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ТУҤАЛТЫШ ОЙ. 

Ме природым тунемаш тӱҥалына. Природа нерген наукым 
естествознаний маныт. Ме мландым, вӱдым, южым тунемаш 
тӱҥалына; ме растенийым, животный-шамычым, айдемым тунемаш 
тӱҥалына. 

Природыжым природышто мо лийын шогымым палышаш верч 
гына огыл тунемыт. Природым тунеммаш мыланна кузе айдеме шке 
пашаж дене природым сеҥа да тудым шке кӱлешыжлан кучыл-
теш—тидымат умлен налашна полша. Вет мемнан илышыштына мо 
гына кӱлеш,— паша ыштыме тӱрлӧ орудий, кочкыш, вургем, илы-
ме вер,—чыла природа деч налын, келыштарен ыштыме улыт. 

Мыланна естествознанийын значенийже пеш кугу. Естест-
вознаний мыланна природым правильно умлен налашна полша. 
Естествознаний мемнан социалистический строительствыштына 
полша. Естествознаний нерген тӱҥалтыш шинчымашым мылан-
на тӱҥалтыш школыштак сайын пален налман. 
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I. ПОЧВА ДЕН ПОЛЕЗНЫЙ ИСКОПАЕ-
МЫЙ-ШАМЫЧ. 

ПОЧВА. 
Куралме пасушто ме мландын шеме але сур ӱмбалжымужы-

на. Тиде пасушто келге выаемым кӱнчена гын, вынем пырды-
жыште кӱшнӧ шеме але сур мланде лончым ужына. Мландын 
тиде кӱшыл лончыжым почва (ӱмбалрок) маныт. 

Эҥерын кӱкшӧ серыштыжеале коремын тура тайылыштыже поч-
ва лончым веле огыл, тудын 
йымалныже кийыше мланде 
лончо-шамычымат ужаш лиеш 
(1 сӱр.). 

Тореш пӱчмӧ почва лон-
чым сайын тӱслен ончет гын, 
тушго растений-шамычын иле 
але кошкышо вожыштым, код-
шо ийысе шӱйшӧ шудым, 
колышо да илыше копшаҥгым, 
шукш-шамычым, адак моло 
тыгыде2животный-шамычымат 
ужаш •лиеш. 

1 сӱр. Тура сер. 

Ӱлыкыла волымо семын почва лончо шкенжын шем тӱсыжым 
утларак да утларак йомдара, мландын йымал лончышкыжо шиж-
дымын савырна. Почва йымалсе мланде лончым материнский 
порода маныт. Почва йымалне тӱрлӧ порода лийын кертеш: шун, 
ошма, известняк, молат. Материнский породкн ӱмбаланже, тудын 
ӱмбал лончыжо гыч почва лигш. 
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Адакӱлнырак, материнский порода йӱмалне, тӱрлӧ моло лончо-
шамыч кият. 

Растений-шамычын илышыштышт почвын значенийже пеш 
кугу; санденак почвын значенийже ял озанлыкыштат кугу. Почва 
сай лиеш, урожай кугун лектеш. 

Почвышто мо уло. 
Почвышто мо улмым палышаш верч тыгай опытым ыштена. 
1-ый опыт. Вӱдан стаканым налына, тушко изирак почва мокла-

кам пыштена. Почва моклака гыч юж пузырек-шамыч лектытат, кӱш-
кӧ кӱзаш тӱҥалыт. Тиде — 
почва моклака гыч южым вӱд 
шӱкен луктеш. Тыжеч пале: 
почвышто юж уло. Юж ра-
стений-шамычлан кӱлеш. 

2-шо опыт. Кукшо про-
биркыш ик изисовлапочвым 
пыштена. Вара тиде пробир-
ным 2-шо сӱретыште ончык-
тымо семын спиртовка ӱмба-
лан кучен ырыкташ тӱҥалы-
на. Пробиркын кӧргӧ пырды-
жышкыже вашке вӱд чӱчал-
тыщ-шамыч шинчаш тӱҥалы^Тыжечын пале: почвышто вӱд уло. 
Садыгак вӱдат растений-шамычлан кӱлеш. Почва гыч вӱдым расте-
ний-шамычшке вожыштдене шупшыт, вӱд деч поена нуно кошкат. 

3-шо опыт. Изи калай банкыш ик изи еовла почвым пыш-
тена да тудым примус ӱмбалан шынден, 
когарташ тӱҥалына (3 еӱр.). Почва эркын 
йӱлен шикшаш тӱҥалеш. Тыжеч пале: 
пӧчвышто бӱлышӧ вещества-шамыч улыт. 

Почвым умбакыже чот когарташ тӱҥа-
лына. Шем тӱсан почва еӧралэ йошкар 
тӱсаныш еавырна. Чот когартыме дене 
почва мо лийын? Почвышто перегной (пур-
гыж) йӱлен пытен. Перегной почвышто 
улшо тӱрлӧ растений да животный-шамы-
чын кодшышт шӱймӧ дене лийын. 

4-ше опыт. Ынде чот когартыме деч вара 
кодшо почвышто мо улмым палена. Тидлан 
верч, почвым вӱдан янда атыш пыштена да 
лугалтымек, турлаш (шундаш) шындена. 
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2 еӱр. Почвышто вӱд улмым 
палымаш. 

3 еӱр. Почвым когар 
тымаш. 



Румбык волен шичмӧҥгӧ, янда ате иундаште кок лончо 
лиеш: ӱлныжӧ—ошма, а тудын ӱмбалныже—шун. 

Ынде шуным ошма деч ойырен ончена. Тидлан верч вӱдан 
янда атысе шун ден ошмам пудратена да румбыкаҥше вӱдшым 
стаканыш йоктарена. Тидлеч вара янда атыш адак яндар вӱдым 
пыштена да пудратена, адак румбыкаҥше вӱдшым стаканыш 
йоктарена. Атыште вӱд румбыкаҥмым чарнымешке тыге ыштена. 
Варажым стаканеш погымо румбыкан вӱдым турлаш кодена. Янда 
атыште ошма кодеш, а стакан пундашке шун волен шинчеш. 
Тыге ме ошмам шун дечын ойырышна. Тыжеч пале: почвышто, 
перегной велэ огыл, ӧшма ден шунат улыт. 

5-ше опыт. Тидлеч поена почвышто адак тӱрлӧ шончал-ша-
мыч улыт. 

Почва гыч шончал-шамычым ойырышаш верч, тыгай опытым 
ыштена. Стаканышке 2—3 еовла почвым пыштена, тушкак адак 
яндар йӱр вӱдым йоктарена да еайын пудратена. Стакан гыч 
румбыкаҥше вӱдым воронка гоч вес атышке йоктарена. Воронка 
аҥышфильтроватлымекагаз денеыштымефильтр пыштыме. Кагаз 
фильтр гоч вошт койшо яндар вӱд йога. Тиде яндар вӱдым изи-
шак фарфор атыш але яндар кӱртньӧ еовлаш йоктарен налын, 
спиртовка ӱмбалан ырыкташ тӱҥалына. Вӱдшӧ пучен пытымеке 
ате пундашеш йошкын кодеш. Тиде — шончал-шамыч; нуным ме 
почва гыч вӱд дене ойырышна. Вӱдеш растворитлалтше шончал-
шамычым растений шке вожшо^дене почва гыч кочкышлан налеш. 

Почвышто питательный шончал-шамычым шукемдышаш верч, 
тудым терыс дене удобритлат; терыс шӱймӧ деч вара гпочвеш 
тӱрлӧ шӧнчал кодеш. Почвым растенийлан кӱлшӧ ямде шӧнчал 
денат удобритлат. 

Почвым удобритлымаш культурный растений-шамычын уро-
жайыштым кугемда. Сандене урожай верч кучедалмаште почвым 
удобритлаш чот тыршена. 

Перегной (пургыж). 

Почвышто перегной тӱрлӧ кошкышо растений да животный-
шамычын кодшо капышт шӱймӧ дене лиеш. Перегной кеч могай 
почвыштат уло: южо почвышто—шагалрак, южопочвышто — шу-
кырак. Утларакшым перегной шем рокан почвышто шуко. 

Перегной шеме,— еандене перегноян почват шем тӱсан лиеш. 
Шуко перегноян шем рокан почва шем бархат гай койын кия. 
Шем почвым кечат ошалге тӱсан почва деч еайынрак ырыкта. 
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Почва чотрак ыра гын, утларакшым эр шошым, растений-шамы-
чат сайын кушкыт. 

Шуко перегноян почва шӱштра, пушкыдо лиеш- Тыгай поч-
вышко южат, вӱдат куштылгын пурат; юж ден вӱдшӧ растений-
лан илашыже кӱлыт. Тыгыде моклакан шем рокан почвым кура-
лашат, тырмалашат куштылго. 

Почвышто перегной шуко улмо годым шурнат сайын шочеш. 
Перегной шуко лийшаш верч, почвым терыс дене удобритлат. 
Почвышто терыс шӱеш, перегнойыш савырна. Терыс йӧршын 
шӱйын пытымек, тудын дечын почвеш тӱрлӧ шӧнчал кодеш. 
Вӱдеш растворитлалтше питательный шончал-шамычым растений-
шамыч вожышт дене шупшын, кочкышлан налыт. Теве молан 
шам рокан почва шурным сайын шочыкта. 

Шун. 

Южо почвышто шун шуко уло. Тыгай почвым шунан почва 
маныт. Шунын свойствыжо могай лиеш, шуко годым шунан поч-
вы н свойствыжат тугаяк лиеш. 

Мемнан дене утларакшым йошкар шун 
шуко уло; моло тӱрлӧ тӱсан шунат лиеда. 
Кукшо шун моклакам налын, тудын ӱмбаке 
изишак шӱлен, варажым ӱпшынчын ончаш 
гын, ала могай поена ӱпшым шижаш лиеш. 
Тыгай ӱпш дене нуным вашке палаш лиеш. 

Шун — пурак гай тыгыде пырчан лиеш. 
Тидым тыге палаш лиеш: кукшо шун мокла-
кам кӱзӧ дене нӱжат гын, але кок моклакам 
ваш-ваш йыгет гын, тудо пурак гай порошо-
кыш еавырна. 

Опыт. Воронкам налына, тудын кӧргыш-
кынсӧ изи гына гигроскопический ватка мок-
лакам пыштена. Воронкашке, ватка ӱмбалан, 
порошок гай шуным шавена да ӱмбакыже вӱ-
дым опталына (4 еӱр.). Шун вошт вӱд удан 
йога. Шун нӧрен шумеке, тудын ӱмбалныже вӱд шуко жап шо-
га. Садлан йӱр эртымекат шунан почва ӱмбалне вӱд шуко жап 
мландышке шыҥыде шога. 

Воронка гыч ночко шуным луктына. Тудо шун руаш гай. 
Шун руаш кидеш пижеш, шуйна. Шунан почват пижшан да шуй-
нышан. Сандене тугай почвым куралашат, тырмалашат нелырак. 

Ынде ночко шуным коштена. Тудо пеҥгыдемеш, кӱй гай лиеш. 
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4 еӱр. Шун вошт 
да ошма вошт вӱд 
кузе йога. Шола-
ште шун дене, пур-
лаште ошма дене 
опытым ыштыме. 



Шунан ночко почват кошкымӧитыжӧ садыгак пеш чот пеҥгыде-
меш; тыгай почвым обрабатыватлашат йӧсӧ. Сандене шунан 
почвым нелэ почва маныт. 

Вӱдыжгӧ шунан почвышкат юж шагал пура. Юж шагал лийме 
дене растений-шамыч сайын кушкын огыт керт; шунан почвы-
што юж ситыдыме дене терысат пешак эркьтн шӱеш. 

Шошым шунан почва шуко жап кошкыде кия, кечат тудым 
сайын ырыктен ок керт. Сандене шунан почвым йӱштӧ почва мавыт. 
Шошым шунан почвышто озымат ошман почвысо деч варарак 
лектеш. 

Туге гынат, растенийлан кӱлеш шончал-шамыч шунан поч-
вышто шукырак, а ошман почвышто шагалрак. 

Ошма. 

Почвышто ошма шуко уло гын, тугай почвым ошман почва, 
але ошман мланде макыт. Шуко годым ошман почвын свойствы-
жат ошман свойствыжо гаяк лиеш. 

Эҥер пундашысе яндар ошмам кагаз ӱмбалан шавена да сайын 
гына ончаш тӱҥалына. Ошмаште тыгыде ошма пырче-шамычым 
ужына: иктышт шолдра улыт, весышт пешак тыгыде улыт. 
Таҥастарен ончет гын, ошма пырче-шамыч шун пурак пырче деч 
кугырак улыт. Ошмапырчекоклаште тӱсдымӧ пырче-шамычымат, 
вошт койшо пырче-шамычымат, адак тӱрлӧ тӱсан пырче-шамычы-
мат ужаш лиеш. 

Иктаж мыняр шолдрарак ошма пырчым янда ӱмбаке пыштена 
да, парня дене чот темдалын, янда мучко йыгаш тӱҥалына. 
Изишак йыгымеке ужына, ошма пырче-шамыч янда ӱмбалым кор-
калат, удырат. Ошма пырче-шамыч пеҥгыде улыт, садланак 
ошман почвым куралме годым нуно плуг лемекым йылгыжтарат. 

Опыт. Воронкам налына, тудын кӧргышкыжӧ изи гына гиг-
роскопический ватка моклакам пыштена, ватка ӱмбаке ошмам 
шавена, а ошма ӱмбаке вӱдым йоктарена. Вӱд пеш вашке ошма 
вошт йогаш тӱҥалеш; ошма вӱдым шукак ок кучо. Теве ты 
шотышто шун ден ошма коклаште ойыртыш уло. 

Садыгак ошман почва воштат вӱд млаидышке сайын шыҥа. 
Ошман почва вӱдым шагал куча, сандене тудо вашке кошка. 
Тидлан кӧра ошман почвым кукшо почва маныт. 

Воронка гыч ночко ошмам луктына да тудын тӱрлӧ свойст-
выжым пален налына. Шун дене шун нӧнчыкым ышташ лиеш, 
а ошма дене ок лий.Ночко шуным коштет гын,тудо кӱй гай пеҥгыдем 
шинчеш, а ночко ошма коштымеке шаланен веле кая. Ошма йога. 
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Сандене ошман почва шӱштра лиеш, тудым куралашат, тырма-
лашат куштылго. Ошман почвым куштылго почва маныт. 

Ошман почвым кече шунан почва деч чотырак ырыкта. Шошым 
ошман почва вашкерак кошка, сайын ыра да вашке ужар озым. 
дене леведалтеш. Ошман почвеш ӱдымӧ шурно вашкерак шуэш,. 
а шунан почвеш ӱдымӧ шурно варарак шуэш. 

Шунан почвышто да утларакшым ошман почвышто перегной 
шагал. Сандене ошман почва ден шунан почва урожайым шем 
почван мланде деч шагалрак пуат. Туге гынат, сайын удобрит-
лет гын, сайын курал-удет гын, шунан почват, ошман почват 
урожайым кугун пуэн кертыт. 

Кызыт мемнан дене пеш кугу задача шукталтеш: ме совхоз 
ден колхоз пасулаште урожайым кугемдаш уло вийым пыштен 
кучедалына. Тиде задачым шуктымаште почвым правильно об-
рабатыватлымашын да удобритлымашын значенийже пеш кугу. 
Мемнан кызыт кугу завод-шамычна тракторым да тӱрлӧ ял озан-
лык машина ден орудийым шуко ыштен луктыт. 

Ынде тракторым да, тугак, ял озанлык машина ден орудийым 
ыштен лукмошотышто Советский Союз т ӱ н я м б а л н е к о к ы м -
ш о в е р ы м н а л ы н ш о г а . 

1937 ийлан колхоз ден совхоз-шамыч кидыш 400 тӱжем трак-
торым пуалтын. 400 тӱжем трактор 7 580 000 имне ыштышаш 
пашам шуктен кертыт. 

Кугыжан Российыште кресаньык озанлык искусственный удоб-
ренийым йӧршын пален огыл. Мемнан колхоз ден совхоз-шамычна 
ынде искусственный удобренийым кумдан кучылтыт. Искусствен-
ный удобренийым ыштен лукмо шотышто Советский Союз тӱ-
нямбалне ик ончӹл верым налын шога. 

Кугыжан Российыште нелэ паша дене тӱнчыгышӧ, чӱчкыдынак 
шурно шочдымашым да нужна илышым чытыше кресаньык нимом 
ыштен кертын огылат, юмо дечьш полышым йодын. Поп пасушко-
лектын, тӱрлӧ кумалтышым ыштылын. Ондалалтше кресаньык-
шамыч, юмын полышлан ӱшанен, нимогай мерыматыштен огытыл. 
Сандене нуно тошто семынак иленыт: нелэ пашам, нужна илы-
шым чытеныт, пасуштат чӱчкыдынак шурно шочын огыл. 

Ынде мемнан Советский Союзышто илыш тугай огыл. Колхо-
зыш ушнышо крестьянство передовой ял озанлык техника дене 
вооружитлалтын. Тудо шке пашаштыже кызытсе жапысе наукы-
лан эҥертен шога. Колхоз да совхоз пасулаште стахановец-
шамыч кӱкшӧ урожай верч кучедалыт. 

Кугыжан Россий ийдалукышто 4—5 миллиард пуд шурным. 
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поген гын, 1937 ийыште мемнан ял озаялыкна 7 миллиард пуд 
шурным пуэн. 

Чыла шемер калыкын кугу вождьшо Сталин йолташ вуй-
латыме почеш, мемнан колхозный крестьянствына пиалан, зажи-
точный илыш дене ила. 

ГРАНИТ. 

Гранит утларакшым мландыште, келгыште, шун, ошма да 
моло порода лончо йымалне кия. Гранитым мланде^ӱмбалнат чӱч-
.кыдынак ужаш лиеш. 

5 сӱр. Чодраште гранит куй-шамыч (валун) кият. 

Южо курык-шамыч гранит гыч улыт. Гранит куй-шамычым 
((валун) пасуштат, чодраштат чӱчкыдынак верешташ лиеш (5 сӱр.). 

Эн чӱчкыдынжӧ йошкарге ден сур тӱсан гранит кӱй вереш-
тыт. Гранит моклакам налына да тудым чӧгыт денеперенпудыр-
тена, варажым шелын лекме вержым ончена. 

Гранитыште мо коеш? Шелше верыште ме гранитыш пурышо 
лосна ужаш-шамычшым ойыртемын ужын кертына. Южо ужашла-
же йошкаргырак але ошалгырак тӱсан улыт: тиде—полевой (пасу) 
шпат. Полевой шпат гранитыште шуко лиеш, сандене полевой 
шпатын тӱсыжӧ могай лиеш, гранитын тӱсыжат тугаяк лиеш: 
йошкарге але сур. Гранитыште волгыдо, вошт койшо ужаш-ша-
.мычат улыт, тиде—кварц. Полевой шпат ден кварц пырче-шамыч 
коклаште йылгыжше шем чешуйка-шамыч койыт, тиде — слюда. 

Ынде палэ: гранитышке кварц, полевой шпат да слюда пурат. 
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Гранит кузе шалана. 
Природышто чыла вашталтын толеш; садыгак гранитат ваш-

талтде ок код. Жап эртыме семын гранит шалана, шунышко да 
ошмашке савырна. Гранит шокшо да йӱштӧ, вӱд да юж вий 
дене шалана. 

Йӱштӧ ден шокшын гранитым кузе шалатымыштым палышаш 
верч, тыгай опытым ыштена. 

1-ше опыт. Кӱртньӧ воштырын ик мучашешыже гранит мок-
лакамкылдена: вес мучашешыже кагазым пӱтырен, тудым кидыш-
кына налынат, гранит моклакам спиртовка але примус тулеш 
йӱлалташ тӱҥалына. Гранитым чот гына йӱлалтымеке, тудым 
кенета йӱштӧ вӱдыш пыштена. Шуко гана тыге ыштет гын, гра-
нит шелышталтеш да тыгыде ужаш лийын шалана. 

Ырыктыме да кенета йӱкшыктымӧ дене гранитын молан ше-
лышталт шаланымыжым палышаш верч, тыгай опытым ыштена. 

2-шо опыт. Вич копейкаш вӱргене оксам, яклака ӱмбалан 
оҥам да кок пудам налына. Кок пудам оҥаш кырена: нунын кок-
ла гыч вӱргене окса пурен кертше, кок тӱржӧ изишак пуда-
шамычеш тӱкнен кайыже. Ынде вӱргене оксам тӱржӧ гыч азыр 
дене кучен, спиртовка тулеш ырыктена. Варажым ырыктыме вӱр-
гене океанам оҥа ӱмбаке пыштена да ончена: тудо кок пуда 
коклашке пурен кертеш мо? Ырыктыме окса кок пуда коклашке 
пурен ок керт. Молан? Моланже пале: ырыктыме дене окса изи-
шак кугемын. Иктаж кок-кум минут эртымӧҥгӧ, вӱргене окса 
йӱкша, адакат тудо кок пуда кокла гыч эркын лектын кошташ 
тӱҥалеш. Тыжеч пале: вич копейкаш вӱргене окса ырыктыме 
дене шарла (кугемеш), йӱкшыктымӧ дене—туртеш (иземеш). 

Тыгай опытым моло пешкыде наста-шамыч денат ыштен он-
чымо, нунат тугак—ырыктыме дене шарлат, йӱкшыктымӧ дене 
туртыт. Ырыктыме годым тӱрлӧ наста тӱрлын шарлат: иктышт— 
утларак, весышт—шагалрак. 

Гранитат ырыктыме годым шарла, йӱкшыктымӧ годым туртеш. 
Гранит дене опытым ыштымына годым, ырыктыме дене 
тудо шарлыш: ӱмбалже утларак, кӧргыжӧ—шагалрак шарлыш. 
Ырыктыме гранитым кенета вӱдышкӧ пыштыме дене тудо тур-
то: ӱмбалже—утларак, кӧргыжӧ шагалрак турто. Садлан кӧра 
гранит шелышталтеш да тыгыде ужаш лийын шалана. 

Тидлеч поена, вет гранит ик тӱрлӧ кӱй огыл. Тудо полевой 
шпат, кварц да слюда пырче-шамыч_иктыш ушнымо дене лийын. Ик 
еемын ырыктыме да йӱкшыктымӧдене гранитынсоставнойужаш-
шамычше ик еемын огыт шарле да ик еемын огыттурт. Сандене 
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ырыктыме годым да'вашке йӱкшыктымӧ годым, гранит адак утла-
рак шелышталтеш да тыгыде пудырго лийын шалана. 

Природыштат гранит тугак шелышталтын шалана. Кечыва-
лым гранит кече шокшо дене чот ыра да шарла, а йӱдым—йӱкша 

6 сӱр. Шелышталт шаланыше скала-шамыч. дене лийыныт. Тиде се-
мын моло тӱрлӧ кӱй 

породагыч лийше курык-шамычат шелышталтын шаланатСбсӱр.). 
Гранит моклака-шамыч умбакыже талын йогышо курык эҥер 

вӱд дене, адак курыкла гыч эркын нушкын волышо ледник вий 
денат шелышталт шаланат. Курык эҥер да ледник-шамыч гра-
нит моклакалам мушкын йоктарат, ваш-ваш йыген тыгыдемдат. 
Тыге жап эртен толмо семын гранит шелышталтеш, шалана, 
тыгыде кварц, полевой шпат, слюда пырчышке савырна. 

Тыгыде кварц пырче-шамыч ваш-ваш йыгалтын кварц ош-
машке савырнат; тыгыдемше полевой шпат ден слюда юж да 
вӱд вий дене шаланен, шунышко савырнат. Гранит гыч лийше 
шуным да ошмам вӱд ден мардеж тӱрлӧ верышке шалатат. 

Теве кузе шуко миллион ий эртен толмо семын гранит ше-
лышталт шаланымаш гыч моткоч шуко ошма да шун лийын. 
Ошма ден шуным природышго коч куштат ужаш лиеш. 

Ме гранитым, гранит шелышталт шаланымаш гыч лийше ош-
ма ден шуным пален нална. Гранит, шун д? ошма мланде комын 
составышкыже пурат, нуным курык порода маныт. 

-

да туртеш. Тыге шок-
шо ден йӱштӧ кенета 
вашталтме годым при-
родышто гранит утла-
рак да утларак шелы-
шталтеш, тыгыде пад-
раш лийын шалана. 
Гранит курык ден ска-
ла - шамычын тӱрыш-
тышт коч кунамат шол-
дра да тыгыде гра-
нит моклака-шамычым 
ужаш лиеш. Нуно 
гранит курык ден гра-
нит скала-шамыч ше-
лышталт ш а л а н ы м е 
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Шун кӱй да ошма кӱй (песчаник) кузе лийыт. 

Гранит шелышталт шаланыме дене лийше шун да ошма гыч 
моло курык порода-шамыч лийыт. Тыгай курык породыш ошма 
кӱй (песчаник) ден шун кӱй (шун сланец) пурат. 

Шун кӱй—шем тӱсан, лончан-лончан курык порода. Шун кӱй 
ӱмбак шӱлалтет гын, шун ӱпшым шижаш лиеш. 

Шун кӱй шун гыч шуко миллион ий мучко лийын толын. 
Шуным ӱмбалне кийыше курык породын кӱжгӧ лончышт чот 
темден шогеныт. Тыге темдалтме дене шун пеҥгыде плотна кӱ-
йышкӧ савырнен. Шуко-шуко курым ончыч лийше шун кӱй адак 
пеҥгыдырак да плотнарак лийын. 

Шун кӱйым курыклаште луктыт. Курыкышто илыше калык— 
горец-шамыч шун кӱй плита дене пӧрт ӱмбалым леведыт. Шун 
кӱйын южо пеҥгыде сортшо гыч школышто возаш грифельный 
оҥам ыштат, а пушкыдырак сортшо гыч—грифельым. 

Ошма кӱй (песчаник) шун я известняк дене клеитлалтше шолдра 
але тыгыде ошма пырче-шамыч гыч лийын. Ошма кӱйым катен ончет 
гын, катыме верыштыже тыгыде ошма пырче-шамычым сайынак 
ужаш лиеш. Ошма кӱй моло -вещество-шамыч дене йӧрналтше 
ошма гыч, ӱмбалне кийыше курык породын кӱжгӧ лончышт 
чот темдыме дене лийын. Ошма кӱят, шун кӱй семынак, шуко 
миллион ий мучко лийын толын. 

