн ру-
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шын чИНОВНИКВлӓжӹ СССР-дгш ӹлӹшӹ народвлӓм цилӓ хӓлӓок 
управляеныт. Руш йӹлмӹ цилӓ правительствын у ч р е ж д е н и в л а ш ^ 
тӹш йӹлмӹ ылын. шкОлвлӓштӹ тЫМеньшӹвлӓМ руш ЙӸЛМӸДОН 

веле тымденӹт. 

I 
I 

СССР-н народвлӓжӹ к ы ш т ы ӹлӓт. 

Шукы народшынок ӹшке еирмӓшӹштӹ, ӹшке азбукышты уке 
ылын. 

Угнетайымы народвлӓн сек кого тышманжы — самодержави 
ваштареш кредӓлмӹштӹм карангдышашланен, кӱгижӓн прави-
тельствыжы нинӹм Икӓнӓ^ктӹштӹ вӹкӹ йышкырен. Руш агыл 
халыкын правадымы ылмаш дӓ нинӹм хищниквлала кравымаш, 
нинӹн хозяйстваштым йыксырок ӹштен дӓ кӹцӹзӹ якте шоктен. 

Великий Октябрьский социалистический революци Российыш-
тыш цилӓ народвлӓм ирӹкӹшкӹ лыктын дӓ нинӹм Советский 
Социалистический Республиквлан Союзышты икань праваан член-
влӓм ӹштен. 

Союзын кӓтӓ вӓрвлӓштӹжӹ промышленность дӓ еола хозяйства 
йӹле развиваялтеш дӓ еакой национальностьын халыквлӓ СССР-н 
социалистический хозяйства стройкышты участвуят. 

Перви кочевник ылшывлӓ промышленный у центрвлӓ сага 
топлоток ӹлӓш тӹнгӓлӹнӹт. 

Перви пачеш кодшы шукы народынжок кӹзӹт Ӹ Ш К Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ Н 

еирмӓшӹштӹ дӓ школышты улы. Цилӓ вӓре туан ЙӸЛМӸДОН тымдат. 
Советский власть лимӹкӹ Советский Союзышты ӹлӹшӹ на-

родвлӓн ӹлӹмӓшӹштӹ теве тенге вашталт миӓ. 
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МИРЫН КАРТА. 

1. КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ САНДАЛЬЖВЛА. 

СССР гӹц пасна земля шӓр вӹлнӹ шукы мол еӓндӓлӹквлӓ 
улы. Властыпы гӹнь, СССР-штЫ веле рабочий клаееын дӓ тру-
йышы хрееӓньвлӓн кидӹштӹ ылеш. СССР-пгш веле социалисти-
ческий хозяйства етроялтеш. 

Цилӓ мол еӓНДӓЛӹКВЛӓштӹжӹ капиталиствла дӓ помещиквла 
хоза ылыт. Государствышты цилӓ власть нӹнӹн кидӹштӹ ылеш, 
цилӓ фӓбриквлӓ, заводвлӓ дӓ шукы земляжок нӹнӹн кидӹштӹ 
ылеш. 

Тӹ еӓНДӓЛӹквЛӓштӹшӹ рабочий класс дӓ т р у й ы ш хрееӓньвлӓ 
кӓПИТаЛИСТВЛӓЛӓн дӓ помещиквлалан ровотаят . 

Нӹнӹн трудыштым капиталиствла дӓ пӦМещиквлӓ ӹшлӓнӹш-
тӹ наживаяш дӓ Ӹ Ш К Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ М пайдараш колтат. 

Капиталистический е ӓ Н Д ӓ Л ӹ к в Л ӓ ш т ӹ ш трӰйышывлӓжӹн ма-
няр келеш, тӹнӓр товарым нӓлӓш средствашты уке. Вес еӓн-
дӓлӹквлӓн рыноквлӓ перви йӓмдӹлӹмӹ товардон йӧрен шӹн-
дӹмӹ линӹт. 

Промышленностьын шукы отрасльвлаштьшок застой лин 
колтен. Войнам ЙӓМДӹлӹшӓшлӓнен, военный промышленностыпы 
веле пыт ровотая. 

