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Тиде учебник 1933/34 ийыште 4-ше класслаа географий тунемаш л у к м о
стабильньӹ учебникым тӧрлатен лукталтеш.
Тӧрлатымашыже СССР Совнарком ден ВКП(б) ЦК-н 1934 ийын 16/У-же
лукмо постановленийышт ончыктымо потеш ты шотышто ыштыме:
1. Географический карта тунеммымпеҥгыдемдышаш верч шуктышаш паша
последовательно система дене возалтеш.
2. Материалым утларак конкретно ышташ, тудым тунемше-шамычын ий
шотыштлан келыштараш — учебникыш сылнын возымо ятыр географический;
описаний пуртымо, ты шот денак тунеммаш материалын текстшымат тӧрлатыме,:
адак иллюстраций шукемдыме.
3. 1934 ийын 16 майыштыже лукмо постановлений почеш программыш;
измененийым пуртымылан книгаште ятыр вере материал кӱчыкемдалтын да
куштылгынрак возалтын.
Основной автор-шамыч деч поена переработкым ыштымаште полшенытг
Н. И. Попов1 да П. Г. Терехов.

Издательство..

СОВЕТСКИЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕСПУБЛИКА
ШАМЫЧ СОЮЗ (СССР).

I. МЛАНДЕ ШАРЫШТЕ СССР ын ВЕРЖЕ.
Советский Социалистический Республика-шамыч Союз (СССР)
восточный полушарийыште, тӱнян кок ужашыште — Европа ден
Азийыште верым налеш.
Глобусышто да полушарий картыште Европа ден Азия тӱня ужашлам муза.
Европа ден Азийын могай ужашлаштышт СССР верым налеш, ончалза.

Мланде ӱмбалсе эн кугу государство-шамыч гыч иктыже
Советский Социалистический Республика-шамыч Союз. Мланде
шарыште айдеме илыме кукшо верын кудымшо ужашыжым
Советский Союз налеш.
СССР запад гыч востокыш шумеш 10 тӱжем •километрыш
шуйна. СССР север гыч югыш 4'/., тӱжем километрыш шарла.
СССР к а р т ы ш т е С о в е т с к и й С о ю з ы н западный-границыж "лишне Минск олам
муза. Восточный граиицыж дене, Японский теҥыз серыште, Владивосток олам муза.
Нине ола кокласе кӱртиьӧ корным мучко ончен лекса. Вашке коштшо
поезд тиде корным 13 сутка кая.
СССР

СССР мландын площадьше эн шолдра капиталистический государство-шамычын
площадьышт деч ятыр пачаш кугу.
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СССР-ын Европа ужашыжым Азия ужашыж деч Урал курык,
Урал эҥер, Каспийский теҥыз, адакКавказ курык ойырен шогат.
СССР-ын Европа ден Азия ужашын границыштым картыште ончыктыза.

Теҥыз

граница.

Картыш ончалза: мемнан Советский Союзым тӱрлӧ могыр
гыч теҥыз^амыч авырен шогат. Нине теҥызла гоч СССР моло
государство-шамыч дене торгая.
Советский Союзын северыштыже Северный
Ледовитый
океан шуко тӱжем километрыш шуйна. Тиде океан йӱштӧ поясыште кия, тидым ме шинчена. Тудын ятыр ужашыже, телым
велэ огыл, кеҥежымат ий дене леведалт шога. Ледовитый океаныште судна-шамычлан кошташ ий мешая.
Ледовитый океанын западный ужашыштыже гына, Кольский
полуостров ден Новая Земля остров коклаште, ий уке. Тиде
ийдыме верым Барёнцов теҥыз маныт. Тышке Атлантический океан
гыч Гольфстрим леве течений пура. Тудо Баренцов теҥыз вӱдым
ырыкта, сандене кеҥежым ий мӱндӱркӧ северыш кусна. Кольский
полуостров сер воктен Баренцов теҥыз телымат ок кылме.

Баренцов теҥыз.
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Шем теҥыэ.