Ошма кӱйым курыклаште луктыт. Тудым строительствылаште 
строительный материал олмеш кучылтыт. Ошма кӱй дене вакш 
кӱйым, шумымо кӱйым, брусокым ыштат. 

Гранитым, шун кӱйым да ошма кӱйым тунемме дене пырля 
ме природышто кузе ик курых порода шелышталтын да вес тӱр-
лӧ курык порода лиймым умылен нална. 

ШУНЫМ, ОШМАМ ДА ГРАНИТЫМ КАЛЫК ОЗАНЛЫ-
КЫШТЕ КУЧЫЛТМАШ. 

Кузе шун гыч кермычым ыштат. 

Шун гыч строительный кермычым ыштат, тиде чылалан пале. 
Кермычым кермыч заводышто ыштат. 

Шуным кеҥежым кӱнчен луктыт да телылан орален кодат. 
Орален кодымо шун теле мучко шӱштырген кия. Шӱштра шун 
ден сай шун нӧнчыкым ышташ лиеш. 

Шун нӧнчыкым ыштышаш верч, шуным вӱд дене йӧрат да 
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шун нӧштылмӧ машина дене нӧштылыт. Нӧштылмӧ годым 
шун нӧнчыкыш ошмам ешарат. 

Шун нӧрӧ лиймылан кӧра, сайын нӧштылмӧ шун нӧнчыкым 
тӱрлӧ формышкат савыраш лиеш. Кермыч заводышто лӱмын 
ыштыме станоклаш шун нӧнчык гыч кермычым ыштен луктыт. 

Варажым илэ кермычым коштат, шуко годым кермычым ле-
ваш йӱмаланак мардежеш коштат. 

Коштымо деч вара кермычым лӱмын ыштыме коҥга кӧргыш 
оптат да шуарат. Шуарыме кермычымваражымэркынйӱкшыктат. 
Шуарыме деч вара кермыч пеҥгыде лиеш, тудым вӱд дене нӧр-
тет гынат, шуалген ок шалане, шунышкат ок савырне. 

Ямде кермыч строительствышке пеш шуко кая. Кермыч дене 
фабрика, завод корпуслам, общественный зданийым, илыме пӧр-
тым ыштат. Керыыч—мемнан строительствыштына пеш кӱлеш 
материал. 

Кузе шун гыч атым ыштат. 

Тыгылай шун атым шун дене гончарный заводлаште ыш-
тат. 

Ончыч шун нӧнчыкым шун дене ямдылат, варажым тудлан 
кӱлеш формым пуат. 

Шуко годым шун атым кид денак гончарный круг ӱмбалак 
формоватлат. Шуным пӧрдшӧ изи ӱстел ӱмбалан оптат, кӧршек 
ыштыше тиде ӱстел воктелан шинчеш. Варажым тудо кид дене 
да формоватлыме инструмент дене изи ӱстембал дене пырля 
пӧрдшӧ шун нӧнчыклан тӱрлӧ формым пуа: кӧршекым, плошкам, 
тарелкам ышта. Тидлеч вара иле атым южеш леваш йымалан 
але лӱмын ыштыме коштымо вереш коштат. Коштымо деч вара 
шун атым шуко годым глазурь манме состав дене шӱрат, гла-
зурь дене шӱрымӧ ате ӱмбалан тӱрлӧ сӱретым сӱретлат. 

Варажым шун атым шуарат. Шун атым шуараш лӱмын коҥга 
ышталтеш: коҥга кӧргыштӧ ате эркын калитлалтеш. Шуарыме деч 
вара атым эркын йӱкшыкталтеш. 

Фарфоровый атым яндар ош шун (каолин) дене да яндар ош 
ошма дене ыштат. Ош шунышко да ошмашке моло тӱрлӧ веще-
ство-шамычымат ушат. 

Фарфоровый атылам фарфоровый заводлаште ыштат. Тушто 
чыла пашамат машина ышта, манаш лиеш. 

СССР-ыште йошкар шун пеш шуко вере уло. Ош шун мем-
нан дене утларакшым УССР-ыште, Уралыште да Сибирьыште 
шуко. 
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Яндам да янда атым кузе ыштат. 

Яндам да янда атым янда заводлаште ыштат. Яндам ышташ 
яндар ошмам налыт: ошмам известняк дене але ош пор дене да 
сода дене, але поташ дене варат, варажым кугу шун кӧршекепь 
оптен лӱмын ыштыме коҥ-
гаш ырыктат. Йӧрымӧ масса 
кугу шокшеш ырен лева да 
вишкыдемеш, тиде вишкыде 
масса гыч янда лиеш. 

Ожно шуко годым янда 
гыч атым шулыш дене пуэн 
ыштеныт. Пашазе металл де-
не ыштыме пучын ик муча- 7 с у р . Янда бутылка кузе 
шыже дене вишкыде янда ышталтеш. 
массым налын, а пучын вес 
мучашыже гыч пуаш тӱҥалын. Пуымо дене пуч мучаште изи янда 
пузырь лиеш. 

Атым ыштен лукшаш верч, пашазе янда пузырьым форма кӧр-
гышкӧ пурта да умбакыже пуа. Форма кӧргыштӧ янда пузырь 
форма гай лийын шарла, варажым йӱкшем пеҥгыдемешат, ате 
лиеш (7 сӱр.). 

Кызыт мемнан янда заводлаште янда пуымо нелэ пашам енг 
олмеш утларак да утларак машина ышта. 

Гранит дене мом ыштат. 

Гранит—пешкыде кӱй, сандене тудым строительный материал 
олмеш кучылтыт. Мемнан дене гранитым^утларакшым Уралыште,. 
Карельский республикыште да УССР-ыште— Днепропетровщины-
ште луктылтеш. Тыжечын гранитым стройка ыштыме верлашке 
шупшыктат. 

Гранит дене пӧрт фундаментым, кӱвар стойкалам ыштат. 
Гранит плита дене тротуарым, эҥер серлам леведыт. Гранит 
кӱйым — булыжникым уремеш шарат. Гранитым йыген йылгыж-
тарашат (полироватлаш) лиеш. Йылгыжтарыме гранит пешак 
сылнын коеш, сандене тудым сылнештарашат кучылтыт. Гранит 
дене памятниклан подставкым ыштат. 

Ме гранитым, шуным, ошмам, шун кӱйым да ошма кӱйым 
пален нална. Ме тидымат пален нална: озанлыкыште нунын зна-
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ченийышт пеш кугу. Нуно полезный улыт. Озанлыкыштекулешлан 
кучылтшашлан, ончыч нуным мланде гыч кӱнчен лукташ вереш-
теш. Сандене гранитым, шуным, ошмам, шун кӱйым да ошма 
кӱйым полезный ископаемый маныт. 

Умбакыжеме молотӱрлӧ полезный ископаемыйнергентунемаш 
тӱҥалына. 

ИЗВЕСТНЯК-ШАМЫЧ. 
• 

Известняк-шамыч—тыгылай известняк, пор (мел) да мрамор 
улыт. Нуно чыланат курык порода улыт, чыланат природышто, 
угларакшым курыклаште лийыт. 

Опыт. Вӱд дене йӧрымӧ соляной кислотам налын, тудым 
тыгылай известняк ӱмбаке чӱчыктена. Известняк чыжгаш тӱ-

ҥалеш да пузырек-шамыч дене 
леведалтеш. Соляной кислотам 
мел ден мрамор ӱмбаке чӱчык-
тена гынат, тугак лиеш: он-
чыч чыжгаш тӱҥалыт, вара-
жым пузырек-шамыч дене ле-
ведалтыт. Сандене известняк-
шамычым палаш пешак куш-
тылго, кислотам велэ чӱчыктен 
ончыман. 

Ош порым (мелым) те чыланат 
паледа, ош пор дене ме класс 
оҥаш возена. Вара мо тугай пор? 

Тыгыде ош пор порошокым 
микроскоп дене ончена гын, ме 
ужына: ош порышто пеш тыгы-

де, яра шинча дене ужаш лийдыме ракпод-шамыч шотдымын 
улыт (всӱр.). Тиде—пеш шукерте илыше животный-шамычын 
ракподышт. Нине животный-шамыч теҥызлаште иленыт. Колы-
мекышт, нунын ракподышт теҥыз пундашке волен. 

Курым почеш курым эртен, шуко тӱжем ий эртен. Теҥыз 
пундаште ракпод утларак да утларак погынен. Ӱмбалсе лончо-
шамыч да вӱд дене ракпод ора чот пызырналтын, плотнаҥын да 
пешкыдемын. Тыге теҥыз пундашеш кӱжгӧ ош пор лончо-шамыч 
ллйыныт. 

Молан вар! ме ош порым кукшо мланде ӱмбалнак муына? 
Ученый-шамыч тидым пален налыныт: кызытсе кукшо мланде 

ӱмбал, шуко верлаште шукерте ожно теҥыз пундаш лийын 
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8 сӱр. Порын порошокшо ми-
кроскоп вошт ончымаште (чот 

кугемдыме). 
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Тидым кукшо верлаште ракпод-шамыч ден моло тенгыз животный-
шамычын кодшыштым мумаш раш ончыкта. Пеш шуко жаи 
эртен толмо дене пырля южо верлаште — теҥыз пундаш эркын-
эркын кӱзен шоген, а вӱдшӧ чакнен, теҥыз пундашеш лийын 
кодшо ош пор кукшо мланде ӱмбаке лектын. Жап эртыме семын 
кукшо мланде ӱмбал да теҥыз пундаш волымаш да нӧлталалт-
маш кызыгат лиеда. Тидым теҥыз серлаште ужаш лиеш. 

Мемнан Советский Союзышто ош пор шуко вере верештеш. 
Южо вере ош пор курыклам да чоҥгалам ужаш лиеш, мутлан: 
Украиныште, Крымыште. Ош порым ошемдыме пашаште кучыл-
тыт. Чот тыгыдемдыме, эрыктыме ошпор дене пӱй эрыктыме 
порошокым ыштат. 

Известняк утларакшым сур тӱсан лиеш, тугак моло тӱрлӧ 
тӱсанат лиеда. Известняк шуко годым кӱй гай плотна лиеш, южо 
верлаште пушкыдо шӱштра известнякат верештеш. 

Шуко известняк-шамыч, мел семынак, теҥыз животный-шамы-
чын ракподышт гыч лийын улыт. 

Природышто известняк чӱчкыдын верештеш. Крымыште, 
Украиныште, Северный Кавказыште, Волга воктен, Советский Сою-
зын моло верлаштыжат известняк шуко уло. Известняк строй-
кышто кучылтмо кӱй. Известняк кӱй дене пӧртым, тошкалтыш-
лам ыштат, тротуарым вакшыт, адак известьым да цементым 
ямдылат. 

Мрамор — пешкыде да плотна кӱй. Тудо тыгыде йылгыжше 
пырчан. Ош мраморым шелат гын, шелме верже сакыр гай коеш. 
Мрамор моло тӱрлӧ тӱсанат лиеш. 

Мемнан дене мраморым Карельский республикыште, Ура-
лыште, моло верлаштат луктыт. Мрамор — сылне кӱй. Санден 
мрамор дене пӧрт пырдыжын тӱжвал могыржым облицоватлат, 
колонна-шамычым, тошкалтышым да тӱрлӧ украшенийым ыш-
тат. Мрамор дене статуйым, памятник-шамычым ыштат. 

Известь. 

Природышто ямде известь ок верешт, тудым известняк гыч 
ыштат. 

Известь ышташ известнякым лӱмын ыштыме коҥгаш йӱлал-
тат. Йӱлалтымӧҥгӧ известняк йӧрыктыдымӧ (негашеный) из-
вестьышке савырна. Йӧрыктыдымӧ известь ошо да рожан-рожан 
лиеш. Известь ӱмбакыже кислотам чӱчыктет гын, тудо извест-
няк семын ок шоҥешт. 

Йӧрыктыдымӧ известь дене йӧрыктымӧ известьым ыштат. 
2—3388 17 



Йӧрыктыдымӧ известь ӱмбаке вӱдым опталат гын, тудо вӱдым 
шке кӧргышкыжӧ шыҥдарада пеш чотыра; икмыняр жап эрты-
мӧҥгӧ йӧрыктыдымӧ известь моклака-шамыч шӱштырген шаланат 
да йӧрыктыдымӧизвесть йӧрыктымӧ (гашеный) известьышке савыр-
на. Йӧрыктымӧ^известь куштылго, пушкыдо порошок гаяк лиеш. 

Йӧрыктымӧ известь известка ыштымашке кая. 
Известкам тыге ыштат: йӧрыктымӧ известьым вӱд дене йӧрен, 

известь нӧнчыкым ыштат, тушко ошмам ешарат. Ошма йӧрышан 
известь известка лиеш. Кермычым оптымо годым нуным иктышт-
весыштым известка дене пыжыктылын оптат. Южышто известка 
пешкыдемеш да кермыч-шамычым пеҥгыдын уша. 

Известка — строитлыме пашаште пеш кӱлеш материал. Мем-
нан дене известкам пеш шуко ямдылат да тӱрлӧ стройкылаште 
кучылтыт. 

Цемент ден бетон. 
Кермычым пыжыктылмаште известка сай материаллан шот-

лалтеш гынат, тудо ситышынак чоткыдо огыл. 
Кызыт стройкылаште шуко годым известка олмеш цементым 

кучылтыт. 
Цементым цемент заводлаште известняк гыч да шун гыч, але 

мергель дене ыштат. Мергель — тиде известняк гыч да шун гыч 
лийше курык порода. Известнякым да шуным але мергельым 
ончыч тыгыдын йоҥыштат, варажым вӱд дене йӧрат, лапашым 
ыштат. Тиде лапаш дене кермычым ыштат. Кермыч-шамычым 
ончыч южеш коштат, а варажым коҥга кӧргыш оптен, пеш чот 
коштат. Тидын деч вара кермычым тыгыде порошок гай ыштен 
йоҥыштат. Лач тиде порошок цемент лиеш. 

Цемент гыч, ошма гыч да вӱд гыч нӧнчыкым ямдылат, тиде 
нӧнчык южышто велэ огыл, вӱдыштат чот пешкыдемеш. 

Цемент тӱрлӧ строительный материалымат, тыгак кӱртньы-
мат пеш чот пыжыктылеш. 

Садыгак цемент бетоным яндылымашкаткая. Цементым, ошмам 
да кермыч пудыргым иктеш йӧрен, тушко вӱдым ешарет гын, 
тыгай йӧрышат южышто велэ огыл, вӱдыштат чот пешкыдемеш. 
Тыге ошмам, цементым, кермыч пудыргым вӱд дене йӧрет гын, 
бетон лиеш. 

Кызыт мемнан дене завод, фабрика да кугу порт-шамычын кор-
пусыштым (кышкарыштым) кӱртньӧ бетон дене ыштат. Стройымо 
годым тыге ыштат: ончыч кӱртньӧ балка дене да кӱртньӧ вош-
тыр дене зданийын кышкаржым (остовшым) ыштен кӱзыктат, ва-
ражым тудым бетон дене темат. Бетон пешкыдемеш, кӱртньӧ 
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дене пырля пеш чоткыдо пырдыж лиеш. Вӱд йӱмалан иктаж 
могай сооруженийым ыштыме годымат бетоным кучылтыт. Кӱрт-
ньӧ бетон дене военный укрепленийлам ыштат. 

Мемнан дене СССР-ште пеш кугу стройка кая: завод, фа-
брика, электростанций, илыме порт-шамыч ышталтыт. Тиде 
строительствылан цемент ден бетон кӱлыт. 

ШӦНЧАЛ. 

Кочкышым ыштыме годым кучылтмо шӧнчалат ископаемый 
богатствылан шотлалтеш. Тудым мланде кӧргӧ гыч, теҥыз вӱд 
гыч да шӧнчалан ер ден памаш вӱд гыч луктыт. 

Мланде гыч лукмо шӧнчалым кӱй шӧнчал маныт. Кӱй 
шӧнчал мланде кӧргыштӧ пешкыде масса семын кия. 

Теҥыз вӱдыштӧ, шӧнчалан ер ден шӧнчалан памаш вӱдыштӧ 
шулышо шӧнчал верештеш. 

Шӧнчалын шулымыжыи тыгай опытым ыштен ужаш лиеш: 
Опыт. Пел стакан вӱдым налына, 'тушко изишак тыгыде 

кочмо шӧнчалым пыштена да пудратена. Шӧнчал шинчалан 
койдымо тыгыде ужаш-шамычлан шелышталтеш да стаканысе 
чыла вӱд мучко шалана. Вӱдын кеч могай чӱчалтышыжым налына 
гынат, тудо шӧнчал таман лиеш: чӱчалтышыште шӧнчал уло. 
Мемнан опытлан налме шӧнчална вӱдеш шулен. Сандене ынде 
мемнан стаканыштына вӱд огыл, а шӧнчалын пушкыдо раст-
воржо. 

Тиде растворышко адак изишак шӧнчалым пыштена да сайын 
пудратена. Шӧнчалым ончыч пыштыме шӧнчал йӧршеш шулен 
пытыме еда гына ешарен пыштен миена. Раствор утларак да 
утларак пеҥгыде лиеш. Шуко гана тыге ыштымеке, варажыи 
пыштыме шӧнчална умбакыже огеш шуло. Тудо стакан пундаш-
ке велэ шинчеш. Тыгай растворым насыщенный раствор маныт. 
Насыщенный растворыш шӧнчалым кеч мыняр оптет гынат, тудо 
ок шуло. 

Шӧнчал мыланна кочкашна кӱлеш. Шӧнчал мемнан капнан 
составышкыжат пура. Мемнан вӱрнат шӧнчал таман. 

Шӧнчал кочкыш ыштымашке велэ огыл, моло верышкат шуко 
кая. Шӧнчал дене тӱрлӧ кочшаш продуктым аралена. Шӧнчал-
тыме продукт-шамыч, мутлан, шыл, кол, огыт пужло. Шӧнчал 
улмылан кӧра ме пеш шуко продуктым шуко жапышкен арален 
кийыктен кертына. 
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Кӱй шӧнчал. 

Кӱй шӦнчал шӧнчалан ер-шамыч кошкымо дене лийын; ер-
Шамычше ожнысо тен-ыз-шамыч гыч лийын кодыныт. 

Ер вӱд эркын-эркын кошкен пытен, а шӧнчалже ер пунда-
шеш кодын. Тыге кӱй шӧнчал кийыме вер лийын, варажым тиде 
верым тӱрлӧ курык порода лончо-шамыч леведыныт. 

Мемнан СССР-ыштына Оренбург лишне „Илецкая защита" 
манме верыште, адак Донецкий бассейныште кӱй шӧнчал пеш 
шуко уло. Тиде верлаште шукертсек кӱй шӧнчалым мланде гыч 
кӱнчен луктыт. 

9 сӱр. Кӱй шӧнчалын кристалл-шамычше. 

Мланде гыч шӧнчалым тыге луктыт. 
Мландышкешӧнчал лончыш шумешке келге винемым—шах-

тым кӱнчен волат. Шӧнчалым кирка але врубовой машина дене 
руат, динамит денат пудештарен шалатат. Шӧнчал лончым кӱнчен, 
эркын келгышке пурат да мланде йӱмалне коридор-шамы-
чым ыштат. Коридор-шамычын потолокыштым лӱмын руыде 
кодымо кӱй шӧнчал менте-шамыч кучен шогат. Каткалыме шӧн-
чалым тачкеш да вагонеткеш оптен, коридор мучко наҥгаят, а 
зваражым подъемный машина дене мланде ӱмбаке луктыт. 

Яндар кӱй шӧнчал янда гай тӱсдымӧ да вошт коеш. Южгы-
нам тӱрлӧ тӱсан шӧнчалат верештеш. Тыгчй шӧнчалышке яндар 
шӧнчал деч поена моло тӱрлӧ чиян наста-шамыч пурат. 
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Вӱд деч кодшо шӧнчал. 

Природышто пешкыде кӱй шӧнчал велэ огыл, моло тӱрлӧ 
шӧнчалатверештеш. Шӧнчалан ер вӱдыштӧ шулышошӧнчалшуко 
уло. Шӧнчалан ер-шамыч мемнан дене Каспийский теҥыз вокте-
нысе степьлаште шуко. Нунын кокла гыч эн кугышт да эн шӧн-
чаланышт — Баскунчак ер ден 
Эльтон ер улыт. Нине ерла-
ште вӱд насыщенный шӧнчал 
раствор гаяк, а нунын пун-
даштышт пешкыде кӱй шӧн-
чал шуко. 

Каспийский теҥыз воктенсе 
степьлаште кеҥеж шокшо да 
кукшо ийгечан лиеш. Ерлаште 
вӱд парланыме дене шӧнчал 
ер тӱреш да ер пундашке во-
лен шинчеш. Тыгай шӧнчалым 
вӱд деч кодшо (самосадочный) 
шӧнчал маныт. Вӱд деч кодшо 
шӧнчалым ожно кольмо дене 
куэн луктыныт, кызыт лӱмын 
ыштыме машина дене — экска-
ватор дене кошталын луктыт. 
Коштымӧнгӧ шӧнчалым СССР 
мучко оптен колтат. Шӧнчал ю сӱр. Градирня, 
шупшыкташ Баскунчак ер 
гыч Волга тӱрышкӧ кӱртньӧ корным ыштыме. 

Заданий. Кочмошӧнчалдене насыщенный растворым ямдылыза 
Растворан стакандам иктаж мыняр кечылан шокшо верыш шын-
дыза. Стаканын пырдыжешыже да пундашешыже кристалл-ша-
мыч лиймым эскерыза. Тыгак вӱд парланен пучымо денат шӧнчал 
кристалл-шамыч шӧнчалан ер сереш да пундашеш волен 
шинчыт. 

Шӧнчалан памаш шамыч. 

Тугак шӧнчалан памашлаштат шӧнчал верештеш. Тыгай 
памаш-шамыч тыге лийыт: вӱд мланде кӧргышкӧ келгыш йонча 
да кӱй шӧнчал кийыме верыш шуын, тудым шулыктара. Вара-
жым шӧнчалан вӱд мланде кӧргӧ гыч памаш семын йоген лек-
теш. Шӧнчалан памашла гычат шӧнчалым луктыт. Шӧнчалан 
памаш гыч вӱдым насос дене градирньышке йоктарат (10 сӱр.)* 
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Градирньым пу дене ыштат, йымалныже кӱй дене ыштыме бас-
сейн уло. 

Вӱд кӱшычын пушеҥге укшла ӱмбаке йога да тужечын 
бассейнышке чӱча. Тыге йогымыж годым вӱдын икмыняр ужа-
шыже парлана. 

Сандене бассейнеш нугыдо шӧнчал раствор погына. Тиде 
нугыдо растворым адак насос дене кӱшкӧ кӱзыктат да градир-
ньышке, укшла ӱмбаке йоктарат. Тиде раствор адак укшла гыч 
бассейнышке чӱчен йога, вӱдын икмыняр ужашыже адак парыш 
савырна, бассейнеш нугыдо раствор погына. Шуко гана тыге 
ыштымеке, бассейныште насыщенный шӧнчал раствор погына. 
Ваоажым тиде насыщенный растворыи кумда атылаш йоктарен, 
тул ӱмбалан паритлат. Вӱд парыш савырна, а ате пундашеш 
кукшо шӧнчал кодеш. 

Насыщенный раствор гыч шӧнчалым кузе лукташ лиймым 
тыгай опытым ыштен палаш лиеш. 

Опыт. Металл дене ыштыме кружкашке шӧнчал растворым 
пыштена. 

Тудым тул ӱмбалан шынден/ вӱдшӧ парланен пытымешке, 
кужун ырыктена. Кружкаш шӧнчал кодеш. 

Раствор гыч шӧнчалым тыгай йӧн дене лукмашым паритлен 
лукмо йӧн маныт. Шӧнчалым лукшо промышленностьыштат шӧн-
чалым шӧнчал раствор гыч тыгак луктыт. 

Теҥыз вӱд гыч шӧнчалым лукмаш. 

Шулышо шӧнчал теҥыз вӱдыштӧ шуко уло. Кочмо шӧнчал 
деч поена, теҥыз вӱдыштӧ кочо шончал-шамычат улыт, еандене 
теҥыз вӱд шӧнчалан-кочо таман. 

Теҥыз вӱдым парыш еавыраш гын, эн ончычак кочмо шӧнчал 
волен шинчеш, варажым иже кочо шончал-шамыч пундашке во-
лен шынчыт. 

Теҥыз вӱд гыч кочмо шӧнчалым лукмо годымат тыгак ыш-
тат: кочмо шӧнчал волен шичмек, паритлымым чарнат. 

Теҥыз вӱд гыч шӧнчалым лукшаш верч, сер воктелан куаш 
пуя-шамычым ыштат; нуным теҥыз вӱд дечын ойырат. Кече шокшо 
ырыктыме дене тиде пуя-шамыч гыч вӱд парыш каен пыта, а 
шӧнчалже пӱя пундашке волен шинчеш. Кочмо шӧнчал дене 
пырля кочо шончал-шамычат пӱя пундашке волен ынышт 
шич манын, паритлымашым мучашкак огыт шукто. Пӱя пун-
дашке кочмо шӧнчал шуко шичмеке, кодшо кочо шӧнчалан 
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вУдым пӱя гыч теҥызыш луктын колтат. Пӱя пундашеш кочмо 
шӧнчал гына кодеш. Мемнан дене теҥыз вӱд гыч шӧнчалым 
шуко луктыт. 

Мландым удобритлыме шончал-шамыч. 

Природышто кочмо шӧнчал велэ огыл, моло тӱрлӧ шӧнчал-
шамычат верештыт. Мутлан, пасум удобритлаш кучылтмо 
шончал-шамычат улыт. 

Мландым удобритлыме шӧнчал запас шотышто Советский 
Союз тӱнямбалне эн поян эл. 

Северыште, Соликамск олалишне, пеш шуко калийный шӧнчал 
кийыме верым мумо. Кызыт тушто-^шахта-шамычым ыштыме, 
тужечын калийный шӧнчалымлуктылтеш. Тужечын калийный шӧн-
чалым пасум удобритлаш тӱжем тонна дене тӱрлӧ верлашке кол-
талтеш. 