Производство чӹдемйш тӹнгӓлӹн. Заводвлӓ дӓ фабриквлӓ 
питӹрнӓлтӓш тӹнгӓлӹнӹт. Пиш шукы товарым пӹтӓренӹт: ре-
кӓвлӓшкӹ шӹшерӹм йӧренӹт, тангыжышкы кофем кӹшкенӹт. 

А миллион эдем — пӓшӓде ӹлӹшӹвлӓжӹ ти веремӓн шужен 
ӓлӓт. 

хрееӓньвлӓнӓт ӹлӹмӓшӹштӹ лучи агыл. Шукы земляжок 
пӦМещиквлӓй дӓ кулаквлан кидӹштӹ ылеш, таманяр шУдӹ мил-
лион хрееӓньвлӓжӹн, ӹшке еемняштӹм пукшен лыкташ еитӓлык 
земляштӹ уке, 

Капиталистический еӓНДӓлӹквлӓштӹ рӓбочийвлӓ дӓ хрееӓнь-
влӓ правадымы ылыт. Кынам нинӹ Ӹ Ш К Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ Н Ӹлӹмӓшӹштӹм 
лучиэмдаш кредӓлӓш тӹнгӓлӹт, тӹнӓм нинӹ ваштареш капита-
лиетвлӓм дӓ пӦМещиквлӓМ перегӓш полици дӓ войска шагалыт. 
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Рабочийвлан еобраНивлӓм поктыл шӓлӓтӓт, рӓбочийвлӓм дӓ хре-
сӓньвлӓм шит, тЮРьмавлӓшкӹ шӹндӓт, казнят. Осовынок фашист-
влӓн кидӹштӹ власть ылман Германишты дӓ Италишты, тенгеок 
буржуазный военщина вуйлалтымы еӓндӓлӹкӹштӹ — Японишты 
трУЙышывлӓн ӹлӹмӓш когон худа дӓ праваштат уке. 

Капиталиствла, пӦМещиквлӓ дӓ нӹнӹн правительствывла ваш-
тареш рабочий класс цилӓ капиталистический еӓНДӓЛӹквЛӓшток 
Коммунистический парти виктӓрен шалгымыдон пыт кредӓл 
шалга. 

зӓбаетовкывлӓ, „голодный походвлӓ" организуялтыт. Шукы 
еӓНДӓЛӸКВЛӓШТӸЖОК вооруженный к р е д ӓ л м ӓ ш в л ӓ полицидон дӓ 
войскадон лин миӓт, техень кредӓлмӓшвлӓ восстанивлашкь! еӓр-
нӓлтӹт. 

2 . К А П И Т А Л И С Т И Ч Е С К И Й С Ӓ Н Д Ӓ Л Ӹ К В Л Ӓ Н К Ӧ Л О Н И В Л Ӓ Ш Т Ӹ . 

Земля вӹлвӓлӹн куд пайын вӹц пайжы капиталиствлан власть 
лӹвӓлнӹ ылеш. 

Когон н а ж и в а й ы ш а ш л а н е н капиталиствла ӸШКӸМӸШТӸН това-
рыштым выжалаш, шулды сырьем дӓ шулды рабочий кидӹм моаш 
у вӓрвлӓм кӹчӓлӹт. Тидӹвлӓ гишӓн, еилан капиталистический 
тосударствывла , природыдон паян дӓ ӸШКӸМӸШТӸМ переген керд-
тӹмӹ еӓНДӓлӹквлӓм КИДӸШКӸШТӸ ШЫВШЫН нӓлӹнӹт, ти еӓндӓ-
лӹквлӓ гишӓн икӓнӓ^ктӹ штӹдон вОЙнавлӓм ӹштӓт. Тенгелӓ 
шывшын нӓлмӹ еӓНдӓлӹквлӓм колонивлй маныт. 

Нӹнӹ ӹшке товарвлаштьш тӹшкӹ колтат, шукы прибыльым 
нӓлӹт. Нӹнӹ тӹ еӓНДӓлӹкӹштӹш природын цилӓ богатствым 
кыце шанат, тӹнге кычылтыт. Нынӹ хищниквлйлйок крават дӓ 
сырьем токышты шывштат, тӹштӹ ӹлӹшӹвлӓм когон зора-
ят, нӹнӹн земляштӹм шывшын нӓлӹт, ӹшлӓнӹштӹ ровота-
йыктат. 