Мемнан дене фосфорит чыла вереак верештеш, манаш лиеш. 
Фосфорит — шем-сур тӱсан, мланде йӧрышан кӱй; шуко годым 

йыргешке форман фосфорит кӱй верештеш. Фосфорит Москов-
ский областьыште, Горьковский областьыште, садыгак моло край-
лаштат, областьлаштат шуко уло. Пытартыш ийлаште шуко 
фосфорит кийыме верлам Средний Азийыште мумо. Паш шуко 
тӱрлӧ фосфорит кокла гыч эн сайжылан мемнан дене Подоль-
ский фосфорит (Украиныште) шотлалтеш. 

Фосфоритам заводлаште тыгыдемдат да ложаш гай ыштен 
йоҥыштат. Ямде ф о с ф о р и т л о ж а ш ы м вигак пасуудобрит-
лаш колтат, я с у п е р ф о с ф а т ыштымашке колтат. Фосфорит 
ложашыш серный кислотам йӧрет гын, пеш сай удобрений — 
с у п е р ф о с ф а т лиеш. 

Шукерте огыл Кольский полуостровышто Хибин курыклаште 
шуко апатит кийыме верым мумо. Кӱчык жапыште тушто апа-
титам лукташ тӱҥальыч; тужакын, ожсо пуста вереш — про-
мышленный Кировск ола кушкын. 

Апатит — тыгыде кристалл гыч лийше масса. Утларакшым 
ужаргырак тӱсан апатит верештеш, адак моло тӱрлӧ тӱсан апа-
титат лиеда. 

Заводлаште апатит дене, апатит ложашыш серный кислотам 
йӧрен, суперфосфатам ямдылат. 

Суперфосфатым ыштен лукмо шотышто кугыжан Россий 
тӱнямбалне 16-шо верыште шоген, а ынде Советский Союз 3-шо 
верым налын шога. 

Мландым калийный шӧнчал, фосфорит да апатит ложаш дене 
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удобритлыме дене шурно лектыш кугемеш. Удобритлыме мландеш 
ӱдымӧ растений-шамыч рок гыч вӱд дене пырля растворитлалт-
ше шончал-шамычым шупшын, кочкышлан налыт. Сандене 
удобритлыме пасу шурно лектышым^кугун нӧлталеш. 

МЛАНДЕ ГЫЧ ЛУКМО ТОПЛИВО. 

Мланде шке коргыштыжоТ'тыгай йӱлышӧ породым шылтен 
кийыкта: торфым, мланде шӱй-
ым, нефтьым. Нине порода-шамыч 
сайын йӱлат да шуко шокшым пуат. 
Сандене калык озанлыкыште нуно 
кугу значениян улыт. 

Торф — кӱрен тӱсан пушкыдо 
масса. Кукшо торфым вӱдыш шуэт 
гын, тудо пробка семын ийын кош-
теш,— тудо куштылго. Торфышто 
тӱрлӧ растенийын кодшыштым куш-
тылгын ужаш лиеш. Кукшо торфеш 
тул вашке пижеш. 

Мланде шӱй —шем тӱсан плотна 
масса. Тудо кӱй гаяк нелэ да пеш-
кыде. Перет гын, тудо тыгыде пу-
дырго лийын шалана. Вӱдыштӧ 
пундашке вола. Иӱлымыж годым 
мланде шӱй шокшым торф дечат 
шуко пуа. 

Йӱлышӧ порода-шамыч гыч эн 
сайжылан нефть шотлалтеш. Тудо 
мланде шӱй деч 1'/2 гана, торф деч 
3 гана шукырак шокшымпуа. Нефть 

11 сӱр. Торф регенче. шемалге тӱсан, ӱян, вишкыде наста. 

Торф кузе лиеш. 

Торф ереш да купеш лиеш. Жап эртыме семын нуно торфя-
никыш савырнат. 

Ерла сер мучко кияк, омыж, шараҥге, торф регенче (мох) 
пеш чот кушкыт (11 сӱр.). Регенче ер ӱмбалым тӱр гыч тӱҥалын 
покшеке шумеш эркын леведын мия. Ер йӧршын регенче деке 
петыралтеш да лӱҥгалтше купыш савырна, але купаҥеш (12 сӱр.). 
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Жап эртыме семын ер ӱмбалсе торф лончо утларак да утла-
рак кӱжгемеш. Шӱйшӧ растений-шамыч куп пундашке волат„ 

12 сӱр. Ер кузе эркын купышко савырна. 

утларак да утларак чумыргат. Шуко жап эртымӧҥгӧ торф реген-
чын кодшыжо чыла купым тема. 

Купышто юж уке, сандене куп растений-шамычын кодшышт 
йӧршын шӱйын огыт пыте. Нуно вӱдыштӧ шемалгат да тор-
фышко савырнат. 
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Торфым кузе луктыт, тудЬш дене мом ыштат. 

Торф — сай топливо; тудым торфан куплаште тӱрлӧ йӧн 
дене луктыт. 

Ожно торфым кид дене луктыныт. Южгынам пашазе-шамыч 
пулвуй таҥыт вӱдым келын, торфым кольмо дене кӱнчен луктыныт, 
варажӹм тудым коштат улмаш. Торфым кид дене шукак луктын 
ситараш ок лий, тиде пеш нелэ паша. Сандене кызыт мемнан 

13 сӱр. Торфым машина дене лукмаш. 

дене торф лукмӓшым утларак да утларак механизироватлат: 
торф лукмо пашаште тӱрлӧ машинам кучылтыт. Машинам ку-
чылтмаш пашазын пашажым куштылемда, сай результатым 
пуа. 

Торф лукмаште эн сай йӧнжӧ тыгай (13 сӱр.). Насос дене 
вӱдым талын шыжыктен, торфым шалатат, тыгыдемдат да виш-
кыде пучымыш гайыш савырат. Тыгай вишкыде торфым машина 
дене тулен луктыт да тӧр вереш вичкыж лончым ыштен йокта-
рен шарат да коштат. Варажым торф лончо ӱмбач лӱмын ыш-
тыме тракторым колтат: тудо кукшо торфым пӱчкеда, торф кер-
мычым ышта. Торф кермычым кошташ кодат. 

Коштымӧҥгӧ торфым электрический станцийлашке колтат. 
Торф дене пашам ыштыше электрический станцийлам торф лук-
мо вер лишан ыштат. 

Электрический станцийыште торфым паровой под йӱмалан 
олтат. Торф йӱлымӧ дене лийше шокшо машина-шамычым пӧрдык-
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та, а машина-шамыч электричествым пуат. Электричествыже 
станций гыч меҥгеш сакыме воштырла мучко олалашке да ял-
лашке колталтеш. 

Москва лишне Шатурский электрический станций пашам торф 
дене ышта. 

Шатурский станций 
гыч электричествым меҥ-
геш сакыме воштырла 
мучко Москвашке, завод 
ден фабриклашке колтал-
теш. 

Ленинград воктене, 
Дубровкышто, Нева эҥе-
реш пеш кугу „С. М. 
Киров лӱмеш электриче-
ский станций" ыштыме. 
Тиде станцият пашам торф 
дене ышта. 

„С. М. Киров лӱмеш 
электрический станций" 
гыч электричествым вош-
тыр мучко Ленинградыш фабрика ден заводлашке колталтеш. 

Мемнан СССР-ыште торфан вер пеш шуко уло. Торфым лук-
мо шотышто ме тӱнямбалне первый верыште шогена. 

Мланде шӱй кузе лийын. 

Мланде шӱйым лукмо верлаште ожнысо растений лышташ-ша-
мычын мланде кӧргысӧ курык породла ӱмбалан печетлалт код-
шо сӱретыштым муыт (14 сӱр.). Южгынам мландыште ожнысо пу-
пшгге-шамычын кӱяҥше пуыштымат муыт (15 сӱр.). Теве тыгай 
кӱяҥше пушеҥгым да лышташ-шамычын печетлалт кодшо сӱре-
тыштым ончен, ученый-шамыч мланде шӱй ожнысо растений гыч 
лиймым пален налыныт. 

Кызыт мланде шӱй кийме верлаште шуко миллион ий ожнэ 
пеш кугу чодра кушкын улмаш (16 сӱр.). Тиде чодра лӱҥгалт 
шинчыше купеш кушкын. Тунам ийгече шокшо да ночко лийын. 

Кавам нугыдо пыл эреак леведын шоген, чӱчкыдын кугу йӱр 
йӱрын. 

Тунам чодраште пушеҥге сынан папоротник, урвоч, плаун-
шамыч кушкыт улмаш. Кызыт мемнан чодралаштына тыгай пу-
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шенте-шамыч уке улыт. Мемнан 
папоротник, урвочна, да плаун-
шамычна шудо гына улыт (17 
сӱр.). 

Кошкышо да сӱмырлышӧ пу-
шенте-шамыч лӱҥгалтше куп 
ӱмбаке йӧрлын йӱмаке воленыт. 
Нунын олмеш у пушеэте-шамыч 
кушкыныт. Нуныштат кошкеныт 
да сӱмырленыт. Купышто ӱмба-
ла-умбала йӧрледыше пушеҥге-
шамыч пеш шуко погыненыт. 

Илен-толын тыгай жап шуын: 
купан лоп верлам теҥыз вӱд 
леведаш тӱҥалын. 

Вӱд йӱмалан кодшо купан вер 
вӱд пундашке волышо ошма да 
шун дене утларак да утларак 

15 сӱр. Ожнысо пушеҥгын кӱ- леведалтын шоген. 
яҥше вургыжо. пундаште кийыше пу-

шеете-шамыч утларак ошма да 
шун дене петыралтыныт. Вӱд йӱмаке юж пурыдымо дене да 
ӱмбачын пеш чот темдыме дене, ала мыняр шӱдӧ миллион 

16 сӱр. Ожнысо чодра гыч мланде шӱй лийын. 
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ий жап коклаште ож-
нысо растений-шамы-
чын кодшышт млан-
де шӱйыш савырне-
ныт. 

Варажым вес тӱр-
лӧ жап толын шуын: 
теҥыз эркын кош-
каш тӱҥалын. Шуко 
жап эртымӧҥгӧ те-
ҥыз пундаш олмеш 
кукшо мланде лийын. 
Теве молан мланде 
кӧргыштӧ, келгыште 
але ӱмбалныракак 
мланде шӱйым муыт. 

Тыге ученый-ша-
мыч шуко миллион 
ий жап коклаште 
мланде шӱй кузе 
лиймым умландарен 
пуэныт. Мландын 
историйжым тунемын, ученый-шамыч тидым паленыт: мланде 
лиймылан, религий туныктымо семын шым тӱжем утла ий велэ 
эртен гын, наука туныктымо почеш — шуко миллион ий эртен. 

17 сӱр. Мемнан чод 
расе папоротник. 

Мланде шӱйым кузе луктыт. 

Мланде кӧргыштӧ мланде шӱй лончо дене кия. Мланде шӱй 
лончо-шамычым тӱрлӧ курык порода лончо-шамыч ойырен шогат. 
Шӱй лончын кӱжгытшӧ тӱрлӧ лиеш, чӱчкыдынжӧ 2 — 3 метр 
кӱжгытан лончо верештеш. 

Мланде шӱйымлукташ келге винемым—шахтым кӱнчат (18 сӱр.). 
Шахтыште мланде йымал машина — клетка-шамыч коштыт. Па-
шазе-шамыч клетка кӧргеш шинчын ӱлыкӧ волат да кӱшкӧ кӱзат. 
Кӱнчен лукмо шӱйымат шахта гыч мланде ӱмбаке тыгай клет-
кешак оптен кӱзыктат. 

Шахта гыч ӧрдышкыла коридор-шамыч каят. Коридорла 
мучко рельсым оптымо; мланде шӱйым изи вагонлаш оптен тиде 
рельс дене шупшыктат. Коридорын потолокшым да пырдыжла-
жым пеҥгыде пу меҥге дене чоткыдемдылыт, чараклат. Мланде 
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шӱй лукмо кугу шахта-ша-
мыч шуко уремлан да пере-
улкан мланде йымал ола семын 
койыт. 

Шахтылаште углекоп-ша-
мыч пашам ыштат. Нуно млан-
де кӧргӧ гыч „шем шӧрт-
ньым"—мланде шӱйым луктыт-

Ожно мланде шӱй лукмо 
чыла пашам кид вий дене гына 
ыштеныт, манаш лиеш. 

Пашазе забойщик шкенжын 
обушок манме инструментше 
дене пешкыде шӱй лончым 
руэн каткален толашен. Па-
шазе-каталыцик руымо шӱйым 
изи ораваш оптен да имне 
кичкыме ораваш оптымо ве-
рышке шӱкен наҥгаен. Тиде 
пеш нелэ паша улмаш; пашазе-
шамычын илыш условийыш-
тат пеш уда лийын. 

Кызыт мемнан дене камен-
ноугольный промышленность-
ышто врубовой машинам ут-
ларак кучылтыт. Врубовой ма-
шина ^шӱйым <кид вий дене 
кӱнчышӧ ^забойщик деч ала 
мыняр пачаш шуко да вашке 
кӱнчен луктеш (19 сӱр.). 

зю 
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Мемнан сай забойщикна-шамыч шӱйым отбойный молоток 
дене кӱнчен, паша лектышым утларак да утларак кугемдат. 

Первый гана 1935 нйыште, тӱнямбалсе рвезе кече водын, до-
нецкий забойщик Алексей Стаханов йӱдым шахтышке волен 
да 6 час жапыште 102 тонна шӱйым кӱнчен. Стаханов моло 
забойщикын нормыжым 11 гана эртарен темен да рекордьш 
ыштен. 

Стахановын тӱҥалме 
славный пашаже чыла 
шахтылашкат шарлыш. 
Шуко забойщик-шамыч 
пашам Алексей Стахано-
вын примерже почеш ыш-
тен, шӱйым адак утларак 
да утларак кӱнчен лукташ 
тӱҥальыч. Теве тыгеДон-
бассыште виян стаханов-
ский движений тӱҥале. 
Тиде стахановский движе-
ний вашке пӱтынь эл муч-
ко шарлыш. 

Мемнан элын чапле 
е ^ ш а м ы ч стахановец ли-
йын тиде движенийышке 
ушнышт. 

Ожно пашазе-шамыч-
лан кӱнчен ямдылыме 
мланде шӱйым кид вий . „ „ „ ^ „ 

А. Г. Стаханов отбойный молот дене. 
дене да имне дене шуп-
шыкташ верештын. Ынде мемнан дене тиде пашам механический 
транспортер ден конвеер-шамыч шуктат. Конвеер ден транспортер 
чарныде пӧрдын шогат, нунын ӱмбакышт пашазе-шамыч руэв 
кышкыме шӱйым оптат. 

Конвеер гыч йогышо шӱйым электровозеш оптен главный 
шахтышке колтат, тужечын мланде ӱмбаке кӱзыктат. 

Мланде шӱйым шукыжым йӱлалташ кучылтыт. Тидлеч поена 
мланде шӱй дене тӱрлӧ кӱлеш продуктым ыштат, мланде шӱйым 
южым пуртыде калитлет гын, тыгай продукт-шамыч лектыт: 
кокс, младне шӱй емол^, светильный газ. 

Кокс чойным левыктыме годым кӱлеш. Мланде шӱй смола 
гыч тӱрлӧ чиям, эмым, моло продуктымат ыштат. Светильный 
газ уремлам волгалтараш да газовый кухньылашке йӱлалташ кая. 
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СССР-ыште мланде шӱй пеш шуко уло. Мемнан дене Донец-
кий бассейныште — югышто да Кузнецкий бассейныште — Сиби-
рьыште мланде шӱй шуко луктылтеш. Ученый-шамыч мемнан 
Советский Союзышто мланде шӱй кийыме верым шуко муыныт. 

Мланде шӱй запас дене Советский Союз тӱнямбалне кокымшо 
верым налын шога, а мланде шӱйым лукмо шотышто ынде ны-

лымше верыш лекте. 

19 сӱр. Шахтыште шӱйым врубовой машина дене кӱнчат. 

Нефтьым кузе луктыт. 
Нефть мланде кӧргыштӧ тӱрлӧ келгытыште кия. Нефть шуко 

лийме годым, южгынам тудо мланде ӱмбакат йоген лектеш. 
Ожно мланде ӱмбаке йоген лекше нефтьым корка дене 

кошталын погеныт. Вара-
жым лӱмын келге винемлам 
кӱнчен, тужечын нефтьым 
ведра дене коштал лукташ 
тӱҥалыныт. Южгынам вине-
мым кӱнчымӧ годым, нефть 
мланде кӧргӧ гыч виян кӱш-
кӧ кӱза да фонтан гай шы-
жалтеш. Тыге лекше нефть 
тӱрлӧ верыш йога да шу-
кыжо арамак йомеш улмаш. 

Кызытсе жапыште нефть-
ым вес тӱрлӧ сай йӧн дене 
луктыт. Ынде нефтьым лук-
таш винемым огыт кӱнчӧ, 
а лӱмын ыштыме аҥысыр 
буровой скважиным шӱтат. 
Шӱтымӧ скважин ӱмбалан 
лӱмын ыштыме вышкым шо-
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галтат (21 сӱр.)- Мландым вурс проу дене шӱтат. Проум элек-
тричество вий дене пӧрдыктат. Проулымо годым, проужо утла-
рак да утларак келгыш пура. Проулымо верыште пешкыде кӱй 
верештеш гын, вурс проуым алмаз проу дене вашталтат. Алмаз 
проу кеч могай пешкыде кӱйымат проулен кертеш. Проулымо 
рожышко проу почеш металл дене ыштыме пучым колтат, тудо 
проулымо семын ӱлыкӧ да ӱлыкӧ волен шога. Первый пуч муча-
шеш вес пучым, кумышо пучым винтлен шындат, нефтян лон-
чыш шумешке тыге ыштат. 

21 сӱр. Нефть лукмо вышка-шамыч. 

Шуко годым нефть труба мучко кӱза да фонтан семын шы-
жен тӱрлӧ велыш йога. Нефть йогымым чарышаш верч, труба 
мучашеш краным пыжыктат. Нефть мланде кӧргӧ гыч шкак ок 
кӱзӧ гын, тудым насос дене луктыт. 

Лукмо нефтьым кӱртньӧ труба мучко тулен, я нефтеперегон-
ный заводлашке, я нефть аралыме кугу кӱртньӧ чанлашке йок-
тарат. Тыжечын нефтьым нефть кӱлмӧ районлашке колтат. 

Мланде шӱй семынак, нефтьым йӱлалташат кучылтыт, тудын 
дене моло тӱрлӧ продуктымат ыштат. Нефтеперегонный завод-
лаште нефть гыч бензиным, керосиным, мазутым ыштат. Варажым 
мазут гыч парафиным, вазелиным, машина шӱрымӧ ӱйым да моло 
тӱрлӧ продуктым ямдылат. 
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Нефть запас шотышто Советский Союз тӱнямбалне эн поян 
эл. Мемнан дене нефтьым Закавказийыште, Средний Азийыште, 
Уралыште, Сибирьыште, моло верлаштат шуко луктыт. Кугы-
жан Россий дене таҥастарымаште, мемнан дене нефтьым кум 

гана утла шукырак луктылтеш. 
Нефтьым лукмо шотышто Советский Союз ынде тӱнямбалне 

кокымшо верым налын шога. 

СССР калык озанлыкыште топливо 
кучылтмаш. 

Мемнан калык озанлыкыштына нефтьын значенийже пеш кугу. 
Мемнан фабрика, завод, электростанцийлашке олтымо наста пеш 
шуко кая. Тугак паровоз, автомобиль да аэроплан-шамычат 
олтымо наста деч поена коштын огыт керт. Олтымо наста ял 
озанлыкыште трактор ден комбайн пашам ыштымаштат кӱлеш. 
Тидлеч поена, илыме пӧрт олташат, волгалтарашат олтымо на-
ста кӱлеш. Олтымо наста ден металл-шамыч — элын чыла озан-
лык илышын основыжо. 

Олтымо наста лукмо промышленностьнам ме кызытат вияҥден 
шогена да ончыкыжат эше чотрак вияҥдаш тӱҥалына. Олтымо 
настам лукмо шотышто ме шуко капиталистический эл-шамычым 
поктен шуына да эртен каена. Мутлан, торф лукмо шотышто 
Советский Союз тӱнямбалне первый верым налын шога, мланде 
шӱй лукмо шотышто — нылымше верым, а нефть лукмо шо-
тышто—кокымшо верым. 

Олтымо настам лукмо промышленностьнам вияҥден, ме шке-
нан элнан куатшым пеҥгыдемдена. 

МЕТАЛЛ-ШАМЫЧ. 

Кӱртньӧ, вӱргене, алюминий, свинец, шӧртньӧ—нине чыланат 
металл улыт. Металл-шамычын значенийышт пеш кугу. Машина 
да станок-шамыч, пароход да паровоз-шамыч, автомобиль да 
аэроплан-шамыч, рельс да кӱртньӧ кувар-шамыч металл дене 
ышталтыныт. 

Утларакшым кӱртньын значенийже кугу. 
Металл-шамычын СВОЙСТЕЫШТ могай вара? Металл-шамычын 

моло наста деч мо шотышто ойыртемышт уло? 
Шемалгыше вӱргене оксам йыгаш гын, тудо йылгыжаш тӱҥа-
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леш. Шӧртньӧ, ший, вӱргене, тугак моло металл-шамычат йылгы-
жыт. Металл йылгыжме дене тудым куштылгын палаш лиеш. 
Чыла металл-шамычат йылгыжыт. 

Кӧ апшат кудышко миен гын, тудо ужын: йошкаргымеш ырык-
тыме кӱртньым чӧгыт дене кырет гын, тудо молемеш, могай фор-
маным ыштынет, тугай форман лиеш. Чӧгыт дене перыме го-
дым кӱй шелышталт шалана, порошокыш савырна. Металл-шамы-
чым тапташ лиеш, нуно тапталтше улыт. 

Йошкаргымеш ырыктыме металл-шамычым таптыме велэ огыл, 
нуным шуяшат, воштырыш савырашат лиеш. Металл-шамыч шуй-
нен кертыт, шуйнышо улыт. 

Металл-шамыч — чыланат пешкыде вещества улыт, ты шо-
тышко улыжат ртуть гына ок пуро. Ртуть — вишкыде металл. 
Чот ырыктет гын, пешкыде металл-шамычымат вишкыдышке са-
выраш лиеш. Мутлан, вулно падрашым металлический совлаш 
пыштен, спиртовка але примус тул ӱмбалан шынден чот гына 
ырыктет гын, тудо лева, вишкыде лиеш. Металл-шамыч левыше 
улыт. 

Янда тоям налына. Тудын ик мучашыжым спиртовка тулеш але 
примус тулеш ырыктена. Янда тоян кид дене кучымо мучашыже 
ок ыре. Тыгай кужытанак, вӱргене але кӱртньӧ воштырым на-
лына. Тудын ик мучашыжым спиртовка але примус тулеш ырык-
тена.» Кӱртньӧ воштырын кид дене кучымо мучашыжат чот ыра. 
Молан тыге лиеш? Моланже пале: металл-шамыч шке гочышт 
шокшым сайын колтат. 

Электрический воштырым металл дене (шуко годым вӱргеньым 
налыт) ыштат. Моланже пале: металл-шамыч шке гочышт элек-
тричествым сайын колтат. 

Кӱшнӧ ончыктымо свойства-шамыч чыла металлынат уло. Ту-
те гынат, металл-шамыч иктышт-весышт деч ойыртеман улыт. 
Кӱртньӧ вӱргене деч ойыртеман. 

Шӧртньӧ кӱртньӧ дечат, вӱргене дечат поена ойыртеман. 
Кӱртньӧ, вурс, чойын — шем металл улыт. Вӱргене, сви-

нец, алюминий— цветной металл улыт. Шӧртньӧ—шерганан 
металл. 

Южо металл-шамыч гына яндарын верештыт; яндарын верешт-
ше металл пеш шагал. Чӱчкыдынжӧ металл-шамыч тӱрлӧ руда-
лаште верештыт. Рудаже — курык порода; тиде рудаште металл 
уло. Руда гыч металлым лукташ лиеш. Руда-шамыч мланде кӧр-
гыштӧ кият. Южгынам руда-шамыч мланде кӧргыштӧ келгыште 
огыт лий, мланде ӱмбакат лектыт. Шуко годымжо нуно мланде 
кӧргыштӧ келгыште кият. 
3* 35 



ньо 

Кӱртньӧ руда. 
Кӱртньым кӱртньӧ руда гыч луктыт. Эн шергакан кӱртньӧ 

руда-шамыч курыклаште лийыт. 
Тыгай рудалан шем кӱрен тӱсан кӱртньӧ руда, йошкар кӱрт-

руда да магнитан кӱртньӧ руда-шамыч шотлалтыт. Южо 
магнитан кӱртньӧ руда моклака-шамыч шке де-
кышт кӱртньӧ ӱзгарым магнит семынак шуп-
шыт (22 сӱр.). 

СССР-ыште кӱртньӧ руда эн шукыжым 
Уралыште, Криворожийыште, югышто — Керчь 
лишне да Сибирьыште — Кузбассыште уло. 

Уралыште пӱтынек магнитан кӱртньӧ руда 
гычлийше курык-шамыч улыт. Мутлан, Магнит-
ная, Высокая, Благодать лӱман курык-шамыч. 

Ынде Магнитная курык воктен пеш кугу 
чойын левыктыме завод-гигантым ыштыме. За-
вод лишан Магнитогорск кугу ола кушкын. 

Кӱртньӧ руда лукмо шотышто Советский 
Союз ынде тӱнямбалне кокымшо верым налын 
шога. 

Кӱртньӧ рудам кузе луктыт. 

22 сӱр. Магнитан 
кӱртньӧ руда. 

Курыклаште кӱртньӧ руда куакшыште кия 
гын, тудым лукташ кумда винемым — карьер-
шамычым кӱнчат. 

Руда — пешкыде курык порода, сандене ту-
дым кид вий дене каткален, руэн лукташ пеш йӧсӧ да тыге лук-
мын пайдажат шагал. Рудам динамит дене пудештарен шалатат. 
Пудештарыме жапыште пашазе-шамыч рудник гыч лектыт. 

Руда мланде кӧргыштӧ келгыште кия гын, тудым лукташ 
келге винемым — шахтылам кӱнчат. Шахта пундаш гыч ӧрдыш-
кыла, рудам кӱнчымӧ верлашке коридор-шамычым ыштат. 