Капиталистический государствывла шывшын нӓлмӹ шукы 
еӓНДӓлӹквлӓжок тропический поясышты ылыт. 

Тӹштӹ шокшы, шукы вӓрежок лывыргы климат дӓ еедӹндо-
нок тӹштӹ пиш шукы растительность кушкеш. Тӹштӓкен эдем-
лӓн керӓл шергӓкӓн рӓетенивлӓ — каучук пушӓнгӹ, хинный пу-
шӓнгӹ, киндӹ пушӓнгӹ, кокос псальма, еакыр тростник, банан 
кушкыт. Кого урожайым кофе, какао, рис, каучук плантацивла 
пуат. Тӹштӓкен тенгелӓок шергӓкӓн полезный Иекопаемыйвлӓ — 
вулны, ши, вӹргеньӹ рудавлӓ дӓ шортни улы. 

Колони еӓНДӓЛӸквЛӓштӹш природный ти богатствывлам ка-
питалиствла крават, токышты шывштат. 
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Колони еӓНДӓлӹквлӓштӹ шукы народвлӓ ӹлӓт. 
Колони еӓНДӓлӹквлӓштӹ ӹлӹшӹ народвлӓн ӹлӹмӓшӹштӹ 

пиш лелӹ. Пӓшӓм ӹштӓш отказет гӹнь, тюрьмашкы питӹрӓт. Изи 
еамынешок — шит. Шӹренжок пушмешкӹ нагайкадон лывшат. 
ӒЙыртемӹнжок африканский негрвлӓн ӹлӹмӓшӹштӹ пиш лелӹ. 

Кьфтни кОрнывлӓм, шоссе корнывлам ӹштӹмӓшкӹ еола гӹц 
цилӓ халыкым еалтаквлӓ поктыл лыктыт. корнывлӓ ӹштӹмӓш-
тӹжӹ купышты, кӸДӓлДӓнгӹнь вӹдӹштӹ шӹренжок ровотаят. 
Пӓшӓжӹм Мӓшинӓдеок, киддон веле ӹштӓт. Стройкеш керӓл ма-
териалжымат негрвлӓ ӹшкеок намал кандат. 

кӓПИТаЛИСТВЛӓЛӓн негр машинӓ гӹц шулдеш шагалеш. Ма-
шинӓвлӓм ходыш колташ олтышлан океам шӓвӓш келеш. Негр-
влӓжӹ такешок ровотаят манаш лиэш. Бензин — шергӹ, банан-
жы — негрвлӓн качкышышты — пиш шулды. 

Капиталиствла колоништышы природный богатствым перегӹ-
деок кычылтыт, хищниквлалаок рабочий еиламат пӹтӓрӓт. 

Колони еӓНДӓлӹквлӓштӹ тӹжемӹн негрвлӓ дӓ молы народ-
влӓ каучук шӸргӹвлӓштӹ, кьфтни корнывлӓ ӹштӹмӓштӹ, план-
тӓциелӓштӹ С Ӹ Н Г Ӹ Д Ӹ М Ӹ лелӹ пӓшӓвлӓэш яеыланен колат, цер-
лӓненӓт шукын колат. Шамак толшы, Бельгии африканский 
колоништы ик кьфтни корны Ӹштӹмӓшешок луатшӹм тӹжем 
негр колен. 

Колонивлаштьип трУЙышывлӓӓт нӹнӹм угнетайышы капи-
тӓЛиствЛӓ в а ш т а р е ш кредӓлӓш тӹнгӓлӹнӹт. Колонивлаш™ ре-
волюционный движени шӓрленок миӓ. Коммунистический парти 
вуйлалтен, виктӓрен шалгымдон, колонивлаштыш труйышвлӓ 
емелан дӓ организованно кредӓлӓш тӹнгӓлӹнӹт. 