Мланде йымалсе паша мланде ӱмбалсе паша деч нелырак да 
шучкырак. Шахта кӧргыштӧ мландат сӱмырлен волен кертеш; 
мланде ынже сӱмырлӧ манын шахтын потолокшым да пырдыж-
шым пушеҥге дене чараклылыт. 

Шахта кӧргышкӧ вӱдат темын кертеш, сандене тудым эре ту-
лен шогыман. Тидлеч поена, шахта гыч пужлышо южым луктын, 
яндар южым тулен пуртен шогаш кӱлеш. 

Теве тыге айдеме-шамыч мланде кӧргыш келгышке пурат да 
тудын поянлыкшым кӱнчен луктыт. 
36 



Чойыным, вурысым, кӱртньым кузе ыштат. 

Эн первой кӱртньӧ руда гыч чойыным ыштат. Чойыным лӱ-
мын ыштыме коҥгаш велен луктыт. Чойын велыме коҥгам домен-
ный коҥга але домна маныт (23 сӱр.). 

Домна — башня гай кугу коҥга. Тудын кӱкшытшӧ 20—ЗО 
метрыш шуэш. 

Домна коҥгаш ик гана олтат, ва-
ражым тудо нигунам йӧрыде шуко 
ийдалык мучко пашам ышташ тӱҥа-
леш. Домнышко шӱйым да рудам кӱ-
шычын оптен темат; тушкак, руда гыч 
йӧрдымаш наста-шамычым ойырен лук-
шаш верч, ошмам да известьым оптат. 
Ӱлычын домна кӧргышкӧ чот ырык-
тыме яндар шокшо южым пуртен 
шогат. Яндар шокшо юж—шӱйым йӱ-
лалташ кӱлеш. 

Шӱй йӱлымӧ годым руда гыч кӱрт-
ньӧ ойыралт лектеш. Тиде кӱртньӧ 
йӱлыде кодшо шӱй дене ушна да 
чойынышко савырна. 

Левыше чойын домна пундашке 
йоген вола. Шуко чойын погынымеке, 
домнын ӱлныжӧ шун дене нерынчен 
шындыме рожым почыт. Рож гыч ле-
выше чойын тул вӱд гай йоген лек-
теш, волакла мучко кая; варажым 
пешкыдемшинчеш. Тыге чойынлиеш. 

Чойынышто кажне 100 ужаш гыч 
3—6 ужашыже шӱй. Чойын пеш пеш-
кыде гынат, каура — перыме годым пудырга. Чойыным левыктат 
да тӱрлӧ ӱзгарым ыштат. 

Лӱмын ыштыме коҥгалаш левыктен чойын гыч вурысым да 
кӱртньым ыштен луктыт. Левыктыме чойын вошт южым вийын 
колтат. Тыге ыштыме дене чойынысо шӱйын ужашыже йӱла. 
100 ужаш чойынлан —2 ужаш шӱй кодеш гын, тунам вурс 
лиеш. Вурс пеш пешкыде, тудым тапташат лиеш. Вурс дене ма-
шиным, инструментым да рельсым ыштат. 

Левыктыме чойынышто шӱйжӧ йӧршын гаяк йӱлен пыта гын, 
тунам кӱртньӧ лиеш. Кӱртньым пушкыдо металл кӱлмӧ верыште 
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кучылтыт. Мутлан, кӱртньӧ дене пӧрт леведме калайым ыштат; 
калай денак ведрам, тазым, моло ӱзгарымат ыштат. 

Южышто кӱртньӧ рӱдаҥеш. Рӱдаҥме деч аралышаш верч 
кӱртньӧ ӱзгарым чиялтат але рӱдаҥдыме металл — цинк, никель, 
моло денат, — леведыт. 

Тугак вурсат рӱдаҥеш. Сандене машина-шамыч вашке тӱганен 
пытат. Рӱдаҥдыме вурысым ышташ тунемаш пеш шуко вийым 
пышташ верештын. Пытартыш жапыште рӱдаҥдыме вурысым 
ышташ йӧным муыныт. Тиде йӧным мумаш советский наука ден 
техникын пеш кугу сеҥымашышт. Кугыжан Российыште чойы-
ным, вурысым да кӱртньым пеш шагал луктыныт. Ынде 
СССР-ыште у домна-шамыч ышталтыт да пашашке шогалталтыт. 

Советский Союз чойын ыштен лукмашым 3 !/2 гана, а вурс 
ыштен лукмашым 4 гана кугемден. Ынде чойыным лукмо дене 
тӱнямбалне кокымшо верым, а вурысым лукмо дене — кумышо 
верым налын шога. 

Вӱргене. 

Природышто вӱргене утларакшым тӱрлӧ рудаште верештеш, 
южгынам яндар вӱргенят верештеш. Яндар вӱргеньым самород-
ный вӱргене маныт. 

Руда гычын вӱргеньым кӱртньӧ семынак левыктен луктыт. 
Яндар вӱргене йошкар тӱсан. Тудо сайын тапталтеш, тудын 

дене вЛптырымат шуен ышташ лиеш. Вӱргене пеш пушкыдо, 
сандене яндар вӱргене дене тӱрлӧ ӱзгарым шагал ыштат. Вӱр-
геньым моло металл-шамыч дене пырля левыктен, пешкыде сплав 
лиеш. 

Вӱргене ден вулно сплавым бронза (томбак) маныт. Бронзым 
машина ыштымаште кучылтыт. Бронза дене статуйым, памятей-
кым да тӱрлӧ украшенийым ыштат. 

Вӱргене ден цинк сплавым латунь (той) маныт. Вӱргене дене 
ыштыме манме шуко ӱзгарым яндар вӱргене дене огыл, а ла-
тунь дене ыштыме. ' Латуньым вӱргене деч ойырен палаш йӧсӧ 
огыл, латунь нарынче тӱсан лиеш. Латуньым машина ыштыма-
ште да военный пашаште шуко кучылтыт. 

Алюминий. 

Алюминий — у металл, тудым первый гана шӱдӧ ий ончыч 
велэ пален налын, муыныт. Тунам алюминий пеш шергакан ме-
таллан шотлалтын; тудым куштылго йӧн дене луктын моштен 
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огытылат, ик килограммже 1200 теҥгем шоген. Алюминий дене 
сылне узгар-шамычым гына ыштеныт. 

Шукерте огыл электричество вий дене лукташ тӱҥалмӧҥгӧ 
гына алюминий шулдештын. 

Тылеч ваоа алюминий пеш кӱлеш металлыш савырныш. Мем-
нан озанлыкыштына тудын кӱлешыже эре кушкын шога. Санде-
не алюминий — толшаш жапын металлже, манаш лиеш. 

Молан вара, могай металл-шамычым сеҥен, алюминий нунын 
верыштым налеш? Алюминий—мланде ӱмбалне эн кугын шар-
лыше металл. Яндар алюминийым муаш ок ^шй. Туге гынат, тудо 
тӱрлӧ курык породлаште шуко уло. 

Алюминийым утларакше руда гыч — боксит гыч луктыт. Бок-
сит руда Ленинградский областьыште да Уралыште шуко уло. 

Руда гыч алюминийым электричество вий дене луктыт. 
Алюминий — ший тӱсан ош металл. Южышто тудо ок 

рӱдаҥ. 
Алюминий куштылго, сандене тудын значенийже аэроплан 

ден дирижабль ыштымаште эре кушкын шога. 
Алюминий пушкыдо металл, сандене шуко годым алюминийым 

моло металл дене ушен, сплавым ыштен гына кучылтыт. Алюми-
ний дене ыштыме манме шуко ӱзгарым яндар алюминий дене 
огыл, а моло металл-шамычым тудын дене ушен ыштыме сплавше 
дене гына ыштыме улыт. 

Кугыжан Российыште алюминий йӧршын ок лукталт улмаш. 
Советский Союз алюминий лукмо промышленностьым ыштыш. 
Ынде Советский Союз алюминийым ыштен лукмо шотышто тӱ-
нямбалне кумышо верым налын шога. 

Свинец. 

Природышто свинец утларакшым руда семын верештеш; сви-
нец рудам свинцовый блеск маныт. 

Свинец — пеш пушкыдо металл, тудым кӱзӧ денат пӱчкаш 
лиеш. Сандене свинецым моло металл-шамыч дене пырля левык-
ген, сплавым ыштен кучылтыт. 

Вулно ден свинец сплавым куштылгын левыкташ лиеш, ты-
гай сплав дене тӱрлӧ ӱзгарым паитлат. Вулно, свинец да сурьма 
сплав дене книга печетлыме буква-шамычым велат. Свинец дене 
ате-шорым огыт ыште, тудо ядан. 

Яндар свинец дене тӱрлӧ пучым, дробым, пулям да пломбым 
ыштат. 
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Шӧртньӧ. 

Природышто кеч кунамат яндар июртньӧ гына верештеш. 
Тудо курык породышто тыгыде падрашла але лончо (жилка) гай 
кия. Южгынам куго шӧртньӧ моклакамат муыт; тыгай шӧртньым 
самородок маныт. 

Курык порода шаланыме годым шӧртньӧ пырче-шамыч ош-
машке верештыт, тыге шӧртнян ошма лиеш. Ошмаште шӧртньӧ 
уло гын, тыгай ошмам шӧртнян ошма маныт. 

Тыгай шӧртньӧ йӧрышан ошма гыч яндар шӧртньым вӱд дене 
мушкын луктыт. 

Шӧртньӧ—нелэ металл, сандене мушмо годым ошмаже вӱд дене 
пырля йоген кая, а шӧртньӧ пырче-шамыч шӧртнян ошмаш муш-
мо ате пундашешак кодыт. 

Шӧртнян ошмаште шӧртньӧ пеш шагал. 160 килограмм шӧрт-
нян ошмаште ик грамм шӧртньӧ лиеш гын, тыгай ошмам мушкаш 
выгодно маныт. Шӧртньым лукташ пеш шуко паша вий кӱлеш, 
сандене шӧртньӧ шергын шога. 

Яндар шӧртньӧ — пушкыдо металл, нарынче тӱсан да чот 
йылгыжеш. Южышто тудо ок рӱдаҥ. Шӧртньӧ моло тӱрлӧ металл 
дечат сайын тапталтеш дашуйнен кертеш. Шӧртньӧ дене утла-
ракшым оксам ыштат, тӱрлӧ ӱзгарым сылнештарымаште кучылтыт. 

Тӱрлӧ ӱзгарым ышташ шӧртньым ший дене але вӱргене дене 
пырля левыктен сплавым ыштат. 

СССР-ыште" шӧртньым Уралыште, Сибирьыште да Средний 
Азийыште луктыт. 

Мемнан лукмо шӧртньынаСоветскийСоюзын шӧртньӧ запасыш-
кыже пура. Шӧртньым лукмо шотышто кызыт мемнан элна тӱ-
нямбалне кокымшо верым налын шога. 

СССР калык озанлыкыште металл-шамычын 
кӱлешышт. 

Топливат, металл-шамычат мемнан калык озанлыкыштына 
пеш кугу значениян улыт. Металл-шамычын эн тӱҥ значенийышт 
тыште: нуно тӱрлӧ машинам ыштымаште кӱлыт. Машина-шамыч 
мыланна элнам индустриаҥдаш кӱлыт. 

Ленинын завещанийже почеш ме шкенан нелэ индустрийнам, 
утларакшым машина ыштыме промышленностьым вияҥдена. Кок 
сталинский пятилетка жапыште ме пеш кугу сеҥымапмпамычым 
ыштышна. Мемнан дене чойын левыктыме пеш кугу завод-ша-
мыч ышталтыныт, мутлан: Магнитогорскышто, Сталинскыште да 
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Макеевкыште. Нине кум гигант-шамыч кугыжан Российын чыла 
заводлаже лукмо наре чойыным левыктен луктыт. 

Цветной металл-шамычым левыктен лукшо пеш кугу завод-
шамыч ышталтыныт: мутлан, Уралыште вӱргене левыктыше, 
Волховышто алюминий ыштыме завод-шамыч, молат. 

Сталинградыште, Челябинскыште да Харьковышто трактор 
ыштыме, Саратовышто комбайн ыштыме, Ростовышто ял озанлык 
машинам ыштен лукшо завод-шамыч ышталтыныт, молат. 

Автомобильым, самолетым, моторым, паровозым да вагон-ша-
мычым ыштен лукшо завод-шамыч ышталтыныт. 

Война деч ончылсо жап дене таҥастараш гын, СССР-ыште 
машинам ыштен лукмаш коло кандаш гана кушкын. Машинам 
ыштен лукмо шотышто ынде мемнан элна тӱнямбалне кокымшо 
верым налын шога. 

Мемнан Советский Союзна ял озанлыкан шеҥгелан кодшо эл 
гыч ончыл элыш, виян индустриальный элыш савырнен. 

II. ВӰД. 
Мланде ӱмбалне вӱд шуко уло. Кумдан шарлен кийыше кугу 

деч кугу теҥыз ден океан-шамыч мланде ӱмбалым леведыныт. 
Кӧ теҥыз тӱрыш миен гын, тудо сердыме кумда теҥыз ӱмбалым 
ужын. Теҥызын мучашыжым ужаш ок лий. Ала кушто, мӱндӱр-
но-мундурно теҥыз ӱмбал кава дене ушнымыла коеш. 

Шотлен пытардыме эҥер^амыч — кугыжат, изижат — мланде 
ӱмбалне тӱрлӧ могырышкыла йогат да шке вӱдыштым теҥыз-
лашке да океанлашке йоктарат. 

Мланде йӱмалнат вӱд шуко уло. Вӱд тавым (винемым) кӱнчен 
волымо годым келгыште але ӱмбалныракак вӱдым верештыт. Тиде 
грунтовой вӱд, але мланде йӱмал вӱд. Южо верлаште, мутлан, 
коремлаште, мланде йӱмал вӱд мланде ӱмбаке памаш лийын 
йоген лектеш. 

Мланде ӱмбал деч кӱшнат, южышто, вӱд уло. Мланде ӱмбал 
деч кӱшнӧ коштшо пыл-шамыч тыгыде вӱд чӱчалтыш гыч але 
ий кристалл гыч лийын улыт. Пыл гычын вӱд мланде ӱмбаке 
йӱр але лум лийын йога. 

Природыштат, калык озанлыкыштат вӱдын значенийже кугу . 

Вӱдын кум тӱрлӧ состоянийже. 

Тыгылайже вӱд вишкыде лиеш. Туге гынат, тудо чылаж го-
дымак вишкыде ок лий. Вӱд кылма гын, ийышке савырна.. Ий — 
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пешкыде вещество. Вӱд паритлалтмыж годым парышке са-
вырна. 

Пар мемнан йырысе юж семынак газообразный вещество. 
Тыге вӱд кум тӱрлӧ состоянийыште лийын кертеш: вишкыде, 

пешкыде да газообразный. 
1-ше опыт. Стаканыш ий мокла-

кам пыштена да ырыкташ тӱҥалына. 
Тудо шула да вӱдышкӧ савырна. 
Тыге, ырыктыме годым вӱд пешкыде 
состояний гыч вишкыдесостоянийыш 
савырна. 

2-шо опыт. Стаканысе вӱднам 
умбакыже ырыктена. Вӱд шолаш 
тӱҥалеш да парышке савырна. Тыге, 
ырыктыме годым вӱдвишкыде состо-
яний гыч газообразный состоянийыш 
савырна. 

Вӱд ырыктыме годым гына огыл, 
кылмыктыме годымат ик тӱрлӧ состо-
яний гыч вес тӱрлӧ состоянийыш са-
вырна. 

3-шо опыт. Колбышко вӱдым 
пыштена, тудым пробка дене петрена, 
пробка вошт кӱчык янда пучым кер-
ме (24 сӱр.). Колбысо вӱдым шолаш 
тӱҥалмешке ырыктена. Вӱд шолеш да 
парышке савырна. Колба кӧргыштат, 
янда пучын рожшо воктенат пар 
ок кой. Тыште шинчалан койдымо 
пар. Тудо кӱшкӧ кӱза, йӱкша да 
тыгыде вӱд чӱчалтышыш савырна. 
Тыгыде вӱд чӱчалтыш гыч тӱтра 
лиеш. Мемнан опытыштына тӱтраже 

_ Т~ янда пуч рож деч кӱшнӧ коеш. 
Тыге, йӱкшыктымӧ годым вӱд газо-

сур- образный состояний гыч вишкыде 
состоянийыш савырна. 

Вӱдым чот йӱкшыктет гын, тудо кылмен шинчеш, ий 
лиеш. 

4-ше опыт. Вичкыж яндан пузырекым налына. Тушко изи-
шак вӱдым пыштена. Вӱдан пузырекым лум да шӧнчал варыме 
смесьыш шындена. Шӧнчалым варыме (йӧрымӧ) лум чот йӱкша. 
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Пузырекысо вӱдат кылма, ийышке савырна. Тыге, йӱкшыктымӧ 
годым вӱд вишкыде состояний гыч пешкыде состоянийыш са-
вырна. 

Природысо вӱд яндар мо, 

Природысо вӱд — тиде теҥыз, ер, эҥер, памаш вӱд. Приро-
дысо вӱд нигунамат йӧршын яндар ок лий. Чӱчкыдынак вӱдыш-
тӧ румбык лиеш. Утларакшым эҥер вӱд шошым вӱдшор жапыш-
те пеш румбыкан лиеш. Тидлеч поена, вӱдыштӧ коч кунамат 
шулышо вещество-шамыч улыт. Утларакшым растворитлалтше 
вещество-шамыч теҥыз вӱдыштӧ шуко. Теҥыз вӱдыштӧ кочо 
шончал-шамыч шуко шуленыт, еандене теҥыз вӱдын тамже кочо-
шӧнчалан. 

Озанлыкыште чӱчкыдынак румбыкдымо вӱд кӱлеш. А южгы-
нам чылт шӧнчалдыме вӱдат кӱлеш. Вӱдым румбык деч да 
шулышо тӱрлӧ шӧнчал деч кузе эрыктат вара? 

Вӱдан етаканым налына. Тушко ик еовла шуным да ик еовла 
шӧнчалым пыштена, варажым еайын гына пудратена. Шун вӱ-
деш ок шуло, тудо вӱдым румбыкаҥда. Шӧнчал вӱдеш шула, 
еандене вӱд шӧнчалан лиеш. Тыге ме румбыкан шӧнчалан вӱдым 
ямдылышна. Ынде тиде вӱдым румбык деч да шулышо шӧнчал 
деч эрыктен налаш тыршена. 

Вӱдым румбык деч кузе эрыктат. 

Опыт. Вӱдым румбык деч эрыктышаш верч, ме фильтро-
ванийым ыштена (фильтроваена). 

Яндар фильтр кагаз дене фильтрым ямдылена (25 еӱр.). Кагаз 
фильтрнам воронкашке пыштена. Воронканам яндар бутылка 
аҥыш шындена. 

25 еӱр. Фильтрым тыге ямдылат 



Румбыкан шӧнчалан вӱдым фильтрышке эркын йоктараш тӱ-
ҥалына (26 сӱр.). 

Ме фильтрышке румбыкан вӱдым йоктарена, а фильтр гыч 
яндар, вошт койшо вӱд йога. Значит, румбыкым кучен кода да 
шке воштшо вӱдым колта. Тиде фильтровайымаш лиеш. 
Фильтр вӱдым румбык деч эрыкта. 

Ме румбыкан вӱдым кагаз фильтр гоч фильтровайышна. Ап-
теклаштат, лабораторийлаштат тӱрлӧ румбыкан вишкыде-шамы-

эрыктымаш. 

Румбыкан вӱдым яндар ошма лончо ӱмбаке йоктараш гын, 
ошма вошт яндар, вошт койшо вӱд йога, а румбыкшо ошмаш 
кучалт кодеш. Водопровод станций гыч фильтровайыме вӱд пу-
алтеш. 

Фильтр вӱдым шулышо шӧнчал деч эрыктен кертеш мо? Филь-
троваен лукмо вӱдын тамжым шынен ончена. Тудо тугаяк, ожнысо 
гаяк шӧнчалан. Значит, фильтровайыме дене вӱдым румбык деч 
велэ эрыкташ лиеш. Фильтровайымаш дене вӱдым шулышо 
шӧнчал деч эрыкташ ок лий. 

Вӱдым шулышо шӧнчал деч кузе'эрыктат. 

Опыт. Вӱдым шулышо шӧнчал деч эрыктышаш верч, он-
чыч вӱдым парыш савырат, вара паржым адак вӱдыш савырат. 
Меат тыгай опытым ыштен ончена (27 сӱр.). 
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Колбышко фильтровайыме шӧнчалан вӱдым пыштена. Колбын 
аҥжым янда пучан пробка дене плотнан петырена. 

Янда пучын вес мучашыжым яндар пробирка кӧргыш колтена. 
Пробиркыжым йӱштӧ вӱдан але луман стакан кӧргыш шогал-
тена. 

Колбысо вӱдым ырыкташ тӱҥалына. Вӱдым шолаш тӱҥалмеш-
кыже ырыктена, умбакыжат чарныде ырыктен шогена. Икмыняр 
жап гыч пробиркыште вӱд погынаш тӱҥалеш, утларак да утла-
рак шукемеш. Тиде вӱд кужечын лийын? 

28 сӱр. Оварнылше пыл. 

Шолтымо годым вӱд парышке савырна. Пар колба гыч лектын 
пучышко верештеш, пуч гыч йӱштӧ пробиркыш пура. Иӱштӧ 
пробиркыште пар йӱкша да вӱдышкӧ савырна. Тиде вӱд пробир-
кыш погына, утларак да утларак шукемеш. Пробиркыште вӱд 
шуко погынымек, ырыктымынам чарнена. 

Тыге ме вӱдын ужашыжым парышке савырен колба гыч про-
биркыш кусарышна, парыш савырен эрыктышна. Пробиркышке 
могай вӱд погынен? 

Пробиркеш погынышо вӱдын тамжым ончена. Тудын нимогай 
тамжат уке. Тушто ынде шӧнчал уке. Парыш савырен 
эрыктыме дене ме вӱдым шӧнчал деч эрыктышна. Тыгай вӱдым 
парыш савырен эрыктыме але дестиллированный вӱд маныт. 
Тиде йӧршын яндар вӱд. 
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Аптеклаштат, лабораторийлаштат вӱдым тыгак парыш савы-
рен эрыктат. Дестиллироватлыме вӱд дене эмым, тӱрлӧ растворым 
ыштат. 

Йӱр ден лум. 
Мланде ӱмбал гыч теҥыз, эҥер, ер да моло вӱд гыч лекше пар> 

кӱшкӧ кӱза. Кӱшнӧ вӱд пар йӱкша да тыгыде вӱд чӱчалтышыш 
савырна. Тыгай тыгыде вӱд чучалтыш-шамыч гыч пыл лиеш 
(28 сӱр.). Тыгыде вӱд чучалтыш-шамыч [ваш-ваш ушнат, шол-
драҥыт да нелемыт, шем пылыш савырнат. Шем пылым вес се-
мынже йӱран пыл маныт. Йӱран пыл гыч нелэ вӱд чучалтыш-
шамыч мланде ӱмбаке йогат. Тыге йӱр лиеш. 

Йӱр шокшо жап годым гына лиеш йӱштӧ годым лум лиеш. 
Садыгак лумат вӱд пар гыч лиеш. Туге гынат, йӱштыштӧ вӱд 
чӱчалтышыш огыл, а пешкыде кристалл-шамычышке — лумпыр-
чышке савырна (29 сӱр.). Ийгече пешак йӱштӧ огыл гын, ту-
нам лум пырче-шамыч кӱшыч йогымышт годым южешак ваш-
ваш ушнат да мамык моклака гай лийыт. Лум луммо годым 
мланде ӱмбалым ош коверла леведеш. 

Лупс ден покшым. 
Йӱр ден лум мланде ӱмбал деч кӱшнӧ южеш лийыт да вара 

жым мланде ӱмбаке йогат. Лупс ден покшым предмет-шамычын 
йӱкшышӧ ӱмбаланышт лийыт. Шуко годым ме лупс ден пок-
шымым шудо, пушеҥге, кӱй да мланде ӱмбалсе моло предмет. 
шамыч ӱмбалне ужына. 

Лупс тыге лиеш. Кеҥежым, кастене да йӱдым мланде ӱмбал 
да мланде ӱмбалсе моло предмет-шамыч йӱкшат. Йырысе южат, 
южышто улшо вӱд парат нунын ӱмбалан логалын йӱкша. Йӱк-
шышӧ вӱд пар предмет-шамыч ӱмбалан тыгыде лупс чӱчалтыш 
лийын шинчеш. 

Мланде ӱмбалне улшо предмет-шамыч пеш чот йӱкшеныт 
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гын (мутлан: шыжым, телым), тунам южысо вӱд пар нине пред-
мет-шамыч ӱмбаке вӱд чӱчалтыш гай огыл, а тыгыде ий кри-
сталл гай лийын шинчыт. 

Тыге покшым лиеш. 

Природышто вӱдын йыр савырнымыже. 
Кече мландым ырыкта. Кече мланде ӱмбалым да эҥерысе, 

ерысе, теҥызысе вӱд ӱмбалым ырыкта. Кече шокшо дене вӱд па-
рышке савырна. Вӱд пар мланде ӱмбал деч кӱшкӧ кӱза да йӱк-
ша: вет кунар кӱшкӧ кӱзет, тунар йӱштӧ. ^ӱкшымӧ дене 
вӱд пар тыгыде вӱд чӱчалтышыш але тыгыде кристаллышке са-
вырна. Кӱшан вӱд чӱчалтыш але ий кристалл-шамыч гыч пыл ли-
еш. Пыл гычын вӱд йӱр але лум лийын мӧҥгӧ мланде ӱмбаке йога. 

Йӱр вӱдын да лум вӱдын ужашыже мландышке шыҥа, ужа-
шыже парышке савырна, ужашыже эҥерлашке йога. Эҥер гычын 
вӱд мӧҥгӧ теҥызлашке йога. 

Кече шокшо дене теҥыз вӱд адак парыш савырна. Адак вӱд 
пар южышко кӱшкӧ кӱза. Адак пыл лиеш. Пыл гычын вӱд адак 
йӱр але лум лийын мланде ӱмбакак йога. 

Нигунам чарныде тыге лийын шога: природышто вӱд йыр 
савырнылын коштеш. 

Вӱдын ырымыж годым шарлымыже да йӱкшымыж 
годым туртмыжо. 

Вӱдын тыгай свойствыжым пален нал-
шаш верч, опытым ыштен ончена (ЗО сӱр.). 

Колбым налына, тушко чиян вӱдым те-
мена. Колбын аҥжым янда пучыи керме 
пробка дене плотнан петырена. Петырыме 
годым вӱд изишак пуч мучко кӱза. Пучыш-
то вӱдын уровеньжым (кӱкшытшым) шӱр-
тӧ дене кылтен палдыртена. 

1-ше опыт. Ынде колбысо чиян вӱднам 
ырыкташ тӱҥалына. Тидлан верч, колбым 
шокшо вӱдышкӧ шындена. Изишак жап 
эртымек чиян вӱд пуч мучко кӱзаш тӱҥа-
леш. Молан тыге лиймыже пале: ырымыж 
годым вӱд шарла. 

2-шо опыт. Ынде колбысо чиян вӱднам 
йӱкшемдаш тӱҥалына. Тидлан верч, колбым 3 0 с у р Ырыктыме го-
йӱштӧ вӱдыш але лумыш шындена. Чиян дымвӱдшарладапуч 
вӱд койын пуч мучко ӱлыкӧ волаш тӱ- мучко кӱшкӧ кӱза. 
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ҥалеш. Молан тыге лиймыже пале: йӱкшымыж годым вӱд тур-
теш. 

Тыге, ырымыж годым вӱд шарла, а йӱкшымыж годым тур-
теш. Моло вишкыде наста-шамычат тугак лийыт, мутлан: спирт, 
ртуть, молат. Туге гынат вӱдын шкенжын поена свойствыжо уло. 

Кылмымыже годым вӱдын шарлымыже. 
* 

Опыт. Бутылкаш вӱдым темена да пробка дене плотнан пе-
тырена. Варажым тудым йӱштышкӧ луктын шындена. 

Икмыняр жап эртымӧҥгӧ ме ужына: бутылкаште вӱд кылмен 
да бутылкаже пудештын каен. Бутылка молан пудештын? Вот 
молан: кылмымыже годым, вӱд шарла. 

Чыла вишкыде наста-шамычат, манаш лиеш, кылмымышт го-
дым туртыт. А вӱд кылмымыж годым ок турт, шарла веле. Тиде— 
вӱдын шкенжын поена свойствыжо. 

Озанлык пашаште вӱдын тыгай свойствыжым эреак эскерен 
шогаш верештеш. Те шкат ужын улыда дыр: водопровод труба-
шамычым мландышке келгышкырак волтен оптат. Тыге ыштет 
гын, телым труба кӧргыштӧ вӱд ок кылме. Вӱд кылма гын, кӱрт-
ньӧ трубам пудештарен шалата. Кылмыше вӱдын вийже кугу. 

Природышто вӱдын тыгай вийже пеш кугу куй-шамычым ше-
лыштеш, каткала. Кӱй шелшышке вӱд пурен темеш гын, кыл-
маш тӱҥалын, тудо шарла да кӱйым шуко ужашлан шелыштеш. 
Теве тыге вӱд курык порода-шамычым шалата. 

Термометр. 

Термометр, але градусник дене пӧртысӧ але тӱжвалсе южын 
кузе ырымыжым, вӱдын да моло предмет-шамычын кузе ырымыш-
тым палат. Термометр дене температурым вискалат. 

Термометрым вичкыж янда пуч дене ыштат. Янда пучын ӱлыл 
мучаштыже изи шар уло. Изи шар кӧргыштӧ ртуть але чиялтыме 
спирт уло. Термометрын пучшо изи оҥаш пыжыктыме. Оҥаште 
делений-шамычым ыштыме, тиде делений-шамыч тураш цифр-
шамычым возымо. Нине цифр-шамыч градус шотым ончыктат 
<31 еӱр.). 

Ырымыж годым термометрыште ртуть шарла да пуч мучко 
кӱза, а йӱкшымыж годым ртуть туртеш да пуч мучко вола. Тем-
пературым палаш кӱлмӧ годым термометр п у ы ш т о ртуть меҥге 
могай делений тураш, могай цифр тураш чарнымыжым ончат. 

1-ше опыт. Термометрым шулаш тӱҥалше ийыш але лумыш 
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шогалтена. Ртуть меҥге 0 цифран делений тураш шогалеш, 
тудо ий але лум шулен пытымешке туштак^шогаш тӱҥалеш. 
Значит, ий О градусышто шула. Садыгак О гра- . 
дусышто яндар вӱд кылма. О градус — тиде ий 
шулымо да вӱд кылмыме точка. С 

2-шо опыт. Ынде термометрым шолшо вӱд 
ӱмбалсе пареш кучена. Ртуть меҥге 100 цифран 
делений тураш шогалеш; тудо вӱд шолын пыты-
мешке туштак шога. Яндар вӱд 100 градусышто 
шолеш. 100 градус—тиде вӱдын шолмо точкы-
жо. 

Ий шулымо точка ден вӱд шолмо точка кок-
лам термометрыште 100 иктӧр ужашлан пайлат. 
Кажне ужашым, деленийжым градус маныт. Тыгай 
делений-шамычым О градус деч ӱлыкат, 100 гра-
дус деч кӱшкат ыштат. О деч кӱшкылаже шок-
шым ончыктышо градус-шамыч лийыт, а О деч 
ӱлыкылаже — йӱштым ончыктышо градус-шамыч. 

Градусым кӱчыкын0 (градус) пале дене ончык-
тат. Тыге возат: ий 0°-што шула, вӱд 100° шок-
шышто шолеш. 

Ртуть дене ыштыме тыгай термометрым цервой 
гана 190 ий ожно Цельсий лӱман ученый ыштен. 
Сандене тиде термометрым Цельсий термометр 
манын лӱмденыт. 

Заданий. Термометрым налын, леве да йӱштӧ 
вӱдын мыняр градуслан ырымыжым (температур-
жым) висен палыза. 

Термометрын мыняр градусым ончыктымыжым 31 сур_ 
возыза. Термометр. 
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Природышто вӱдын пашаже. 

Природышто вӱд нигунамат ик верыште ок шинче. Тудо эре 
тарванылеш: йога да мойын. Шкенжын тарванылмыж (движений) 
годым вӱд пеш кугу пашам ышта. 

Эн ончычак вӱд шалатылме пашам ышта. Тудо курык порода-
шамычым шелыштын шалата да мланде ӱмбалым вашталта. 

Кугу тӱтан годым теҥызыште вал-шамыч кӱкшӧ серлам кугу 
вий дене перен шалатат. Эҥерлаште, утларакшым писын йогышо 
курык эҥерлаште вӱд серым урыкта, мушкын волта. Вӱд утла-
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ракшым вӱдшор годым да наводнений годым энер серым да мо-
йын чот шалата. 

Шуҥгалт йогышо вӱд (водопад) мландым кӱнчен луктеш, кугу 
куй-шамычым шалата. 

Йӱр вӱд ден лум вӱд, мланде ӱмбалым мушкын, южгынам 
кугу коремлам ыштат. 

Курык гыч эркын нушкын волышо ий — ледник-шамыч мланде 
ӱмбалым тӧрлат. Йымалнышт кийыше куй-шамычым шӱкен вол-
тат, шымартат, шалатылыт. 

Природышто вӱд созидательный пашамат ышта. Талын йогы-
шо вӱд тыгыде кӱйым, ошмам, шуным йоктарен наҥгая да эр-
кын йогымо велышке намиен шында. Тыге эҥерлаште куакш 
вер, островла, серла воктен вӱд йошкын лийыт. 

Ледник-шамыч, курык гыч нушкын волымышт годым, кӱйым, 
ошмам, шуным шуко шӱкен волат. Илен-толын нуно шкешт 
шулен пытат да йыргешке куй-шамычым, ошмам, шуным шуко 
кодат. 

Тыге шуко курым мучко вӱдын паша ыштымыж дене мланде 
ӱмбал кугынак вашталтеш. 

ВӰД ВИЙЫМ ОЗАНЛЫКЫШТЕ КУЧЫЛТМАШ. 
Пеш ожно айдеме шке вийже дене да ашныме вольык вий дене 

велэ пашам ыштен илен. Тунам айдеме шке пашаштыже живой 
двигательым гына кучылтын. 

Туге гынат, айдеме шукертак шкенжын озанлык пашаштыже 
шке вийжым да вольык вийым природа вий дене вашталташ тӱ-
ҥалын. Живой двигатель олмеш айдеме вӱд, мардеж двигатель-
ым, варарак моло двигатель-шамычымат, кучылташ тӱҥалын. 

Вӱд двигатель-шамыч. 

Эн простой вӱд двигательлан 
вӱд орава шотлалтеш (32 сӱр.). Вӱд 
оравам, мутлан, яллаште вӱд вак-
шыште кучылтыт. 

Вӱд, вӱд орава ӱмбаке йога да, 
тудым шӱкен пӧрдыкта. Вӱд орава 
вакш кӱй дене ушалтеш, вӱд орава 
пӧрдмӧ годым вакш кӱят пӧрдеш, 
шурным йоҥышта. 

Вӱд оравам шукерте ожно ыш-
32 сӱр. Вӱ; орава (наливной), таш тӱҥалыныт. 100 ий у т л а о ж -
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но Францийыште вӱд Турбиным шонен луктыныт. Сӱретыште 
вӱд Турбиным кузе йӧнештарен шындымым ончыктымо (33 сӱр.). 
Турбина кок металлический орава дене ышталтын. Ик ораваже 
вес оравашке пуртен шындыме, ик ораваже тарваныде шинча, а 
весыже — пӧрдын кертеш. 

Труба мучко вӱд талын гына вола да, турбинышке пурен, 
пӧрдын кертше ораван кольмо-шамычшым пера. Пӧрдын 

кертше ораваже писын пӧрдаш тӱҥалеш. Турбиным машина дене 
ушымо. Турбина пӧрдмӧ годым машинажат пӧрдеш. Электричес-
кий станцийлаште нине машина-шамыч электричествым ыш-
тен луктыт. Тыге айдеме, вӱд орава ден Турбиным озанлык па-
шаш пуртен, вӱд вий ден пайдалана. 

Вӱд вий деие пашам ыштыше мемнан электрический 
станций-шамычна. 

Мемнан калык озанлыкыштына вӱд турбина-шамыч пеш кугу 
значениян улыт. Вӱд вий дене пашам ыштыше ик электростан-
цият вӱд турбина деч поена пашашке шогалын ок керт. Электри-
ческий етанцийлаште электричествым ыштен лукталтеш. Элек-
тричествым воштыр мучко колтен, заводлашке, фабриклашке, 
еовхозлашке да колхозлашке пуалтеш. Тушто электричество ма-
шина ден станок-шамычым пӧрдыкта. 
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Ленинын завещанийже почеш ме пеш шуко электрический стан-
ций-шамычым ыштена. 

Пытартыш жап марте мемнан дене эн виян электрический 
станцийлан вуд вий дене пашам ыштыше Волховский электро-
станций шотлалтеш ыле. Тудым 1926 ийыште, Волхов эҥереш 
ыштыме. Волховский станций гыч электричествым воштыр мучко 
колтен, Ленинградысе фабриклашке да заводлашке пуалтеш. 

1932 ийыште Днепр эҥереш вӱд вий дене пашам ыштыше 
Днепровскийэлектрическийстанций ышталте. Днепрогэс — СССР-
ыште велэ огыл, Европыланат вӱд вий дене пашам ыштыше 
эн кугу электрический станций. Тиде станцийыште пеш кугу 9 
Турбиным шындыме. 

Тиде станцийыште ыштен лукмо электричество шуко фабри-
кыш, завод, совхоз, колхозлашке колталтеш. 

Днепрогэс лу Волховский станций наре электрический вийым 
пуэн кертеш. 

Советский правительствын планже почеш мемнан дене Юл 
эҥереш да Ангара эҥереш вӱд дене пашам ыштыше эше виянрак 
электростанций-шамычым ышталтеш. 

Тыге ме природым сеҥена да тудын вийжым социализмым 
ыштыме пашашке шогалтена. 

Паровой двигатель. 

Айдеме шке озанлыкыштыже вӱд вийым гына огыл, садыгак 
пар вийымат кучылтеш, паровой двигательым ышта. 

Парын пашам ыштымыжым умылен налшаш верч, ме тыгай 
опытым ыштена. 

Опыт. Пробиркыш !/4 нарыже вӱдым пыштена да тудым 
пробка дене петырена. Пробиркым чоткыдемден шындена да вӱд-
шым шолташ тӱҥалына. Икмыняр жап эртымӧҥгӧ, пробирка гыч 
пробкыжӧ йӱкын лектын возеш. Молан тыге лиеш? 

Шолтымо годым вӱд парышке савырна. Пар шуко лиеш, тудо 
пробирка кӧргыш, шолшо вӱд ӱмбалан погына. Петырыме про-
бирка гыч тудо тӱжваке лектын ок керт, пробирка кӧргыштак 
туртын шога. Туртшо пар пробирка пырдыжым да пробиркам 
темда. 

Тушто пар темдыме денак пробка пробирка аҥ гыч лектын 
кая. ч 

Теве тыгай туртшо парын вийжым паровой машинам пӧр-
дыкташ кучылтыт. Паровой машинам шонек лукшаш верч, 
ожно пеш шуко еҥ тыршен. Ончычшо нине машина-шамыч йӧнан 
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огыт ул улмаш. Паровой машинам иктаж 170 ий ожно англичанин 
Уатт келыштарен, саемден ыштен. Тидлеч вара иже паровой маши-
нам озанлыкыште кучылташ тӱҥалыныт. Паровой машинам ыштен 
лукмо деч вара ончычшо пароходым, варажым паровозым ыште-
ныт. Паровой машинам чыла вереат кучылташ тӱҥалыныт. 

Кузе вара паровой машинаште пар пашам ышта? 
Паровой машинаште вӱд темыме под уло. Вӱдым подышто 

пеш чот ырыктат. Вӱд шолеш. Под кӧргеш пеш шуко пар погы-
на. Парым пуч мучко цилиндырышке колтат. Ынде 34-ше сӱре-
тышке ончалза. 

Цилиндрыште поршень уло, тудо цилиндр пырдыжеш пижын 
шогымо гай плотнан петыралт шога. Туртшо пар поршеньым 
чот темда, тудым мӧҥгешчшьыш коштыкта. Поршень коштеш. 
Поршень орава дене ушалтын. Сандене поршень коштмо годым 
орават коштеш: орава пӧрдеш. Тыге паровой машинаште пар 
пашам ышта. 

Паровой двигатель-шамыч мемнан калык озанлыкыштына кугу 
значениян улыт. Паровой машина паровозышто, пароходышто 
уло. Паровой двпгатель-шамыч мемнан шуко фабрикыштына, 
заводлаштына, совхозлаштына да колхозлаштынапашам ыштат. 

III. ЮЖ. 
Ояр кечыште ме кӱшкӧ ончалына гын, канде тӱсан кавам 

ужына. Канде кава—тиде кече дене волгалтарыме юж. Мландым 
700 километр наре кӱжгытан юж лончо вӱдыл шога. Юж мемнан 
йырыштына, чыла вереат уло. 

Юж верым налын шога. 

Юж — тӱсдымӧ, вошт койшо газ, санденеметудымогына уж. 
Опыт. Яра стаканым налына да тудым вӱдан кумда атыш 

кумыктена. Стаканыште юж уло, сандене тушко вӱд ок пуро. 
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Стаканым изиш шӧрын ыштена. Стакан гыч юж пузырек-ша-
мыч лекташ тӱҥалыт (35 еӱр.). Стаканым утларак шӧрын ышташ 
гын, кӧргыж гыч юж утларак да утларак лекташ тӱҥалеш. Ста-
кан гыч юж лектеш, яра вер кодеш, тиде яра верыш вӱд пура. 
Тыге ыштен, южым ик стакан гыч вӱдым темыме вес стаканыш 
йоктараш лиеш. Тиде опыт южын вер налмыжым ончыкта. 

35 сӱр. Юж стакан гыч лектеш. 
> 

Тыге ойлат: «яра" стакан, „яра" бутылка, „яра" ведра,— маныт. 
Чынжым каласаш гын, нуно яра огыт ул, юж дене темыме улыт. 

Южын нелытше уло. 
Пешкыде дене вишкыде наста-шамычын нелытышт уло. Южын 

нелытше уломоРТидым пален налшаш верч, тыгай опытым ыш-
тен ончаш лиеш. 

Опыт. Вичкыж яндан кугу колбым налына, тудым пробка 
дене плотнан петырена, варажым виса теркеш винер ластык ӱм-
балан шындена да гирь-шамычым шындылын висам тӧр ыштена. 
Варажым виса гыч колбым налына да пробкажым почын тудым 
спиртовка тулеш ырыкташ тӱҥалына. Ырыктыме годым юж шар-
ла да тудын ужашыже колба кӧргӧ гыч лектеш, юж лекмым ме 
огына уж. Ырыктыме колбым адак саде пробка денак плотнан 
петырена да саде виса теркышкак шындена. Колба куштылемын: 
ырыктыме дене колба кӧргӧ гыч южын икмыняр ужашыже тӱж-
ваке лектын. Значит, южын нелытше уло. 

Юж—вӱд деч шуко гана куштылгырак. 4° шокшышто ик литр 
вӱд 1000 г виса, а 1 литр юж тугайтемпературыштак 1'/з грамм, 
нарыракым велэ виса. Сандене юж куштылго маныт. Туге гынат, 
природын моло наста-шамычше семынак, южынат нелытше уло. 

Юж туртеш да шарла. 
Южым туртыкташ лиеш. Тудым мыняре утларак туртыктет, 

тудо тунаре утларак шарлаш тырша. Тиде свойствым южын 
чымалт кертмыже (упругость) маныт. Южын туртын да чымалтын 
кертмыжым пален налшаш верч, тыгай опытым ыштена. 
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Опыт. 50 сантиметр нарырак кужытан кумда янда пучым 
налына. Ты пучын рожышкыжо кӱжгӧ пареҥге лончым пӱчкын 
шындена. Пареҥге кружок пуч кӧргыщ пура да ик вуйжым пе-
тырен шога. Пучын вес мучашыжымат пареҥге кружок дене 
петырена. 

36 сӱр. Юж пистолет. 

Ынде ик кидышке пучым налына, а вес кидышке вичкыж пу 
тоям налына. Тиде тоя дене пареҥге кружокым пуч кӧргышкӧ 
шӱкалына. 

Пареҥге кружокым пучын пелышкыже шумешкат шӱкал она 
шукто, пучын вес вуйысо пареҥге кружокшо лектынат кая. Мем-
нан юж пистолетна лӱен колта 
(36 сӱр.). 

Тиде оҥай опытым адак ик гана 
ыштен ончена. 

Молан юж пистолет лӱен кертеш? 
Пареҥге кружокым пуч кӧргышкӧ 

шӱкалмына годым, ме пуч кӧргысӧ 
южым туртыктена. Пуч кӧргыштӧ юж 
тунарак кодын, а тудын верже изе-
мын. Ме тудым туртыктышна. 

Туртшо юж чымалт шога, тудо 
шарлаш тырша. Тудо кок могырыш-
кат шӱкен шога: первый пареҥге кру-
жокшымат, взсыжымат. Юж шӱкымӧ 
дене ик пареҥге кружокшо йӱкын 
лектын кая. Вот молан юж пистолет. 3 7 СУР- Фонтаным кузе 
лӱен кертеш. ыштат. 

Южын туртын да шарлен кертме 
свойствыжым техникыште кучылтыт. Кӱртньӧ корнышто вагон-
шамычын, трамвайный вагон-шамычын тормозышт туртшо юж де-
не пашам ыштат. Стройкыштр пӧрт пырдыжлам туртшо юж 
вий дене шыжыктен чиялтат. Автомобиль шиныштат туртшо 
юж уло; шин кӧргыштӧ туртшо юж улмылан кӧра, автомо-
бильын каймыж годым чытырнымашыже иземеш. Резиҥга ме-
че кӧргыштат туртшо юж уло, сандене шолымо годым тудо 
тӧрштен колта. 
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Заданий. 37-ше сӱретыште ончыктымо семын опытым ышты-
за. Пуч мучашым умшашке налын бутылка кӧргышкӧ южым 
пуза, варажым бутылкадам содор гына ӧрдыжкӧ шындыза. Турт-
шо юж бутылка кӧргысӧ вӱдым темда, вӱд пуч мучко кӱзен, 
фонтан семын шыжаш тӱҥалеш. 

Ырымыж годым южын шарлӹмыже, йӱкшымыж годым 
туртмыжо. 

Моло наста семынак, южат ырымыж годым шарла, а йӱкшымыж 
годым туртеш. Южын тыгай свойствыжым палышаш верч опы-

тым ыштен ончена. 
1-ше опыт. Вич-

кыж янда дене ыш-
тыме колбым але бу-
тылкам налына. Ту-
дым янда пуч керман 
пробка дене плотнан 
петырена. Пучын му-
чашыжым чиялтыме 
вӱдан стаканыш кол-
тена. Колбым але бу-
тылкам шокшо кид 
копа дене кучен 
ырыктена. Колба гы-
чын пуч мучко юж 
пузырек-шамыч лек-
таш тӱҥалыт. Юж 
ырымыж годым 

38 сӱр. Ырымыж годым юж шарла, йӱк- шарла да санде-
шымыж годым туртеш. не тӱжваке лектеш 

(38 сӱр.). 
2-шо опыт. Ынде колбысо южым йӱкшыктена: колбым копа 

дене ырыктымынам чарнена да тудым пробкаж гыч парня дене 
кучен шогыктена. Колбысо южым утларак йӱкшыктышашлан 
колба ӱмбаке йӱштӧ вӱдеш нӧртымӧ лустрам пыштена. Ынде вӱд 
пуч мучко кӱшкӧ кӱзаш тӱҥалеш. Юж йӱкшымыж годым тур-
теш, сандене вӱд кӱшкӧ кӱза. 

Юж шке воштшо шокшым удан (плокан) колта. 

Пале: телылан пӧртыштӧ кок пачаш окнам шындат. Тыге пӧртыш-
тӧ шокшым сайын аралышашлан ыштат. Кок пачаш окна олмеш, 
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кӱжгӧ яндан ик окнам гына шындет гын, сайрак ок лий ыле мо?—ма-
нын йодын кертыт. 

Уке, тыге ыштет гын, пӧртыштӧ шокшым аралаш ок лий 
ӱлмаш. Кок окна коклаште юж лончо лийме кӱлеш. Юж лончо 
лиймылан кӧра гына, пӧртыштӧ шокшо сайын аралалтеш. Вот 
молан тыге лиеш: юж шке воштшо шокшым удан колта. Тидым 
пален налшашлан, тыгай опытым ыштен ончена. 

1-ше опыт. Кок ик гай янда стаканым налына, иктыжым — 
кӱжгӧ янданым, весыжым — вичкыж янданым. Кок стаканышкы-
жат ик гай ырыктыме шокшо вӱдым темена да янда дене 
леведына. Кок стаканжымат йыгыре шындена. Иктыжым ӱстел 
ӱмбалан шындена, а весыжым янда банка кӧргеш, спичка ко-
робка ӱмбалан шындена. Банкым тыгайым налман: тиде банкын да 
кокымшо стаканыняндаштпервый стаканыняндажекӱжгытак лий-
ман. Кок стакан коклаште ойыртыш икте велэ: шокшо вӱдан ко-
кымшо стаканже юж лончо дене вӱдылалтын^тиде юж лончо стакан 
пырдыж ден банка пырдыж коклаште кия. Юж лончын значений-
же могай? 

Ик мыняр жап гыч термометр дене висен але кид денак ши-
жын пален налаш лиеш: стакан-шамычыште вӱд иктӧр йӱкшен 
огыл. Кокымшо стаканыште вӱд шагалрак йӱкшен, а первый 
стаканыште утларак. Молан тыге лиймыже пале: кокымшо ста-
канысе вӱдын шокшыжым стакӓн ден банка пырдыж кокласе юж 
лончо арален шоген. Тыжечын мыланна коеш: юж шке воштшо 
шокшым удан колта. Кок пачаш окна кокласе юж лончынат 
значенийже тугаяк, тудо пӧрт кӧргысӧ шокшым арален шога. 

Тугак чийыме вургемат, утларакшым коваште вургем, мемнан 
капнан шокшыжым арала. Кап ден вургем коклаште юж лончо 
уло. Вургем мемнан капнам ок ырыкте, а кап дене вургем кок-
ласе юж лончо мемнан капнан шокшыжым арален шога. 

2-шо опыт. Кок икгай бутылкаш ик семын ырыктыме шокшо 
вӱдым темена да пробка дене петырена. 

Ик бутылкажым коваште дене але лустра дене вӱдылына, 
вес бутылкажым нимо денат огына вӱдыл, первый бутылка вок-
тен шындена. Икмыняр жап эртымеке пале лиеш: коваште дене 
але лустра дене вӱдылмӧ бутылкаште вӱд шагалрак йӱкша, а 
вес бутылкаштыже утларак. Тыжечын мыланна тидым пален 
налаш лиеш: бутылка ден коваште але лустра кокласе юж шке 
воштшо шокшым удан колта. 

Эскерымашым да опытым ыштылын пален нална: юж шке 
воштшо шокшым удан колта. Южын тыгай свойствыж дене 
озанлыкыште да илышыште пользоватлат. 
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Могай юж куштылгырак—шокшо але йӱштӧ. 

Ырымыж годым юж шарла, тудо куштылемеш да кӱшкӧ кӱза. 
Коҥгаш., олтымо годым ырыше юж шикш дене, южгунам тул 
йып дене пырля труба мучко кӱшкӧ кӱза. Садыгак йӱлен шин-
чыше керосин лампыштат ырыше юж лампа труба мучко кӱшкӧ 
кӱза. Лампа труба кӧргышкӧ тыгыде папирос кагазым шуэт гын, 

нуно тул ӱмбаке огыт воч 
ырыше юж дене пырля кӱшкӧ 
велэ кӱзат. Тыжечын пале; 
шокшо юж йӱштӧ юж деч 
куштылгырак, сандене тудо 
кӱшкӧ кӱза. 

Опыт. Класс кӧргыштӧ юж 
коридорысо юж деч шокшырак 
лиеш. Класс омсам коридор 
могырышкыла изишак почына, 
кӱвар ӱмбалан чӱктымӧ сортам 
кучена (39 ^сӱр.). Сорта тул 
класс кӧргыш тайна. Тыжечын 
пале: йӱштӧ юж нелырак, сан-
дене ӱлычын кая. 