Земля шӓр вӹлнӹ эче ӸШКеДурешӓнвлӓэш шотлалтшы еӓндӓ-
лӹквлӓӓт улы, лочокшым. гӹнь, нинӹ еилан капиталистический 
государствывлалан подчиненный ылыт, нӹнӹн власть лӹвӓлнӹ 
ылыт. Техень иктӹ пиш шукы эдемӓн еӓндӓлӹк Китай, ылеш. 

3. КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ КОГО СӒНДӒЛЫКВЛА ДӒ НЫНӸН 
КОЛОНИВЛАШТЫ. 

Америкын Соединенный штатвлӓ (США). Америкын Соеди-
ненный штатвлӓ капиталистический еӓндӓлӹквлӓ лошты сек па-
ян еӓндӓлӹк ылеш. 

Америкын Соединенный штатвлӓжӹ Северный Америкын 
покшал чаетяштч дӓ южный чаетяштӹ ылыт. 

Картышты Америкын Соединенный штатвлӓм дӓ нӹнӹн столицыштым Ва-
шинг/грным мода. 

США махань тепловой поясышты ылеш, картышты пӓлӹдӓ. 
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США сага махань государствывла ылыт, махань океанвлӓ йӹржӹ ылыт, кар-
тышты анжыда. 

Нью-Йорк гӹц Ленинградышкы кешӹ корным карта мычкы анжыда. 
Нью-Йорк гӹц Ленинград якте маняр километр ыяеш, картдонок пӓлӹдӓ. 

США-н кого кӦЛониВЛӓжӹ: Тихий океаныштышы Гӓвӓйекий 
дон Филиппинский островвла дӓ Аляска полуостров, Аляскы-
жы Северный Америкын северо-запад чаетяштӹ ылеш. 

Каргышты нинӹм мода. 

Гавайский дӓ Филиппинский островвла шокшы поясышты 
ылыт. Ти островвлаштьг кофе, какао, банан плӓНТацивлӓм во-
йымы. 

Нью-Йорк дон Филиппинский островвла лошты ылшы корным картышты ан-
жен лӓктӓ. 

Англия. Англия 3_шадный Европын сир тӹрӹштӹ, Великобри-
тания островышты ылеш. Англия — тангыжан еӓндӓлӹк. 

Англия махань тепловой поясышты ылеш, картдон пӓлӹдӓ. 
Картышты Англии дӓ тӹдӹн столицыжым Лӧндоным мода. 

Англия шукершенок тангыжвлӓ мычкы каштын тӦргейӹмӓшӹм 
когон виден. Англии еуднавлӓштӹ земля шӓр вӹлнӹшӹ махань-
шон тӓНгыжвлӓштӹ каштыныт. Англия паян землявлӓм шукым 
кид лӹвӓкӹжӹ шывшын нӓлӹн. 

Англии шывшын нӓлмӹ землявлӓжӹ Англии Ӹ Ш К Ӹ М Ж Ӹ Н пло-
щадьшы гӹц 140 гӓнӓ кого ылеш. Картышты ^анжалда доко, Ан-
глии владени площадьшы маняр когон шукы. Нинӹ картышты Ан-
глия гань чиӓдонок чиӓлтӹмы ылыт. 

Англии главный влӓДенивлӓжӹ: Индия, Австралия, Южно-
Африканский союз, Канада ылыт. 

и .. ! 0 ' 1 Т 
НИНЫМ картышты мода. 
Англии шукы владенижок Индийский океан тӹр мычкы ылеш. 
Англия гӹц Индишкы кемӹ сек кӹтӹк корныжы Средизем-

ный тангыж дон Красный тангыж гач эртӓ. Ти корны английский 
капиталиствлан пиш керӓл корны ылеш. Нинӹ ӹшке фӓбриквлӓш-
кӹштӹ ти корныдон кОЛОНИВЛӓ гӹц сырьем кандат , ӹшке дор-
цышты тӹшкӹ товарым нӓнгеӓт. Ти корны тилец паена колони-
влӓштӹм вуйлалтен, виктӓрен шалгаш дӓ капиталистический вес 
еӓндӓлӹквлӓ шывшын нӓлмӓш гӹц перегӓш керӓл ылеш. 