Чӱктымо сортанам нӧлта-
лына да кӱшан, омса ӱмбал 
тураш кучена. Ындыжым сорта 

велкыла тайна, 
пале: шокшо юж 

куштылгырак, сандене кӱшы-
чын коштеш. 

Коридор омсам тӱжвакыла почын, сорта дене тыгай опыты-
мак ыштена гын, сорта тул кӱшнӧ ойлымо семынак тайныштеш. 
Тиде чыла шокшо юж ден йӱштӧ южын верым вашталтыл кошт-
мыштым ончыкта. 

Природышто шокшо юж ден йӱштӧ юж эреак верыштым ваш-
талтылын коштыт. Кече мландым ырыкта, мландыже—южым. Ыры-
ше юж, куштылго лиймыжлан кӧра, кӱшкӧ кӱза. Тудын олме-
шыже ӱлыкӧ йӱштӧ юж вола. Тыге ырыме да йӱкшемме дене 
природышто юж вер гыч верыш куснылын коштеш. 

Южышто первый коштшо ен-шамыч. 
Южышко кӱзен, южышто чоҥештыл кошташ айдеме шукерт-

сек шонен илен. Тиде шонымашым шукертак шукташ тыршеныт. 
18 
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Шокшо южын йӱштб юж деч куштылго улмыжым пален нал-
мӧҥгӧ гына е ^ ш а м ы ч южышко кӱзен кертыныт. 

150 ий утла ожно Францийыште, ик изи олаште, Монгольфье 
нзак-шоляк-шамыч куштылго винер дене кугу шарым ыштеныт, 
шарын ӱмбалжым кагаз дене клеитленыт. Шар йӱмалан тулым 
олтен, шарымырыктыме денешокшо южымтеменыт. Шар кучымо 
керемым рудымӧҥгӧ, шар южышко кӱзен чоҥештен каен. Тиде 
первый юж шар улмаш. 

Тидлеч вара Монгольфье изак-шоляк-шамыч е^шамычым 
южыш кӱзыктен кертше шарым лӱмын 
ыштеныт. Шаржым кугым ыштеныт, кӧр-
гышкыжӧ ырыктыме южым теменыт (40 
сӱр.). 

1783 ий 23-шо ноябрьыште, Париж 
олаште кугу площадеш шуко калык 
ончылно юж шарым чоҥештараш ямды-
леныт. Шареш кок ученый шинчыныт« 
Канатым мучыштареныт. Шар кӱшкӧ 
писын кӱзаш тӱҥалын. Ончаш толшо 
калык куанен кычкыраш тӱҥалын. Шар 
кӱшкӧ да кӱшкӧ кӱзен, вашке шинча 
ончычат йомын. Шар дене да шареш 
шинчын южыш кӱзышӧ е ^ ш а м ы ч дене 40 сӱр. Южыш первый 
мо лийын? кузышо-шамычын юж 

Ырыктыме юж шар кӧргыштӧ йӱк- шарышт. 
шаш тӱҥалын, шар утларак да утларак 
нелемын, икмыняр жап гыч мланде ӱмбаке волен шинчын. 

Тыге первый гана айдеме юж шар дене чоҥештен. 
Тидлеч вара ырыктыме южым темыме юж шареш шинчын, 

шуко еҥ чоҥештылаш тӱҥалын. Чоҥгштылмышт годым эҥгекат 
чӱчкыдынак лиеден. Южым ырыктен шогаш шареш тул олтымо 
атыи шындат улмаш. Сандене юж шарлаште чӱчкыдынак пожар 
лиеден. 

Вашке вес тӱрлӧ шарым ышташ тунемыныт, тиде шарын кӧр-
гышкыжӧ шокшо юж олмеш юж деч куштылго улшо газым 
темаш тӱҥалыныт. Тыгаӓ шар-шамыч кызытат улыт. 

Юж шар. 

Кызытсе юж шарыш куштылго газым — водородым темат. 
Тиде газ шарын оболочкыжо вошт нимынярат ок лек, манаш лиеш. 
Шар оболочкын ӱмбалжым пеҥгыде сетка дене леведыт. Тиде 
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сеткеш, ӱлан корзиным сакат, тужагын ен--шамыч шинчыт, тӱрлӧ 
кӱлеш ӱзгарым оптат. Тиде шар юж деч куштылгырак, сандене 
тудо кӱшкӧ кӱзен кертеш. 

Юж шар пеш кӱшкӧ кӱзен кертеш. Туге гынат, аэростат 
манме тыгылай юж шар дене е1г-шамыч 10800 метр кӱкшытыш 

велэ кӱзен кертыныт. Тугай кӱкшы-
тыштӧ юж пеш шуэ лиймылан кӧра, 
тушто шукак илен шукташ ок лий» 
лӱдмашан. 

Ятыр кӱшкӧ кӱзышаш верч, лӱмын 
ыштыме шар — стратостат кӱлеш (41 
сӱр.). Стратостат — пеш кугу шар. Ту-
дын кӧргышкыжӧ тыгылай шар кӧр-
гыш темыме куштылго газымак — 
водородым темат. Стратостатын ӱлан-
же почылт шогышо корзиным огыл, 
а чот петыралт кертше шар гай гон-
долам сакат. Гондолажым металл дене 
ыштат. Гондола кӧргысӧ ен^-шамыч 
лӱмын ыштыме прибореш темен кӱ-
зыктымӧ кислородым шӱлат. 

Мемнан дене СССР-ыште страто-
статам первый гана 1933 ийыште ыш-
талтын. 30-шо сентябрьыште ояр эр-
дене, „СССР" лӱман стратостат кум 
тале исследовательым шынден, Москва 
ола ӱмбаке нӧлталалте. 4 час гыч тудо 

19 300 метр кӱкшытыш кӱзен шуын. Тыгай кӱкшытыш тӱням-
балне але ик еҥат кӱзен огыл. Стратостат дене кузышо-шамыч 
тыгай кӱкшытым сеҥымышт нерген стратостат гыч мланде ӱмба-
ке радио дене рапортым пуэныт. Кастенжым стратостат Москва 
воктенрак сайын волен шинчын. 

„СССР" стратостатын чоҥештымыже уло тӱнямбаллан кугу 
событий лие, тудо советский наука ден техникын кугу сеҥыма-
шыжым ончыктыш. 

Юж корабль. 
Юж корабль, але дирижабль, кужака форман лиеш. Тыгай 

кужака форман лиймыж дене тудо южым сайын пӱчкын кая 
(42 сӱр.). 

Дирижабльын оболочка кӧргыштыжӧ водород газ уло. Дири-
жабльын йымалныже гондола уло, тушто е ^ ш а м ы ч улыт. 
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Дирижабльыште мотор-шамычат улыт; мотор дене дирижабльым 
виктараш лиеш. 

Юж корабль дене пеш мӱндӱркӧ чоҥештен кошташ лиеш. 
1926 нйыште знаменитый ученый путешественник Амундсен ди-
рижабль дене Север-
ный полюсыш миен. 
Дирижабль южышто 
71 час коштын да мӧҥ-
гӧ сайын савырнен 
толын. 

Пытартыш жап мар-
ке мемнан дирижабль-
шамычна лийын огыт 
УЛ-

Ынде ме дирижабль-шамычым ышташ тӱҥалын улына, шкенан 
дирижабль-шамычнат улыт. Нуно мыланна калык озанлыкыш-
тат, научно-исследовательский пашаштат кӱлыт. Дирижабль 
мыланна шкенан элнам капиталист-шамыч деч арален шогашат 
кӱлыт. Капиталист-шамыч мемнан Советский Союзнам ненавидит-
лат, мемнан ваштареш сарым ямдылат. 

Шкенан элнан обороныжым пеҥгыдемдена! 

42 сӱр. Дирижабль. 

Мардеж. 
Юж нигунамат ик верыште шып ок шого. Тудо эре коштеш. 

Южын коштмыжо мардеж манылтеш. 
Мардеж тӱрлӧ велышкыла пуа. Юг гыч 

южный мардеж, север гыч — северный мардеж 
пуа, тылеч молат. Мардежын направленийжым 
(кувекыла пуымыжым) лӱмын ыштыме флюгер 
манме прибор дене палат (43 сӱр.). 

Мардеж тӱрлӧ вий дене пуа. Эркын пуышо 
мардеж пушеҥге лышташым изиш гына тар-
ватылеш. Тале мардеж пушеҥгын кӱжгӧ ук-
шлажым тарватылеш, лӱҥгыкта. Тыгай мардеж 

43 сӱр. Флюгер, пушеҥге, меҥге, пӧрт пӧрня шелше-шамычеш 
пернен шӱшка, пирыла урмыжеш. Южгынамже 

моткоч тале мардеж лиеш; тугай мардеж пушеҥгым лӱҥгыкта, 
мардеж ваштареш ошкедыше еҥым шогалта; тыгай мардежым 
туле мардеж (буря) маныт. 

Мланде ӱмбалне тӱтан мардежат (ураган) лиеда. Тӱтан 
мардеж вожышто шогышо пушеҥгым луктын шуа; пӧртымат, 
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моло оралтымат шалата. Тӱтан мардеж — пеш кугу эҥгекым 
конда. 

Тӱтан мардеж утларакшым шокшо эллаште — югышто лиеда, 
мемнан дене тыгай мардеж пеш шуэн лиеш. 

Эркын пуышо мардеж секундышто 4—5 метрым кая, тале 
мардеж 11—13 метрым. Тӱтан мардеж пеш писе — секундышто 
35 метр дечат утла кая. 

Природышто мардеж пеш кугу пашам ышта. Тудо курык 
порода-шамыч шелышталт шаланыме гыч лийше ошмам, шуным 
ӱштын налын кая да тӱрлӧ верлашке намиен опта. Тыге теҥыз 
серла мучко ошма дюн-шамыч, а пустыньлаште ошма бархан-
шамыч лийыт. 

Мардеж вий дене ик вер гыч вес верыш куснылын коштшо 
ошма озанлыклан пеш кугу эҥгекым конда, сандене ошман кус-
нылын коштмыж дене кучедалыт. Тидлан верч пушеҥгым, тӱрлӧ 
кустарникым шындылыт. Нуно ошман куснылын коштмыжым 
чарат. 

Мардежын озанлыкыште пашам ыштымыже. 
Айдеме шукерте ожнак мардежлан шке озанлыкыштыже па-

шам ыштыкташ тӱҥалын. Айдеме мардежь1м двигатель вий ол-
мышто кучылтеш. 

44 сӱр. Магелланын корабльже. 



Шукерте ожнак айдеме парусан суднам ыштен. Мардеж 
парусым пуэн оварта да суднам вӱд ӱмбачын шӱкен наҥгая. 

/^гШк 
ч Ж Ж / хцнш 

п Г т п Г т Ёш 
Л 

45 сӱр. .Товарищ". 

Тыге пушым удырышо-шамыч олмеш пашам мардеж ышташ 
тӱҥалын. 

Ожнысо жапыште парусан корабль-шамычын значенийышг 
пеш кугу лийын. 

46 сӱр. Мардеж вакш. 47 сӱр. Мардеж двигатель. 

Тыге 1492 ийыште, парусан корабль дене Колумб первый гана 
Европа гыч Америкыш миен. Парусан корабль денак 1519 ийыште 
первый гана Магеллан мланде йыр савырнен толаш каен. Кум 
ий океанла ӱмбалне коштмӧҥгӧ, Махелланын вич корабль гыч 
иктыже мланде йыр савырнен шуын да мӧҥгыжӧ пӧртылын 
(44 сӱр.). 
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Паровой машинам ыштен лукмо деч вара .тулан корабльым" 
ыштен луктыныт. Пароходым первый туге маныт улмаш. Парусан 
корабль-шамыч шке верыштым пароход-шамычлан пуэныт. Мемнан 
жапыштат парусан корабль-шамыч улыт. 

45-ше сӱретыште .Товарищ" лӱман парусан отважный кора-
бльна ончыктымо. .Товарищ" океанла ӱмбалне шуко коштын. 

Тугак кукшо мланде ӱмбалнат айдеме мардеж вийым шукерте 
ожнак кучылташ тӱҥалын. Мардеж вакш-шамыч шукерте ожнак 
лийыныт (46 сӱр.). Мардеж вакшын шулдыр-шамычшым пӧрдыкта. 
Шулдыр-шамыч вакш кӱй дене ушалтыныт. Шулдыр пӧрдмӧ 
годым вакш кӱйжат пӧрдеш. Вакш кӱй шурным йоҥышта, ложа-
шышке савыра. 

Пытартыш жапыште мемнан дене виян мардеж двигатель-
шамыч ышталтыт (47 сӱр.). Мардеж двигательын шулдыр-шамыч-
шым пӧрдыкта. Шулдыр-шамыч пӧрдмӧ годым машинат пӧрдеш. 
Машина электричествым ыштен луктеш. Электричествым воштыр 
мучко фабриклашке да заводлашке станок ден машина-шамычым 
пӧрдыкташ колталтеш. 

Тыге мардежын вийжым калык озанлыкыште кучылтыт. 

ЮЖЫН СОСТАВШЕ МОГАЙ. 

Южын составшым ученый-шамыч первой гана 150 ий утла 
ончыч гына пален налыныт. 

Ученый-шамыч тидым паленыт: южыш тӱҥ шотышто кок газ 
пура. Нине газ-шамыч гыч иктыже йӱлаш полша—тудым кислород 
маныт, весыже йӱлаш ок полшо—тудым азот маныт. Тидлеч поена 
южышто изишак углекислый газат уло. 

Ончыч кислород ден углекислый газын свойствыштым пален 
налына, варажым опытым ыштен, южын составшым пален на-
лына. 

Кислород. 

Южышто кислород азот дене йӧрналтын, еандене юж гычын 
яндар кислородым лукташ пеш йӧсӧ. Ме яндар кислородым вес 
йӧн дене луктына (48 еӱр.). 

Опыт. Пробиркышке пел еовла марганцевокислый калий манме 
веществам пыштена. Пробиркым пробка дене петырена, пробкаш-
тыже—кадыртыме янда пуч. Янда пучын мучашыжым вӱдан кум-
да атыш кумыктымо вӱдан стакан йымаке колтена. 

Спиртовка тулеш пробиркынам эркын ырыкташ тӱҥалына. 
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Ончыч пробирка гыч вӱдыш юж пузырек-шамыч лектыт, а 
варажым кислород пузырек-шамыч лекташ тӱҥалыт. Нуно вӱд 
мучко кӱзат да стакан гыч вӱдым шӱкен луктыт. Стаканыште 
газ утларак да утларак погына, а вӱдшӧ утларак да утларак 
шагалемеш. Газ стакан гыч чыла вӱдым шӱкен лукмек, пуч му-
чашнам стакан йӱмачын луктына да ырыктымынам чарнена, Кумык 
шогышо стаканым ӱлӹчын кагаз дене петырена, варажым тудым 
вӱд гычын луктын савырена да ӱстембалан шындена. 

48 сӱр. Кислородым лукмаш. 

Тиде стаканышке тулшолан чырам пуртена. Чыра йӱлаш 
тӱҥалеш. Значит, кислород йӱлаш полша. Яндар кислородышто 
чыра южышто йӱлымӧ деч талын, волгалтын йӱла. Значит, кис-
лород йӱлымашым вияҥда. 

Кислород шӱлаш кӱлеш. Иктаж могай животныйым, мутлан 
колям, кислороддымо банка кӧргыш пуртен шындет гын, тудо 
вашке кола. Садыгак айдемат кислород деч поена илен ок керт. 
Больницыште врач нелын кийыше еҥлан яндар кислородым 
шӱлыкта. 

Углекислый газ. 

Кислород ден азот деч поена южышто, шукО огыл гынат, 
углекислый газ уло. 

1-ше опыт. Б у ш л к а ш к е тыгыде мелым да вӱд дене йӧрымӧ 
соляной кислотам пыштена. Бутылкан аҥжым кадыр янда пучан 
пробка дене вашке петырен шындена. Янда пучын мучашыжым 
вӱдан етаканыш колтена, 49-ше еӱретыште ончыктымо еемын 
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ыштена. Пуч гычак вӱдышкӧ газ пузырек-шамыч лекташ тӱҥа-
лыт. Тиде углекислый газ лектеш. Углекислый газат тӱсдымӧ газ. 

Газ колтышо (газоотводный) пучын мучашыжым стаканышке, 
известкан вӱдышкӧ колтена. Стаканыште известкан вӱд румбы-
каҥеш. Значит, углекислый газ известкан вӱдым румбыкаҥда. 

Ынде газ колтышо пучын мучашыжым „яра" стакан кӧргышкӧ 
колтена да янда дене леведына. Пуч гыч углекислый газ лектеш 
да стаканым тема; углекислый газ тӱсдымӧ газ, сандене тудын 
стаканеш погынымыжым огына уж. Стаканышке йӱлышӧ чырам 
пуртена. Чыра тул йӧра. Стаканеш ынде углекислый газ погы-
нен. Углекислый газ йӱлаш ок полшо. 

Ынде тиде стакан гыч углекислый га-
зым вес „яра" стаканыш йоктарен ончена. 
Вӱдым ик стакан гыч вес стаканыш йок-
тарыме семынак ыштена.-

Ынде шаҥге юж улмо стаканышке йӱ-
лышӧ чырам пуртена. Чыра тул йӧра. 

Значит, тиде стаканыште юж олмеш ынде 
углекислый газ уло. Шаҥге углекислый газ 
улмо стаканышке йӱлышӧ чырам пуртен 
ончена. Чыра тул ок йӧрӧ, йӱла. Значит, 
тиде стаканыште углекислый газ олмеш 
ынде юж уло. 

Тыге ме углекислый газым ик стакан 
гыч весстаканышвӱд семынак йоктарышна. 
Углекислый газ юж деч нелырак улмыж-
лан кӧра ме тыге ыштен кертна. 

Углекислый газ южышто чыла вереат уло. Утларакшым угле-
кислый газ илыме пӧртысӧ южышто шуко. Эн шукыжым угле-
кислый газ еҥ шуко погынымо пӧрт кӧргеш погына. Садыгак 
мемнан классыштынат южышто углекислый газ уло. Классеш 
вошт койшо известкан вӱдым тарелкаш пыштен шындена. Вашке 
ме вӱд ӱмбалне ош чорам ужына. Тиде чора южышто углекислый 
газ улмо дене лийын. Вет углекислый газ известкан вӱдым рум-
быкаҥда. Тыге кеч кунамат углекислый газым палаш лиеш. Мо-
лан углекислый газ илыме пӧрт кӧргысӧ южышто шуко лиеш? 

2-шо опыт. Вошт койшо известка вӱдан стаканым налына. 
Шӱлен лукмо южым известка вӱдышкӧ янда пуч але олым пуч 
дене пуаш тӱҥалына. Стаканыште известка вӱд румбыкаҥеш. 
Значит, шӱлымына годым ме шуко углекислый газым луктына. 

3-шо опыт. Кӱртньӧ воштыр дене йӱлышӧ сортам пӱтырена 
да стакан кӧргыш пуртена. Стаканым яндаденелеведына. Сорта 
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йӱла, икмыняр жап гыч йӧра: стакан кӧргысӧ южышто кислород 
чыла пытен, сандене сорта тул йӱлен ок керт. Стакан гыч сор-
танам луктына. Стаканыш вошт койшо известка вӱдым опталын, 
лугалтена. Стаканыште вӱд румбыкаҥеш. Значит, йӱлымӧ годым 
южышто углекислый газ погына. 

Молан илыме пӧртыштӧ углекислый газын шуко лийын керт-
мыже ынде пале: йӱлымӧ годым да шӱлымӧ годым углекислый 
газ южышко погына. 

Южын составшым умландарышг опыт. 

Кислород ден углекислый газын свойствыштым пален налмек, 
южын составшым умландарен пушо опытым ыштена (50 сӱр.). 

50 сӱр. Южын составшым умландарыше опыт. 

Опыт. Кумда янда атыш вошт койшо известка вӱдым опталы-
на. Вӱд ӱмбаке кумда пробкам пыштена. Пробка ӱмбалан йӱлышӧ 
изи сортам пыжыктыме лийже. Сортам пундашыжым пӱчкын налме 
бутылка дене петырена; бутылкан аҥжым пробка дене петырена. 

Южышто кислород улмылан кӧра бутылка йымалне сорта 
йӱлаш тӱҥалеш. Сорта йӱлымӧ годым кислород шагалемеш 
а углекислый газ шукемын шога. Бутылка кӧргыштӧ кислород 
йӧршын пытымӧҥгӧ, сорта тул йӧра. 

Сорта йӱлымӧ годым лийше углекислый газым известка вӱд 
шупшын налеш, сандене вӱд бутылка кӧргышкӧ пура, кӱшкӧ 
кӱза. Бутылка кӧргышкӧ пурышо вӱд сорта тул йӱлымӧ годым 
пытыше кислородын объемжо нарыракак верым налеш. Бутыл-
каште кодшо верым тӱҥ шотышто азот налын шога. 

Опытым точно ыштыме дене тидым пален налылтын: южышто 
кок тӱрлӧ газ уло, южышто кислород !/5 ужаш деч изиш шукы-
рак, а азотшо 4/Б ужаш наре. 
5* 67 



IV. ПРИРОДЫШТО УЛШО ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСТВО. 

Кӱдырчан йӱрым чыланат 
ужын улыда. Кава шем пыл дене 
леведалтеш, йӱр йӱреш, волгенче 
волгалтара (51 сӱр.), кӱдырчӧ чот 
рашкалтен кӱдырта. 

Кӱдырчан йӱр деч юмылан 
ушаныше-шамыч лӱдыт. Ожно 
енг-шамыч кӱдырчым кӱдырчӧ-
юмо колта манын шоненыт. Юмо 
иктаж молан шыдешка да мланде 
ӱмбаке кӱдырчӧ ден волгенчым 
колта маныныт. 

Кызытат невежественный енг-
шамыч тугак шонат: Илья-пророк 
кава мучко орава дене куда-
лыштеш да мланде ӱмбаке тул 
пикшым — волгенчым колта, тыге 
кӱдырчан йӱр лиеш маныт. Тиде 
чын мо? 

Мо тугай волгенче да кӱдырчӧ. 

1752 ийыште кеҥежым, американский ученый Франклин кӱ-
дырчан йӱр годым пасушко лектын да шкенжын знаменитый 
змейжым (почан кишкым) колтен. Тудо мо тугай кӱдырчӧ, па-
лынеже улмаш. 

Франклин змейжым кугу порсын шовыч дене ыштен, змейын 
кӱшанже кошартыме металлический воштырым пыжыктен. Змейым 
металлический сравочеш кылтыме муш шӱртӧ дене колтен. Сра-
вочешат порсын шовычым кылтен. Франклин змейым колтымыж 
годым, тудым порсын шовыч гыч кучен шоген. 

Кунам пыл змей ӱмбач эртен каен, Франклин парняжым сра-
воч дек лишемден. Сравоч гыч изи волгенче — электричество 
йып тӧрштен лектын да пудештме йӱк эркын шоктен. Тыге 
Франклин первый гана пален налын: волгенче — тиде пеш ку-
гу электричество йып, а кӱдырчыжӧ — тиде йыпын виян пу-
дештме йӱкшӧ. 

Варарак ученый-шамыч волгенче ден кӱдырчын ик жапыштак 
лиймыштым пален налыныт. Туге гынат, кӱдырчан годым первый 
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волгенче волгалтмым ужына, варажым кӱдырчӧ йӱкым колына 
Волгыдо мемнан дек йӱк деч вашкерак шуэш. Сандене ончыч 
волгенче коеш, варажым кӱдырчӧ йӱк шокта. 

Мо тугай волгенче да кӱдырчӧ — пален налмӧҥгӧ, религийын 
шояжым, тӱрлӧ поп, молла, карт-шамычын онталымыштым наука 
тӱжвак луктын шалатен. 

Громоотвод. 

Волгенчан йӱр годым, волгенче ик пыл гыч вес пылыш але 
пыл гыч мландышке кая. Мландышке тӧрштымыж годым, волгенче 
пӧртым але моло оралтым рашкалтен, тулым пыжыктен, айдемым 
пуштын кертеш. Волгенче деч ара-
лалташ лиеш, тидлан верч громоот-
воды м ыштат. Громоотводым первый 
гана Франклин ыштен. Франклин ты-
гай опытым ыштен. Тудо мландымкӱн-
чен, кӱжгӧ металлический меҥгым 
шогалтен. Волгенчан йӱр годым, вол-
генче тиде меҥгым перен да меҥге 
мучко мландышке каен. Тиде первый 
громоотвод улмаш. 

Франклин шкенжын шонен лукмо 
громоотводшым кӱкшӧ зданий-шамы-
чым аралаш предложитлен. Тидлеч 
вара громоотводым ышташ тӱҥалы-
ныт. Громоотводан зданий-шамычым 
волгенче шуэн рашкалташ тӱҥалын, 
рашкалтен гынат, тудо громоотводеш 
логалын да тудын мучко 'мландышке 
каен. Громоотводым первый Америкы-
ште, варажым Европышто ышташ 
тӱҥалыныт. Кызыт громоотводым усовершенствоватленыт да 
чыла вереат волгенче деч аралаш ыштат (52 сӱр.). Громоотвод 
улмо годым, волгенче рашкалтыме деч лӱдман огыл. Ынде вол-
генчым виктарен кертына, ме тудлан шке ойнам колыштарена. 

Электричество калык озанлыкыште. 
Владимир Ильич Ленин тыге манын: „Советский власть да 

пӱтынь элым электрифицироватлымаш — тиде коммунизм". Лени-
нын тиде указанийжым ме шкенан строительствыштына эреак 
шуктен шогена. 
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Мемнан элыштына пеш шуко электрический станцийым ыш-
тыме. Электростанций-шамыч торфым, мланде шӱйым олтен, вӱд 
вий дене адак мардеж вий денат пашам ыштат. Электро-
станций-шамыч электричествым фабриклашке, заводлашке, кол-
хозыш да совхозыш пашазе да кресаньык илыме пӧртлашке 
пуат. 