Англия гӹц СССР-н северный пӦртвлӓшкӹ торговый еудновлӓ толмы дӓ 
мӹнгеш кемӹ тангыж корным картышты [анжыда. 

Франция. Франция Европын западный чаетяштӹ ылеш. 
Картышты Франции дӓ тӹдӹн столицыжыи—Парйжым мода. 
Франция мӓханъ тепловой поясышты ылеш, пӓлӹдӓ. 
Махань океан сага тидӹ ылеш. Махань государствывла сага тидӹ ылеш. 
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Франция — Европышты СССР паштек сек кого сӓндӓлӹк ылеш. 
Москва гӹц кыды монгырышты Париж ылеш, картдон пӓлӹдӓ. 
Москва гӹц Парижышкы кемӹ корным мода. 

Франции пиш шукы колонижы улы. 
Франции кӦЛониВЛӓжӹ йӓшнӹмӹ вӓрвлӓм картышты анжалда. 

Нинӹ Франции гань чиӓдонок чиӓлтӹмӹ ылыт. 
Французский кОЛОНИВЛӓ йӓшнӹмӹ вӓр, Франции ӹшке йӓщ-

нӹмӹ вӓржӹ гӹц 22 гӓнӓ кого ылеш. 
Франции кӦЛонивЛӓжӹ Африкын северо-западный частяштӹ 

ылыт: Африкын юго-восточный сир донышы Мадагаскар остров 
дӓ Азишты Индо-Китйй полуостровын восточный частяжӹ. 

Картышты Франции колонивлажььм мода. 
Картышты анжыда: Африкын северный сир донышы французский колони-

влӓшкӹ кемӹ корны махань тангыжвлӓ гач кеӓ. Франция гӹц Индо-Китайышкы 
махань корныдон тОварвлӓм шывштат. 

Германия. Германия Европын центральный частяштӹ ылеш. 
Картышты Германии дӓ тӹдӹн столицыжым—Берлйным мода. 
Германия махань тепловой поясышты ылеш, картышты пӓлӹдӓ. 
Германия махань государствывла сага ылеш, картышты анжыда. Кыды мон-

гырыштыжы тангыж улы? 
Москва гӹц кыды велнӹ Берлин ылеш, картышты пӓлӹдӓ. 

Германии кӦлоНивлӓжӹ кӹзӹт уке. Тидӹн цилӓ кОЛОнивЛӓ-
жӹм империалистический война годым шывшын нӓлӹнӹт. 

Германский фашистский правительство у кого войнам ӹш-
тӓш пыт Йӓмдӹлӓлтеш. Тидӹ колонивлам шывшын нӓлӓш цаца. 

Италия. Италия Европын югыштыжы ылеш. 
1 Д. ' 

Картышты Италии кидӹштӹ ылшы полуостровым дӓ островвлам мода. Ма-
хань тангыжышты нинӹ ылыт. 

Италии столицыжым — Римӹм мода. 
Африкышты итальянский кого кӦлонивлӓ ылыт. шукердӓт 

агыл Африкышты Абиссиним Италия К И Д Ӹ Ш К Ӹ Ж Ӹ Ш Ы В Ш Ы Н 

нӓлӹн. 
Итальянский фӓШиствлӓ германский фӓШиствлӓ дон иквӓреш 

Испаништыш труйышывладон воюят, ти еӓндӓлӹкӹм ӹшке кид 
лӹвӓкӹштӹ ӹштӓш цацат. 

Япония. Япония, Англия ганьок,— тангыжан еӓндӓлӹк. Тидӹ 
Азиян восточный сир тӹр доны, ӦеТроввлӓшТӹ ылеш. 

Картышты Японии дӓ тӹдӹн столицыжым — 1 ӧкиом мода. 
Япония махань тепловой поясышты ылеш, карта вӹлец пӓлӹдӓ. 
Картышкы анжыда: Москва гӹц кЫДЫВелнӹЯпония ылеш. Махань вӓрӹштӹ 

Япония дон СССР ло границӓ; Москва гӹц Токиошкы махань корнывладон кеӓш 
лиэш. , • 
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Японии кого кӦЛониВЛӓжӹ: Корёя дӓ Формӧза остров ылыТг 
Остатка ивлӓштӹ Япония Маньчжурим КИДӸШКӸЖӸ шыв-

шын нӓлӹн. 
Тидӹ Китайдон воюя, у землявлӓм КИДӸШКӸЖӸ ШЫВШЫН нӓ-

лӓш цаца. 
Каргышты Японии колонивлажйм мода. 