Мемнан элна электрификаций шотышто пеш кугу сеҥымашым 
ыштен. Мемнан ик Днепровский электростанцийна гына ынде 
кугыжан Российын чыла электростанций-шамычше дечат шукырак 
электричествым ыштен луктеш. Мемнан чыла электростанций-
шамычна кугыжан Российын электростанций-шамычше деч 18 гана, 
манаш лиеш, шукырак ыштен луктыт. Кугыжан Россий электри-
чествым ыштен лукмо шотышто тӱнямбалне латвизымыше ве-
рыште шоген, а Советский Союз ынде тӱнямбалне кумышо 
верым налын шога. 

V. РАСТЕНИЙ-ШАМЫЧЫН ИЛЫШЫШТ. 

Растений-шамыч эр шошым кузе илат. 
Шошо шуэш. Кече утларак да утларак ырыкташ тӱҥалеш. 
Чодраште пушеҥге ден вондер-шамыч але чара шогат, лыш-

ташыштат, пеледышыштат уке. Туге гынат, кычкышт овареныт, 
вашке нунын лышташышт шарла, пеледыш пеледаш тӱҥалеш. 

Кычке. 

Кугу рӱдӧ вондын укшыжым пӱчкын налына. Укшышто шуко 
кычкым ужына (53 сӱр.). 

Туге гынат, чыла кычкыже икгайогыл. Иктышт — тыгыдырак, 
весышт шолдрарак улыт. 
Тыгыдыракышт лышташ 
кычке улыт, гаолдрара-
кышт— пеледыш кычке. 

Лышташ кычкым почына. 
Тудо ӱмбачше коваште гай 
шӱм дене леведме. Кычке 
кӧргыштӧ вурго ден лыш-
таш лийшаш нер уло. Лыш-
таш кычке гыч ужар лыш-
ташан укш кушкеш. 

Пеледыш кычкат ӱмбач-
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ше коваште гай шӱм дене леведалтын. Кӧргыштыжӧ пеледыш 
шочшаш нер уло. Тыгай кычке гыч вара лышташан да пеледы-
шан укш кушкеш. 

Лышташаҥмаш. 

Пушеҥгеш да вондереш лышташ кузе кушмым ончаш пеш 
оҥай. 

Ончыч кычке-шамыч лӧчат, нуно кече еда кушкыт, кугемыт. 
Кычке ӱмбалныже шӱмжӧ торла, вара кычке гыч ужар лышташ 
лектеш. Тыге кычке шарла. 

54 сӱр. Шаранте пеледыш. 55 сӱр. Пукшерме'пеледыш. 

Шарлыше кычке гыч куптыргылшо тыгыде лышташ-шамыч 
лектыт. Нуно эркын-эркын кушкыт, шолдра лышташ лийыт. 
Растений-шамыч лышташ дене леведалтыт. Тыге растений лыш-
ташаҥеш. 

Пеледмаш. 

Ятыр пушеҥге ден вондер эр шошымак пеледаш тӱҥалыт. 
Сӱргтыште мемнан южо пушеҥге ден вондер пеледыш ончык-
тымо: шараҥгын (вуд-уан) пеледышыже, пӱкшермын „пӱкш пор-
сынжо", топольын „йолваже" (54, 55, 56 сӱр.). 

Нине растений-шамыч лышташ шарлыме деч шуко ончычак 
пеледаш тӱҥалыт. 

71 



56 сӱр. Тополь пеледиш. 57 сӱр. Мать-и-мачеха 
эр шошым. 

Шошымсо первый пеледыш-шамыч. 
Эр шошым южо шудо растеният пеледеш. Вара ыогайже эр 

шошым пеледеш? 
Шунан мландыште эр шошым мать-и-мачеха манме растенийым 

шуко ужаш лиеш (57, 58 сӱр.). 
Тудо лышташ шарлыме деч ончычак пеледеш. Пеледышы-

же сар тӱсан, изиш одуванчик пеледышла коеш. Мать-и-маче-
«ыЛ хан лышташыже почешрак 

| | р | | | | | р к лектеш. Лышташын ӱмбал 
^ Я Ш И Й Ш а велже ужарге, яклака;йымал-
с Щ ж Щ ^ ^ у же портыш гай ош пунан. 
^ Ш Ш ш М г У Мать-и-мачеха лышташым 
^ щ р р Щ Й р йӱмал велже дене шӱргеш 

деШ-Шь. р 1 ^ * ^ пыштет гын, шокшын чӱ-
{ /г чеш, ӱмбал велже дене 

/ пыштет гын, йӱштын чӱчеш. 
/ Санденак тудлан мать-и-ма-

\ чеха лӱмым пуэныт. 
уУ щӱ Мландыште мать-и-маче-
\ Ж М хан укшлан, кӱжгӧ вож гай 

вургыжо уло; тужакын шы-
го ^ Р * * 6 ^ жымак растснийлан кӱлшӧ 58 сӱр. Мать-и-мачеха кеҥежым вещества погынен шинчеш. 
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Растенийлан кочкашыже кӱлшӧ вещества моло эр пеледше 
пеледышынат мландысе ужашешыжак погына: хохлаткын вож-
саскашыже, комбо шоганын — шоганешыже. Шыжым погыма 
кочшаш веществаже растенийлан шошым кушкашыже кӱлеш. 

Эр шошым пеледше пеледыш вашке пелед эрта, сандене ту-
дым шке жапыштыже ончаш кӱлеш. Кеҥежым нуным ужын от 
керт. 

Пырче гыч растений кузе кушкеш. 

Мемнан Советский Союзыштына шошым мучашдыме кумда 
пасулаште ӱдаш тӱҥалыт. Тиде — пеш кӱлешан ял озанлык кам-
паний. Ӱдымӧ шурно гыч озым лектеш, 
растений кушкеш, кинде шуэш. 

Пырче вӱдыжгӧ, пужга мландыш воч-
меке кӱлеш наре шокшо, кече волгыдо 
лиеш гын, тудо лӧча, вара нерештеш 
(шыта). 

Ч \ 
К. 1 Р : 

мИ ' 
р О » У р О 

59 сӱр. Уржа пырчын нерештмыже. 

Кажне пырчын кӧргыштыжӧ зародыш уло. Тиде зародыш гыч 
растений кушкаш тӱҥалеш. Вӱдеш нӧртен лӧчыктарыме пурсам 
налын, шӱмжым ойырен, пелэ гыч шелаш гын, нунын коклаште 
изи нер ден вожлыкым ужаш лиеш. Тиде изи нер да вожлык кок 
пел пурса дене пырля растенийын зародышыжо лийыт. Тудо 
уржа пырчыштат уло. Зародыш пырчысе кочшаш веществам 
кочкеш, тужеч эркын-эркын растений кушкеш. 

Опыт. Пырче нерештмым, пырче гыч изи растений кушмым 
пален налаш тыгай опытым ыштена. Кок янда стаканым налына. 
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Кажне стаканым умбачше марле але шуэ вынер дене пидына. 
Марльым але вынер ластыкым изиш стакан кӧргышкыла темда-
лына. Кок стаканьглкат вӱдым темена. Вӱд марльым але вынер 
ластыкым нӧртен шогыжо. 

60 сӱр. Нерештше кечшудын вожшо мландыш пура. 

Ик стаканыш марле ӱмбалан пурсам пыштена, вес стаканыш 
марле ӱмбалан шыдаҥ але уржа пырчым пыштена. Вӱд пучымо 
семын вӱдым темен шогена. Ынде пырче нерештмым, вара пурса 
ден уржа кушмым ончена. 



Растений-шамычын вожышт. 
Пырче нерештме годым зародыш пырчысе питательный веще-

ства дене кушкеш. Теве ӱдымӧ пырче мланде гыч нерешт лек-
теш. Пырче гыч ужар растений-шамыч лийыт. Нунын вожышт 
пушкыдо рокышко келгдош пура. Мланде ужар озым дене леве-
далтеш. Пырчыште кочшаш запас пыта. Ынде изи растений мом 
кочкын кушкеш? 

Растений вӱдым, кочшаш шинча-
лым почва гыч шке вожшо дене на-
леш. Ынде тӱрлӧ растенийын вожышт 
могай улмым пален налына. 

61 сӱретыште тӱрлӧ культурный 
растенийын вожыштым ончыктымо-
Вожышт могай кужу улыт! Нуно кузе 
келгыш, кумдан шарлат! Нуно кузе 
почвышко пурат! 

Кечшудын ик рӱдӧ вожшо уло, 
тудо рӱдӧ вож деч ӧрдышкӧ тыгыде 
вожла шарла. 

Тыгай вожым рӱдӧ вож маныт. 
Иошкар ушменат рӱдӧ вожан, ту-

гак ӧрдышкыла тыгыде вожла шарла. 
Туге гынат, вожшо кӱжгӧ, вӱдан.Тужак 
запас кочшаш вещества погынен. Йош-
кар ушменын вожшо кочшаш веще-
ства оптымо клат гай. Ревын формы-
жо вес тӱрлӧ гынат, реве вожат тугай 
значениянак. 

Уржа вож кечшудо ден йошкар 
ушмен вож гай огыл. Уржан рӱдӧ 
вожшо палдырнен ок шого. Тудын 62 сӱр. Горчицын вожеш 
вожшо помылала кушкеш. Тыгай во- К У Ш Ш 0 Уп в о ж ш о -
жым мочковатый вож маныт. 

Растений-шамычын вожыштым сайын тӱслен ончаш гын, ӱп 
гай тыгыде вожлам ужаш лиеш. Тыгай вожлам ӱп вож маныт 
(62 сӱр.). 

Ӱп вожла дене растений мланде гыч вӱдым, вӱдеш шулышо 
кочшаш шӧнчалым налеш. 

Тыгай вожлам кӱрышташ гын, растений кушкаш ок тӱҥал, 
лывыжга. Сандене, растенийым ик вер гыч вес верыш кусарен 
шындыме годым, мутлан, парник гыч пакчаш кусарыме годым, 
ӱп вожым кӱрыштмӧ деч аралыман. 



Растенийын вожшо шуко. Растенийын вожыштыжо тыгыде ӱи 
вожлажым шотленат от пытаре. Шуко вож лийме дене растений 
почва гыч утларакшым вӱдым да вӱдеш шулышо кочшаш шӧн-
чалым шупшеш. 

Почвышто кочшаш шӧнчалже шагал лиеш, сандене почвым 
ӱяҥдаш кӱлеш, тушко кочшаш шӧнчалым пуртыман. 

Почвым правильно обрабатыватлен, ӱяҥден, шуко шурным на-
лына! 

Растенийын ужар лышташыже. 

Ужарген шогышо пасум, пелед шогышо ужар олыкым, чод-
раште лӱшкен шогышо ужар пушеҥге лышташым ончен кӧ ок 
куане! Растенийын лышташыже молан ужарге лиеш вара? Тидым 

чыланат шинчат але уке? 
Опыт. Почва темыман 

кок шун кӧршӧкым налына 
да иктаж могай растений 
пырчым, мутлан, пурсам але 
шӱльым, шындена. Ик кӧр-
шӧкым кече волгыдеш шын-
дена, весыжым — кече ло-
галдыме пычкемыш вереш. 

Иктаж кунар кече гыч 
пурса але шӱльӧ кок кӧршӧ-
кыштат шытен лектеш, изи 
растений-шамыч кушкаш тӱ-
ҥалыт. Туге гынат, нунын 
коклаште кугу'1 ойыртыш 
уло (63 сӱр.). 

Кече волгыдеш кушшо 
растений пасусо ужар озым 
гаяк ужарге. Пычкемышеш 
кушшо растенийже— кужу, 
ошалге нарынче тӱсан лий-
ын, ужар тӱсшӧ йӧршеш 
уке. Значит, растений-ша-

мыч кече волгыдышто гына ужарге лийыт. Кече волгыдышто 
растениеш тӱсаҥдыше ужар вешества погына. Сандене расте-
нийын лышташыже ужарге лиеш. 

Ужар растений-шамыч кече деч поена кушкын, илен огыт 
керт. Тидым мландепаша ыштыше-шамыч чыланат шинчат, еан-
дене нуно кече волгыдо логалдыме вереш ужар растенийым огыт 
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кушто. Тугай вер гыч шурным поген налаш шонышаш уке. Кече 
волгыдо деч поена ужар растений илен ок керт, тидым чыланат 
шинчат. Туге гынат, ужар растенийлан кече волгыдын молан кӱл-
мыжым шукыж годым огыт шинче. 

Шӱдӧ ий ожнырак первый гана тидым пален налыныт: расте-
ний-шамыч кочшаш веществам почва гыч велэ огыл, юж гычат 
налыт. Ужар растений юж гыч углекислый газым налмым, адак 
тудым кече волгыдышто гына налмым тунам паленыт. 

Вӱдым да вӱдеш шулышо кочшаш шӧнчалым растений мланде 
гыч вожшо дене налеш. Углекислый газым растений лышташыж 
дене юж гыч налеш. Углекислый газ ден вӱдын веществашт 
гыч волгыдышто растенийын ужар лышташешыже кочшаш веще-
ства крахмал лиеш. Ужар растений-шамычлан теве молан волгы-
до кӱлеш. 

Тӱрлӧ растенийын вургыжо могай лиеш. 

Природышто кушшо чыла растенийым кум кугу группылан 
шелаш лиеш: шудо, вондер, пушенте-шамыч. 

Шудын ойыртышыжо тыгай: тудо пушкыдо шудо вурган. 
Вондерден пушенте-шамычын вургышт пешкыде,— нуно пу вур-
ган улыт. 

Вондер ден пушеҥге коклаште вара могай ойыртыш уло? Те 
иктаж-могай пушеҥгым, мутлан пистым, куэм ончалыда гын, нунын 
ик рӱдӧ вурго кӱзымым ужыда, рӱдӧ вургешыже укшла кушкеш. 
Вондерын, мутлан вӱдуан, пӱкшермын тыгай вургыжо ок лий, 
нунын вож гычак шуко воштыр кушкын кӱза. Пушеҥге ден вон-
дерым нунын вургышт могай улмым ончен палат. 

Шуко растенийже тура шогышо вурган улыт. Туге гынат 
южо растенийже пӱтырналт кӱзышӧ але мланде воктен кушкын 
кайыше шудан лийыт. Пӱтырналт кӱзышӧ шудо умылан, фасоль-
ын, пурсан лиеш. Нине шудо кужу, пушкыдо улыт. Тыгай шудо 
иктаж могай пеҥгыде вара мучко пӱтырнен кӱза. Кияр шудо 
мланде воктен шуйныл кушкеш, кияр шудо пушкыдо, кужу 
лиеш. 

Ял озанлыкыште пӱтырналт кӱзышӧ шудан растенийлан, мут 
гыч фасольлан, тоям але варам керын шогалтат. Мланде воктен 
нушкын кушшо шудым растенийлан, мут гыч, киярлан, шарла-
шыже шуко вер кӱлеш, еандене нуным торан шындат. 

Растений вургеш лышташ кушкеш, вурго — лышташым вол-
гыдышко луктеш. Но растенийын вургыжо адак вес шот денат 
кӱлеш. 
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Опыт. Бутылкашке але стаканышке вУд дене йӧрымӧ йош-
кар чернилам пыштена да тушко лышташан воштырым шогал-
тена. 

Эрлашыжым воштырым чернила гыч луктын тудым тореш 
пӱчкына, вара кутынек шелына гыи, воштырын йошкар чернила 
дене чиялгымыжым ужына. Лышташысе корно-шамычат йошкар-
геныт. 

Тиде опыт гыч ме теве мом пален кертына: вож гыч растений 
вурго мучко лышташлашке почва гыч вож дене налме вӱд да 
вӱдеш шулышо шӧнчал кӱза. 

Растений-шамыч вӱдым кузе парышке савырат. 

Вӱдеш шулышо шӧнчал растениеш кодеш. Растений налме 
тиде шӧнчалым ме растенийым йӱлалтыме годым ужын кертына: 
йӱлалтыме годым кодшо ломыж—минеральный шӧнчал лиеш. 
Почва гыч налме вӱд чылажак растениеш ок код. Шуко вӱдым 
лышташ-влак парыш савырат. Растенийын вӱдым парыш савыры-
мыжым тыгай опыт гыч палаш лиеш. 

Опыт. Вӱдан пробиркыш лышташан воштырым шындена. Вӱд 
ӱмбак ӱйым пыштена, тыге ыштымӧҥгӧ, вӱд пучен, парыш са-
вырнен ок керт. Вӱд кунар улмым палемдена. Ик-кок кече гыч 
атыште вӱд шагалемеш, пуча. Растений вӱдым шупшеш да лыш-
таш гычше парыш савыра, сандене вӱд пуча. 

Растений-шамыч пеш шуко вӱдым парыш савырен южыш 
колтат. Культурный растений дене пырля шӱкшак шудо-шамы-
чат мланде гыч шуко вӱдым налыт, парыш савырат, мландым 
коштат. Сандене кукшо ийгече ваштареш кучедалмаште шӱк-
шудо пытарымаш кугу значениян. 

Пеледыш, насекомый да мардеж нерген. 

Пеледше вишне сатыште. 

Вишне шошым пеледеш. Вишне укшлаште шуко-шуко ош пе-
ледыш лиеш. Вишне мемнан сатыштына эн ончыч пеледеш. Пе-
ледышыште мӱкпыпамыч ызгалтын ик пеледыш гыч вес п е л е ш -
шышке чоҥештылыт. 

Вишне пеледышым кӱрлын налын, кузе ышталтмыжым ончгна 
(64 сӱр.). 

Эн первояк тудын ош пеледыш лышташыже шинчаш перна. 
Пеледыш лышташ чылаже визыт уло, нуно пырляже венчик 
лийыт. 
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64 сӱр. Вишне пеледышым покшеч пӱчкын кугемден 
ончыктымо. 

Ынде пеледыш кӧргышкӧ ончалына. Тушто ме шуко тычин-
кым ужына. Кажне тычинкыже шӱртӧ гай, мучашыштыже на-
рынче тӱсан пурак калта (пыльник) уло. Тиде пурак калташ пеш 
тыгыде пурак пырче-шамыч шуыт. Пурак 
пырче лийын шумӧҥгӧ калтаже шелеш, пурак 
пырчыже велеш. Пеледыш покшелне пестик 
коеш. Вишне пеледышыште ик пестик велэ. 
Пестикын ӱлыл ужашыже шарлыше. Тиде — 
завязь. Завязь деч столбик шуйна, тудын 
вуйыштыжо рыльце манме уло. 

Пеледышым ӱлыч ончалына гын, тудын 
тыгыде ужар лышташлажым ужына. 

Тыгай лышташыже визыт лиеш. Тиде — 
пеледыш корка. Пеледыш корка пеледышым 
тӱжвач леведеш. 

Вишне пеледыш кузе ышталтмым ме ынде 
шинчена. Пеледыш гыч пеледышыш чоҥеш-
тылше мӱкшыжӧ мом ышта вара? Нуно мом 
кычалыт? 

Вишньын ош пеледышыштыже шере вӱд 
уло: мукш-шамыч тудым кычалын чоҥешты-
лыт. 

Мӱкшын пеледыш гыч пеледышыш чоҥеш-
тылмыже растенийланат кӱлеш. Шере вӱд 
налмыже годым, мӱкшын пунан капешыже ' ^ 1 ' " 
пурак калта гыч велше пурак пырче-шамыч 65 сӱр. Уржа шыр-
пижыт. Мӱкш вес пеледышыш миен шичмеке, ка (кугемдыме). 
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капешыже пижше пеледыш пурак тиде пеледышын пестик рыль-
цешыже пижын кодеш. Тыге мукш-шамыч пеледыш пуракым ик 
пеледыш гыч вес пеледышышке кусаркалат. Тыге мукш полшымо 
дене вишне пеледышыште опылений лиеш. Пеледышыште опы-
лений лиймеке иже, завязь гыч чылан йӧратен кочмо вишне 
кушкаш тӱҥалеш. 

Шырка колтышо уржа пасушто. 

Уржа кеҥежыи пеледеш — шыркам колта. Уржа шыркан вен-
чикше уке (65 сӱр.). Тудын ужаргырак чешуйкыжо, кум тычин-
кыже да пыстыл гай койшо кок рыльцан пестикше уло. 

Шырка колтышо уржа пасушто те ик уржа вуй гыч вес уржа 
вуйыш чоҥештыл коштшо мӱкшым огыда уж. Уржа шыркасе 
пурак ик уржа вуй гыч вес уржа вуйыш кузе верештеш вара? 

Кеҥежым уржа шырка колтымо жапыште пасушко лекса. Па-
сушто нарынчалге пурак коштмым ужыда. Тиде уржан пурак 
калта гыч велше пурак пырче-шамыч тыге шикшла койын кош-
тыт. Мардеж тудым ик пеледыш гыч вес пеледышыш наҥгая. 
Уржан опыленийже, венчикдыме моло растений семынак, мардеж 
полшымо дене лиеш. 

Опылений лийме деч вара иже уржан завязьше гыч уржа 
пырче кушкаш тӱҥалеш. Тиде шушо уржам кеҥежым тӱред 
яалыт. 

Культурный растений-шамыч кузе кушкыт. 

Мемнан культурный растений-шамыч гыч шукыжым шошым 
пакчаш, пасуэш ӱдат да ик кеҥежыштак кушкын шуыт, саскам, 
пырчым пуат. Мутлан, шӱльӧ, тар, йытын, пурса, фасоль да мойын 
тыгай улыт. Чыла нине растений-шамыч шошым пырчым ӱден, 
шыжылан у пырчым, саскам пуэн щуктат, сандене нуным икияш 
маныт. 

Моло растенийыштым, мутлан, йошкар ушмен, реве, кешырын, 
нӧшмым ӱден у нӧшмӧ кушкын шумешкышт кок кеҥеж эрта. 
Первый кеҥежыште нунын кӱжгӱ вожышт, кӱчык вургышт 
да тужеч шарлыше лышташ-шамыч кушкыт. Вес иешыжым 
нуно пеледыт, саскам, нӧшмым пуат. Тыгай растенийым кокияш 
маныт. 

Адак шындымеке 5—6 ий гыч але тулечат варарак гына пеле-
даш тӱҥалше растений-шамыч улыт, мутлан, олмапу, груш да 
мойын. Тылеч вараже нуно кужу илышышт мучко кажне ийын 
пеледыт, саскам пуат. Тыгай растенийым шукияш маныт. 
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Мемнан культурный растений кокла гыч ик шурнымак, мут-
лан, шыдаҥым, икияш да кокияшлан ойыркалат (рушла яровой 
да озимой маныт). Икияш шыдаҥым шошым ӱдат, тудо кеҥежы-
мак вуйым луктеш, шыркам колта, шурным пуа. Кокияш шыдаҥым 
шыжым ӱдат. Туге гынат, шыжым озымжо велэ лектеш. Вес 
иешыжым гына, телым лум йӱмалан эртарымеке, тиде шыдаҥ 
вуйым луктеш, шыркам колта, шурным пуа. Кокияш шыдаҥым 
шошым ӱдет гынат, вес иешыжым гына вуйым луктеш, шыркам 
колта, шурным пуа. 

Растений кушмым виктарашат лиеш. Теве кокияш шыдаҥым 
изиш шытыктараш да 40—50 кече годсек йӱштыштӧ (О деч кӱш-
нӧ 2°-ышто) кучаш гын, шошым ӱдымӧ шыдаҥ тудо кеҥежымак 
шуэш. Растений кушмашым виктарыме тиде йӧным академик 
Т. Д. Лысенко луктын. 

Тиде йӧным яровизаций маныт. 
Вараже икияш шыдаҥым яровизироватлаш лиймымат пален 

налыныт. Шыдаҥым изиш шытыктарат, вара 7—15 кече юалге 
верыште (О деч 5—10° наре кӱшнӧ) кучат. Яровизироватлыме 
пырче гыч алагунар кечылан ондакрак шушо, главныйже — шу-
кырак шурным пушо растений кушкеш. Кокла шот дене Союз 
мучко икияш шыдаҥым яровизатлыме дене урожай гектарлан ик 
центнерат пелылан ешаралтеш. Икияш шыдаҥым яровизатлыме 
вер кызыт 10 миллион гектар наре лиймым оячен, мемнан элыште 
кунар ешартыш шыдаҥым налаш лиймым шотлен муаш лиеш. 

Яровизации — советский наука ден ял озанлык пашан- ик 
кугу достиженийже. Тудо растений-шамычын кушмыштым мемнан 
озанлык планна дене келыштарен виктараш полша. 

VI. ТАЗАЛЫКЫМ АРАЛЫМАШ. 
Мемнан социалистический обществынан таза да тунемше паша 

-еҥже лийшаш верч, мыланна кузе изинекак тазалыкым аралы-
шашым да кузе правильно пашам ыштышашым шинчен шогыман. 

Школышто пашам ыштымаш да канымаш. 

Сайын тунемшаш да шкенан тазалыкнам аралышаш верч 
-классыште эн первояк арулык ден порядкым чот кучыман. 

Классыште лавра ден пурак лийме годым, южышто пурак 
шуко лиеш. 
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Ме тиде южым шӱлена, пурак мемнан шодышкына ве-
рештеш. 

Пуракыште коч кунамат микроб-шамыч улыт. Микроб — тиде 
яра шинча дене ужаш лийдыме тыгыде илыше-шамыч. Нуно пу-
ракан южышто шуко лийыт. Пуракан южым шӱлымына годым, 
микроб-шамыч мемнан шодышкына верештыт. Нине микроб-ша-
мыч коклаште шодо туберкулез черым пыжыктыше микроб-ша-
мычат улыт; шуко годым шодо туберкулез черым чехотка, але 
кокыртыш чер маныт. Туберкулез дене черланен шуко еҥ 
кола. 

Пуракан юж шодышкына ынже верешт манын, класс кӧргысб 
южым эрыктен шогыман: класс форточкам чӱчкыдын почын шин-
чыктыман, сай ийгечыште окнамат почаш лиеш. Форточка але 
окна гоч пуракан юж тӱжваке лектеш, тудын олмешыже яндар 
юж пура. 

Классыште ӱстел коклаште правильно шинчыман. Тунемше-
шамыч кокла гыч шукышт ӱстел ден парт коклаште правильно 
огыт шинче. Нуно пӱгырнен, кадыргылын шинчат. Эреак тыге 
шинчаш тӱҥалыт гын, нунын туп рӱдышт кадырга. Тиде туп 
рӱдӧ кадыргымаш ӱмыр мучкылан кодын кертеш. Вик, кадыргыде, 
пӱгыргыде шинчаш тунемман. 