Китай. Китай Азиян юго-востокышты ылеш. 
Картышты Китайым дӓ тӹдӹн с т о л и ц ы ж ы м — Н а н к и н ы м мода. 
Китай махань поясышты ылеш, пӓлӹдӓ. 
Москва гӹц Нанкинышкы кыце кемӹлӓ, картдон а н ж е н лӓктӓ. 

Китайын природный богатствыжы шукершенок эче махань-
шон еӓНДӓЛӹквЛӓштӹшӹ капиталиствлам аздарен. Китайышкы 
капиталиствла Япония гӹц, Англия гӹц, Америка гӹц, Франция 
гӹц толаш тӹнгӓлӹнӹт. 

Нинӹ ӹшке товарыштым тӹшкӹ шЫвштенӹт. Нинӹ землям 
нӓлӓш тӹнгӓлӹнӹт, шахтывлӓм, рудниквлам, заводвлӓм етроенӹт. 
Нинӹ Китайын цилӓ природный богатствым, цилӓ промышлен-
ностьым КИДӸШКӸШТӸ ШЫВШЫН нӓлӹнӹт. Кӹзӹтшӹ веремӓн 
Китайыштыш труйышывлӓ японский захватчиквла ваштареш пыт 
кредӓлӹт, защищаялтыт. 

Нью-Йорк гӹц, Лондон гӹц, Париж гӹц, Токио гӹц, Сан-Франциско г ӹ » 
Китайышкы пароходвлӓ кемӹ кОрнывлӓм картышты анжен лӓктӓ. 
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-аиш йжйящйдня ».ис&.'Ж^взлаМ нкно'пК ИТШВЬӦН витгтэО 

.пи;,.Г,и ниш 
-Мн кишанш ӸЖЙИШИДН* мЁьаеьмзв ^ ,коюа нодйетнМ йд*П • 

.ЕЦБД Ш Ё Ь 

ОГЛАВЛЕНИ. 
.шэг.и итшимотэоа-отсн икнеА НБ;ГЛ .НСТГ.Л 

СОВЕТСКИЙ С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Й РЕСПУБЛИКВЛАН С О Ю З (СССР). 

I. З е м л я ш ӓ р в ӹ л н ӹ С С С Р-н п о л о ж е н и ж ы 3 
"II. П р и р о д ы н д ӓ е е е Р х а л ы к в л ӓ н ӹ л ӹ м ӓ ш ӹ н к а р т и н в л ӓ ж ӹ 10 

1. Полярный зона — 
2. Тундрын зона 25 
3. Тайган зона 38 
4. Ярышан шӹргӹ зона 55 
5. Шӹргӓн етепьвлӓн зона дӓ шим рокан етепьвлӓн зона 64 
6. Кукшы етепьвлӓн зона 80 
7. Пустиньвлан зона 89 
8. Тропик лишӹл зона ЮО 
9. кырыквлӓ И З 

III. С С С Р - н о б щ и й о б з о р ж ы 126 
IV . С С С Р - н п о л и т и ч е с к и й о б з о р ж ы • 135 

МИРЫН КАРТА 138 

иӧт ояэнянвчФ-явР ,и6л оняоТ ,ийп жяцвП ,ийп н о г н « я й ! яяо. чяаН 
.етива нажив ЫТШИТЧБЯ МЁКВИНЧОЯ ӹиэя г.яг.охочвп ыяшиавтн.1 
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Ӓкшӹ 1 тйн-й ЛГ\ коп, 
Цена » руб. коп, 

У. 1. н. 

АВ МОГ Ь - Ъ Ъ - 1 

Л. Г. ТЕРЕХОВА и В. Г. ЭРДЕЛИ 

Г Е О Г Р А Ф И Я 

Часть вторая 
Учебник 

для 4-го класса 
начальной школы 

На г^рно-марийском языке 