Южо тунемше-шамыч лудмышт, возымышт годым книга але 
тетрадь ӱмбаке кугун лап лийыт. Эреак тыге ышташ тӱҥалыт 
гын, нунын шинчашт пужла. Нуно близорукий, але мӱндӱркӧ 
ужын кертдыме лийыт. 

Пашам ыштыме годым тидымат эскерыман: волгыдо шинчашке 
тура ынже воч. Лудмо книга але возымо тетрадь сайын волгал-
тарыме лийже. Шинчашке волгыдо тура возеш гын, шинча пужла. 
Волгыдо шеҥгечла возеш гын, вуйын ӱмылжӧ 'книгам але те-
традьым леведеш. Волгыдо пурла вел гыч возеш гын, возышо 
кидын ӱмылжӧ тетрадь ӱмбалым леведеш. Сандене волгыдо 
шола вел гыч возеш гын велэ лудаш але возаш йӧнан 
лиеш. 

Пашам ыштен моштымо гына ок сите, каненат мошташ кӱлеш. 
Классыште кужу жап шинчыме деч вара физкультминуткым — 
окнам почын икмыняр физкультурный упражненийым ыштет гын, 
эше сайрак. 

Физкультурный упражненийым ыштыме дене капкылат, вуят 
кана, куштылемеш. 

Перемена годым канаш кӱлеш. Канымашым яндар южышто 
коштын але модын эртарыман. Тыге каныме деч вара тунемаш 
сайрак. 
82 



Мӧҥгыштӧ пашам ыштымаш да канымаш. 

Арулык ден порядок мӧҥгыштат кӱлыт. Пӧрт кӧргым арун 
кучыман, лавра деч да пурак деч эрыктыман. 

Комнатышке утларакшым эрдене да кастен, малаш вочмо деч 
ончыч яндар южым пуртыман. Ешыште, комнатышке яндар юж 
пуртымын кӱлешыжым огыт шинче гын, умландарыман. 

Пӧрт кӧргыштӧ тӱрлӧ арвер, книга, тетрадь-шамыч шаланен 
киймат сай огыл. Мӧҥгыштӧ шкалан рабочий уголокым ыштыман. 
Рабочий уголокышто урокым ямдылаш кӱлшӧ чыла учебный 
принадлежность лийман. 

Мӧҥгыштӧ урокым ямдылен да вий шутымо пашам ыштыме деч 
поена канашат обязательно кӱлеш. Сай канымаш — яндар южышто 
коштмаште да модмаште. А телым адак епортым ыштыман: ий 
курык гыч изи тер дене мунчалтыман, коньки дене, ече деке 
коштман. 

Кече еда обязательно кок шагат яндар южышто коштман. 
Кылмыме деч шекланыман, но ӱмбалан кӱжгын чийыман огыл, 
а капым йӱштым чыташ эркын туныктен толман. Кастене малаш 
жапыште вочман. Тендан ияш йочалан кече еда 10 час деч шагал 
малыман огыл. 

Производствышто пашазе-шамычын пашам ыштымышт 
да канымышт. 

Ожно, фабрика ден завод капиталист-шамыч кидыште улко 
годым, пашазылан кечеш 10 час дечат утла пашам ышташ вереш-
тын. Капиталист-оза-шамыч пашазе-шамычым эксплоатироватле-
ныт. Нуно пашазылан пашам шуко ыштыктен, парышым шукырак 
налшаш верч гына тыршеныт. Пашазын тазалыкшым аралыме 
нерген нуно шоналтенат огыт ул. 

Фабрика ден завод-шамычым Советский государство кидышке 
налмӧҥгӧ, советский власть каядаш часан паша кечым ыштыш. 
Кызыт мемнан фабрика ден заводлаштына шым часан паша кечым 
ыштыме, а вредный производствылаште куд часан паша кечым 
пуртымо. Мемнан фабриклаштына да заводлаштына пашазе-ша-
мычын пашаштым аралалтеш. 

Эн ончычак арулык верч тыршат. Утларакшым пурак дене 
кучедалыт. Шуко фабриклаште, мутлан, текстильный фабрикла-
ште, тыгай пурак деч поена, паша пурак шуко лиеш. Тудо пашам 
ыштыме годым лектеш. Сандене пурак лекме вереш, машина 
ден станок-шамыч пелен п>ракым шупшо машинам шындат. 
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Тыге ыштет гын лурак ок нӧлталалт, пашазе-шамычын шодыш-
кышт ок верешт. 

Южым эрыктышаш да освежнтлышаш верч вентиляцийым 
ыштат. Пырдыжеш але окнаш трубам ыштат, тиде труба гоч 
пужлышо юж тӱжваке лектеш, а яндар юж помещений кӧргы-
шкӧ пура. 

Фабрика ден заводлаште машина ден станок-шамыч шогымо 
г опасный верлам, тушко иктаж пашазе случашге ынже верешт 

манын, футляр дене але решотка дене авырат. 
Фабрика ден заводлаште кузе волгыдо вочмымат ончат. Вол-

гыдо шинчашке туран вочман огыл; пашазын пашам ыштен шо-
гымо верже сайын волгалтарыме лийман. Тыге пашазе-шамычын 
шинчаштым пужлымо деч аралалтеш. 

Фабриклаште да заводлаште паша ыштыме годым канаш пе-
рерывым ыштат. Обед жапыште кугу перерывым ыштат. Тунам 
пашазе-шамыч фабрика але завод пеленсе столовойышко каен, 
обедым кочкын толыт. Мемнан дене пашазе коклаште общест-
венный питаний кажне ийын саемын шога. 

Кажне фабрика да кажне завод пелен врачебный пункт уло. 
Тушто пашазе-шамычлан медицинский полыш пуалтеш. 

Микроб—пижше черым ылыжтарыше. 

Пижше черын лиймыжым е ^ ш а м ы ч шуко жап пален огыт ул. 
Ожно пижше чер пеш кугын шарлен. Шедра, холера, чума эпи-

демий годым миллион дене калык колен. 
Ола ден ялла яраш кодыныт. А вет 
ынде мемнан дене шедра, холера, чума— 
пеш шуэн толедыше чер улыт. Ынде ме 
пижше черым кужеч лиймыжымат, тудын 
дене кузе кучедалшашымат палена. 

Ученый-шамыч пижше черым микроб 
деч лиймыжым пален налыныт. Микроб-
шамыч— тиде яра шинча дене ужаш 
лийдыме тыгыде существо-шамыч. Нуно 
пешак изи улыт, сандене ик чӱчалтыш 
вӱдыштӧ ала мыняр миллион микроб 
лийын кертеш (66, 67 сӱр.). 

Микроскопым ыштымӧҥӧ велэ микроб-шамыч нерген пален 
налыныт (68 сӱр.). Микроскоп — тиде шинчалан койдымо предмет-
шамычым ончаш лийше прибор. Тудо пеш кугун, 1000 гана, 
тылеч утларакат кугемда. 
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67 сӱр. Холера мик-
роб-шамыч микрос-
коп вошт ончымаште 
(кугун кугемдыме). 

Микроб-шамыч пуракан южышто, лавран вӱдыштӧ да лав-
раште шуко улыт. 

Микроб-шамыч айдеме капышке верештмеке черым ылыжтат. 
Тыге тиф микроб тиф черым ылыжта. 
Туберкулез микроб туберкулез черым 
ылыжта. 

Черым ылыштыше микроб-шамыч — мем-
нан эн шучко, шинчалан койдымо тушман-
на улыт. Пижше чер дечаралалтшашверч 
мыланна нунын дене чот кучедалман. 

Микроб-шамыч айдеме капышке пура-
кан юж йӧре, лавран вӱд йӧре, коч могай 
лавра йӧре верештыт. Сандене пижше чер 
деч аралалтшаш верч, эн ончычак чыла 
вереат арулыкым чот кучыман. 

Мемнан йырыште туберкулез (чахотка) 
дене черланыше еҥ шуко уло. Тыгай еҥын 
шӱвылжӧ мыланна пеш шучко, тудын 
шӱвылыштыжӧ миллион дене туберкулез микроб-шамыч улыт. 

Шӱвыл кошкен шинчеш гынат, микроб-шамыч огыт коло. 
Нуно пурак дене пырля южышко 
нӧлталалтыт да пуракан юж 
дене пырля мемнан шодышкына 
пурат. Тыге туберкулез чер дене 
чӱчкыдын черланат. 

Айдеме ончычшо шкенжын чер-
ланымыжым ок шиж, вара тудо 
кошкаш тӱҥалеш. Тиде черым от 
эмле гын, тудо айдемым пуштеш. 

Сандене, туберкулез деч аралалт-
шаш верч арулыкым чот кучыман; 
кӱвар ӱмбаке шӱведаш пуман огыл, 
пӧртысӧ южым чӱчкыдын осве-
житлыман; яндар южышто, кечыш-

Иогшо т е утларак коштман—кече волгыдо 
микроб-шамычым пуштеда. 

Кеҥежым йоча да кугу еҥ-
шамычат чӱчкыдын дизентерий — 

вӱран пушкедыш чер дене черланат. Дизентерийын микробшо 
лавран вӱд дене да лавран кочкыш дене (мутлан, емыж, пакча 

ЛУЧ 

РЕВОЛЬВЕР 

НУГУ винт 

изи винт 

ОЕЪЕНТИВ 

ӰСТЕЛШЕ 

воштончыш 
ШТАТИВ 

68 сӱр. Микроскоп. 
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саска) пырля шолышко верештеш. Айдеме дизентерий дене чер-
лана, виЗым пытарыше вӱран пушкедышым пушкедаш тӱҥа-
леш. 

Дизентерий деч аралалташ йӧсӧ огыл: лавран вӱдым йӱаш 
ок кӱл. Шолтыдымо вӱдым йӱаш ок кӱл. Емыжым да пакча 
саскам мушде кочман огыл. Кочмо деч ончыч кидым мушман. 
Поена ате гыч кочман, йӱман. 

Религиозный е^шамыч религий йӱлам шуктымышт годым, 
шкештат тӱрлӧ пижше чер дене черланат да моло-шамычымат 
черландарат. Черкыште тазажат, черле еҥжат крестым да иконым 
шупшалыт. Адак „причащений" годым тазажат, черлыжат ик ате 
гычынак киндым кочкыт да аракам ик еовла денак йӱыт. Кугече 
годым тазажат, черлыжат иктышт-весыштым шупшалыт. Теве 
тыге чер шарла. 

Религийын йӱлаже тазалыклан кугу эҥгекым кондымы-
жым е^шамычлан умландарыман. Религийын йӱлаже тазалык 
аралыме наука — гигиена ваштареш кая, тудо тӱрлӧ пижше че-
рым шаркала; еанден религий да религийын йула-шамычше ваш-
тареш кучедалман. 

Черым шарыше насекомый-шамыч. 

Южо насекомый-шамыч тӱрлӧ микробым шаркалат да мем-
нам тӱрлӧ пижше чер дене черландарат. Лач ^тыгай насекомый-

шамыч чӱчкыдынак арулыкым эскердыме 
айдемын капыштыже але тудын илемыш-
тыже, але воктенже илат. Тиде—карме (ора-
шыҥа), тий, шыҥа. 

Карме-шамыч (69 еӱр.) чыла вереат 
чоҥештылыт. Нуно чер микробым шке йо-
лешышт, кӧргешышт пыжыктылын шарка-
лат. Шуко пижше черым, мутлар, дизен-
терийым, брюшной тифым, холерым карме-
шамыч шаркалат. 

Карме-шамыч дене кучедалаш кӱлеш. 
Терысым да шӱк орам пӧрт лишне кучыман 
огыл, тыгай верыште карме шукемеш. 
Пӧртыштат кармым пытараш кӱлеш. Коч-
кышым карме логалме деч петырыман. 

Кочкыш куштрам ӱстел 5'мбалан кодыман огыл. 
Арулыкым кучыдымо еҥын кап ӱмбалныже шучко тушман 

ила. Тиде—тий (70 еӱр.). Тий сыпной тифым шаркала. 
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Тий черле еҥын вӱржым шупшеш, вара таза еҥ дек вончат, 
тудым пурлеш. Пурлмыж годым таза еҥын вӱрышкыжӧ микроб-
шамыч верештыт, таза еҥ сыпной тиф дене чер-
лана. 

Арулыкым кучаш кӱлеш: чӱчкыдын вуйым муш-
ман да мочаш пурыман, чӱчкыдын ару тувыр-
йолашым вашталтыман. 

Малярий шыҥат айдемылан шучко (71 сӱр,)) 

ончыч черле еҥым пурлын, варажым таза еҥым 
пурлеш, тыге тудо малирийым шара. 

Малярий утларакшым купан верлаште чот 70 сӱр. Тий. 
шарла: малярий ш ы ҥ а ^ а м ы ч шинчыше вӱдыштӧ 
шуко лийыт. Малярий шыҥа дене тыге кучедалыт: куплам кош-
тат, куп вӱдыш нефтьым шават; тыге ыштет гын, шь^а-шамы-
чын личинкышт колен пытат. 

Нуным шичмышт гыч палаш лиеш. 

Насекомый-шамыч коклаште шкак пижше черым ылыжтарыше 
насекомый-шамычат улыт. Мутлан, тыгай на-
секомыйлан удыртыш тий шотлалтеш (72 сӱр.). 

Тудо коваште йымалан илана, туштак ила, ко-
ваште черым—удыртышым (чесоткам) ылыжта-
ра. Удыртыш деч аралалташ нелэ огыл. Удыртыш 
черан еҥ^ене ваш лийман огыл: тудын кидшым, 
паша ыштыме ӱзгаржым кучылтман огыл. 

72 сӱр. Удыр- Кеҥежӹм канымаш. 
тыш тий. „ 

Вашке школлаште тунемын пытарат, ту-
немше-шамычым кеҥеж каникулыш колтат. Ке-

ҥежым могай сай! Кеҥежым канаш, тазалыкым пеҥгыдемдаш 
кӱлеш. 

Яндар, свежий юж тазалыкым пеҥгыдемда. Яндар южышто, 
ужар олыкышто, чодраште, 'пурак ден микроб-шамыч уке ве-
рыште утларак коштман. 

Кеҥежым чодрашке, пасушко, эҥер тӱрыш, пӱя ӱмбаке каен, 
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коштын толман. Яндар южышто тӱрлӧ модышым организоватлаш 
лиеш: мече дене, паҥга дене, моло модыш денат. 

Кеҥежым пакчаштат, сатыштат ял озанлык пашам ышташ сай. 
Яндар южышто пашам ыштен коштат гын, тазалык пеҥгыдемеш. 
Шокшо кечывал рӱдын пашам ыштыман огыл, а эрдене да кас 
велеш ыштыман, тунам чот шокшо ок лий. 

Кеҥежым йӱштылаш кӱлеш; вӱд тазалыкым пеҥгыдемда. Пра-
вильно йӱштылаш тунемаш кӱлеш. Вӱдыш кечеш кок гана пураш 
лиеш, эрдене да кас велеш. Вӱдыштӧ 10 але . 15 минут деч шуко 
лийман огыл. 

Иӱштылмӧ годым ияш тунемаш кӱлеш, иймаш кап-кылым да 
мускулым пеҥгыдемда. 

Кече волгыдат тазалыкым пеҥгыдемдаш кугын полша. Кечыш-
тат коштын але киен мошташ кӱлеш, утыжым коштман, кийман 
огыл. Кечыште шуко киет гын, коваште йӱлен кертеш. Кечыште 
икмыняр минут киймек, ӱмылыштӧ каныман, варажым вӱдыш пу-
рыман. Кече ванным тыге эртарет гын велэ полезно. 

Тугак кеҥежым правильный режимымат шуктен шогаш кӱлеш.. 
Эрдене жапыштыже кинелман, кастенат малаш жапыште вочман. 

Правильный режим — тазалыкым аралымаште да пеҥгыдемды-
маште эн кӱлеш условий. 

Советский власть шемер ден нунын йочаштын тазалы-
кышт верч кузе тырша. 

Ийдалык мучко, утларакше кеҥежым, СССР-ште шӱдӧ тӱжем 
дене пашазе-шамыч дом отдыхлашке канаш да тазалыкым пеҥ-
гыдемдаш, санаторийлашке эмлалташ каят. Дом отдыха ден сана-
торий-шамыч ожнысо баяр пӧртлаш да паша деч поена йолагай-
ланен жапым эртарыше буржуй-шамычын курортешышт ыш-
талтыныт. Кызыт мемнан шуко у дом отдыха ден еанаторий-
шамыч ышталтыныт. Ожно пашазе-шамычлан нимогай дом отды-
хат, еанаторият лийын огыл, да лийынат кертын огыл, вет капи-
талист-шамыч пашазын тазалыкше нерген шоналтенат огыт ул. 
Пашазе-шамычлан дом отдыха да санаторий—тиде Кугу Октябрь-
ский социалистический революцийын ееҥымашыже. 

Шӱдӧ тӱжем дене йоча-шамыч—тунемше ден пионер-шамыч — 
кеҥежым канаш да тазалыкым пеҥгыдемдаш пионер лагерьыш, 
яллашке каят. Вожатый вуйлатыме почеш, врач ончымо дене 
пионер лагерьыште правильный режимым ыштат: жапыштыже 
канат, епортым ыштат, тунемыт, пашам ыштат, кочкыт-йуыт, ма-
лат. 
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Олаш кодшо йоча-шамычлан йоча площадкым почыт, т у ш т а 
модышым, спортым, тунеммашым, пашам организоватлат. Каны-
мӧҥгӧ, тазалыкым погымӧҥгӧ, йоча-шамыч шыжым школышко-
погынат, тунемаш тӱҥалыт. Капиталист-шамыч шемер йочан 
тазалыкше нерген нигунамат шоналтен огытыл. 

Советский власть-шемер калыкын властьше; сандене советский 
власть гына шемер-шамычын да нунын йочаштын тазалыкыштым 
аралаш, пеҥгыдемдаш тырша. 
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Приложений. 

ШКОЛЫШТО ПАШАМ ЫШТАШ МОМ ПОГЫМАН. 

I. „Почва ден полезный ископаемый" разделлан. 
1. Почва образецым погаш. Тидлан верч пасушто але пак-

чаште, але чодраште келге вынемым кӱнчыман. Тӱрлӧ келгыт 
гыч почвын образецым налын, нуным газеткагазешвӱдылман. Вара-
жым почвым южеш коштыман. Коштымо почвым яра спичка короб-
каш (янда леведышан атеш гын, эша сайрак) пыштыман. Короб-
ка-шамыч ӱмбалан кагаз этикеткым пыжыктылман, этикеткеш 
почвым кужеч налмым возыман. 

2. Шун ден ошма образещым погаш. Тендан илыме веры-
ште верештше тӱрлӧ сорт шуным (йошкар шун, ош шун, молат) 
погыман. Тӱрлӧ атым ышташ кучылтмо шуным погет гын, эше 
оҥайрак лиеш (мутлан, кермыч шун, кӧршӧк ыштыме шун, фар-
фор шун). Садыгак тӱрлӧ сорт ошмам погыман (тыгыде ошма 
шолдра ошма). 

Шун ден ошма образец-шамычым южеш коштымӧҥгӧ, короб-
каш оптыман. Коробка-шамыч ӱмбалан этикеткым возен клеитлы-
ман. 

3. Гранит обрязецым погаш. Гранит моклака-шамычым 
пасушто, шоссе корно воктене муаш лиеш. Гранитым катен ончен 
куштылгын палаш лиеш. Тидлан верч тудым чӧгыт ден перен 
шалатыман да шелше вержым ончыман. Утларакшым йошкарге 
ден сур тӱсан гранит верештеш. Шелышталт шаланыше гранит 
образецым погет гын, эше оҥайрак лиеш. Тӱрлӧ гранит образец 
дене коллекцийым ыштыман. 

4. Шун да ошма дене ыштыме тӱрлӧ ӱзгар образецым 
погаш. Мутлан, тӱрлӧ кермычым, тӱрлӧ тыгыде шун ате-шамы-
чым, янда да фарфор ате пудыргым. „Шун да ошма дене мом 
ыштат?"—темылан коллекцийым ыштыман. 

5. Известнякобразецым погаш. Тӱрлӧ плотналыкан (плот-
•на, шӱштра), тӱрлӧ тӱсан (сур, ошо, кына, молат) известнякым 
погаш тыршыман. Ракподан известнякым муаш гын, эше оҥай-
рак лиеш. Тыгай известняк ракпод гыч лийын, тидым тыглай 
ЗО 



шинча денат ужаш лиеш. Тӱрлӧ мрамырым муман. Известняк-
шамыч коллекцийым ыштыман. 

6. Известь ден цемент образецым погаш. Иӧрыктыдымӧ 
ден йӧрыктымӧ известьым, садыгак цементымат, стройымо веры-
ште муаш лиеш. Погымо годым тидым мондыман огыл: из-
весть— йӱлалтыше вещество. Сандене тудым эскерен кучылт-
ман. Тудым янда банкыш але пробиркыш пыштыман да плотнан 
петырман. 

Тиде коллекцийыш мергьелым пыштет гын, эша сайрак 
лиеш. Мергель—курык порода, тудо шун гыч да известняк гыч 
лийын. Мергельым цемент заводлаште, цементым ыштымаште 
кучылтыт. 

7. Минеральный удобрений образецым погаш. Калийный 
шӧнчалым, фосфорит да апатит ложашым, суперфосфатым, молы-
мат. Нуным колхозышто але совхозышто муаш лиеш. Нине мате-
риал-шамычым пробиркыш оптыман. Пробирка ӱмбалан этикет-
шамычым возен клеитлыман. Тиде коллекцийыш апатит ден фос-
форитым ешарет гын, эше сайрак лиеш. Апатит дене да фосфо-
рит дене заводышто суперфосфатым ыштат. 

8. Кончен лукмо олтымо наста образецым погаш: тор-
фым (кукшым), шем кӱрен шӱйым, мланде шӱйым, антрацитым 
нефтьым. Нефть гыч лукмо продукт-шамыч гыч коллекцийым 
ышташ, тидлан верч бензиным, керосиным, машина ӱйым, вазели-
ным, парафиным налаш. Нине продукт-шамычым сайын петырыме 
янда атыште кучыман. 

9. Кӱртньӧ руда образецым погаш: кӱрен тӱсан рудам, 
йошкаргым, магнитный железнякым. Коллекцийым ышташ. 

Ю. Чойын, вурс, кӱртньӧ образецым погаш. Нунын ден 
коллекцийым ыштыман. Чойын, вурс, кӱртньӧ дене ыштыме ты-
гыде узгар-шамычым поген коллекцийым ыштыман. 

II. „Растений-шамычын. илышышт" разделлан. 
1. Шошо шумешкак вондо ден пушенге-шамычын вошты-

рыштым погаш. Воштырым вӱдан стаканыш шогалтен школысо 
„живой уголокыш" шындыза. Атысе вӱдым кум кечыште ик гана 
вашталташ. Кычке лӧчымым, кушмым, вара лышташ шарлымым, 
пеледыш пеледмым ончаш. 

2. Эр шошым эр пеледше вондо ден пушенге воштырым 
погаш. Нунын дене гербарийым ышташ. Гербарийым тыге ыштат: 
газетым пӱчкеден, коклашкышт пеледышан воштырым оптат: 
Тыге ыштымеке, кагазым сайын пужарыме кок оҥа коклаш 
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пыштен, иктаж могай нелэ ӱзгар дене, мутлан, кӱй дене, пызы-
рыкташ. Растенийысе вӱдым шупшмо дене изиш лиймеке кагаз 
вӱдыжга. Садлан вӱдыжгышӧ кагазым ик кече гыч кукшо кагаз 
дене алмашташ кӱлеш. 

Растений-шамычын кошкымӧҥгышт нуным кагаз лента дене 
кагазеш пыжыктен шындыман. Кажне растений йӱмалан возыман 
1) растенийын лӱмжым, 2) кушто мумо, 3) кунам мумо, 4) кӧмун, 
Тиде эр пеледше вондо ден пушеэте-шамыч гербарий лиеш. 

3. Эр пеледше шудым погаш: мать-и-мачехам, хохлаткым 
комбо шоганым да мойын. Нунын рокйӱмалнысекочшашвещества 
погымо ужашыжым ончаш. Нуным кӱнчен луктын, шун кӧршекеш 
шындаш. Растенийым кушмо рокыштденепырлялуктыншындаш 
кӱлеш. „Живой уголокышто" нунын кузе кушмыштым эскераш. 

4. Пасуэш да пакчаш кушшо растений-шамычын пыр-
чыштденнӧшмыштымпогаш. Нуным пробиркышалеизи янда 
атеш пыштен, кагазеш лӱмыштым возен, пыжыктен шындаш. 
Культурный растений-шамычын пырчыштым, нӧшмыштым палаш 
тунемман. 

5. Тӱрлӧ вожан растений-шамычым поген, гербарийым 
ышташ. Культурный растений гыч шыдаҥым, уржам, пурсам; 
дикий растений гыч—одуванчикым, тӱрлем шудым (коля-поч 
шудым) палаш лиеш. 

6. Тӱрлӧ вурган растений-шамычым погаш. Пушеҥге пӱч-
кышым (чумыраш пу моклака гыч налаш), вондо воштыр пӱчкы-
шым, шудым. Шудыжым ончыч коштыман. „Растений-шамычын 
вургышт" лӱман коллекцийым ышташ. 

7. Тӱрлӧ растений-шамычын лышташыштым поген ко-
шташ. Коштымо лышташ дене гербарийым ышташ.. 

8. Варарак пеледше растений-шамычын укшыштым по-
ген кошташ (шудыным, вондыным, пушеҥгыным). .Гербарийым 
ышташ. 

9. Яшлыкеш але кӧршекеш рокым оптен, пареҥгым, шо-
ганым, кешырым, ковышта вургым шындаш. Растенийын тиде 
ужашыштыже запас кочшаш вещества погына. Растенийын куш-
мыжым ончаш. Вӱдым шаваш мондыман огыл. 

10. Школеш пӧртыштӧ кушшо растений-шамыч ончымо 
ӱголокым ышташ. Уголокеш пӧртыштӧ кушшо растений-ша-
мычым шындаш кӱлеш: традесканцийым, примулым, бегонийым 
да мойын. 

Нине растенийым олаште налаш лиеш. Кеҥеж жаплан нуным 
растений ончаш йӧратыше тунемше-шамычлан мӧҥгышкышт пуаш 
лиеш. И • •'•• г. 
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