Баренцов теҥыз деч югыштыла материкыш Ош теҥыз пура.
Ош теҥызыш шокшо течений ок верешт, садлан тудым пел
талук наре ий левед шога.
СССР-ын западный границыж дек Балтийский теҥызын Финский заливше мия. Тыжечын Западный Европысо государствылашке — Германийыш, Английыш, Францийыш кайыме лишыл
теҥыз корно кая. Финский заливыш шуко пароход-шамыч пурат,
нуно вес элласе таварым кондат, мемнан дене ыштыме таварым
наҥгаят.
Мемнан Союзнан Европысо ужашыштыже югышто Шем теҥыз
кия. Тиде шокшо, кылмыдыме теҥыз; тыжечат вес эллашке лекташ лиеш.
Север могырым Шем теҥызыш Крымский полуостров пура,
тудо куаш Азовский теҥызым Шем теҥыз деч ойырен шога.
Советский Союзын востокысо теҥыз границыже — Тихий океанын Берингов,
Охотский ден Японский теҥыз^амыч улыт.
Берингов ден Охотский теҥыз икте-весе деч Камчатка полуостров
дене ойырлалтыныт. Нине теҥыз дене судна-шамычлан кошташ
ий мешая. Охотский ден Японский теҥыз коклаште Сахалин
остров уло. Сахалинын северысе пел ужашыже Советский Сою-

зын, югысо пел ужашыже — Японийын. Нине теҥызла гыч эн
кӱлешан теҥызше — Японский, тыжеч ме Тихий океаныш лектын
кертына.
Упражнений.
Контурный картыште СССР-ын теҥыз граница-шамычшым
канде карандаш дене корен лекса да тыште Советский Союзын мопй теҥызше,
островшо, полуостровшо уло, серен ончыктыза. Нунын лӱмыштым, картышт^
кушто улмыштым ида мондо.
Финский залив гыч Английыш теҥыз корно дене кузе кайыиан, картыште
оччыктыза.
Шем теҥыз гыч Францийыш, Владивосток гыч Японийыш теҥыз корнэ
дене кузе кайыман, картыште ончыктыза.

Мемнан

пошкудына-шамыч.

(Граница во'^тенысе государство-шамыч).

СССР-ын лишыл пошкудыжо-шамыч: западный границыште —
Финляндия, Эстония, Латвия, Польша, Румыния; южныйышт ы ж о — Т у р ц и я , Иран (ожно Персия маналтын),
Афганистан,
Китай, Тувинский калык республика,
Монгольский
калык
республика, Японийын кид йымалнысе Маньчжурия ден Корея,
адак Сахалин островышто мемнан граница воктен—Япония.
Картыште нине государствым муза.

СССР-ште власть пашазе класс ден шемер кресаньык-шамычын кидыштышт. Тӱнямбалне тыгай государство икте гына.
Советский Союзын пашазе-кресаньык властьше коммунистический партий вуйлатыме почеш мланде ӱмбалне илыше чыла
калык-шамыч коклаште мир верч кучедалеш. Тыгай властьше
тӱнямбалне икте гына.
Советский Союзысо калык-шамыч сар ышташ огыт шоно,
но шкеныштын социалистический государствыштым аралаш кеч
кунамат ямде улыт. Советский Союзын границыжым Йошкар
Армий чот орола.
Упражнений.
СССР-ын контурный картшым налын, мланде границым
йошкар карандаш дене корен лекса, границына воктен могай государствыла улыт,
нунын лӱмыштым серыза.

Мланде ӱмбал.
СССР-ын физический картшым ончен лекса. Картын ятыр
ужашыже ужар чия дене чиялтыме. Ужар чия СССР-ыште лап
тӧр верла (низменная равнина) шуко улмым ончыкта.
Картыште кум кугу лап вер (низменность) ончыктымо: Восточно-Европейский,
Западно-Сибирский
ден Туранский.
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Тӧр вер (равнина).

Картысе ужар ужашын тӱрлӧ верлаште волгыдо-нарынче
тамга-шамыч коедат. Тиде кӱкшака верла (возвышенность) улыт:
СССР-ын Европа ужашыштыже—Средне-Русский ден Приволжский, Азия ужашыште — Средне-Сибирский.
СССР-ын югысо граница да востокысо граница мучко гаяк, адак
Европа ден Азия ужашла кокласе границыште кӱрен лаптыкла
утларак палын койыт, тиде — курык-шамыч улыт.
СССР-ын Европа ужашыштыже — Крымский курык-шамыч
улыт.
СССР-ын Европа ден Азия ужаш кокласе границыштыже —
Урал ден Кавказ курык-шамыч улыт. Афганистан да Китай
границыште — курыкан Памир эл да Тянь-Шань курык-шамыч
улыт. Китай да Монголия границыште — Алтай курык-шамыч
улыт.
Упражнений.
Тыште каласыме лап верлам, кӱкшака верлам, курыклам физический картыште ончыктыза, нуным ида мондо.
СССР-ын физический картыште «Курык вуй-шамычын кӱкшытыштым таҥастарыме сӱретым ончыза, иине курык вуйлам картыште муза.

Эн кугу эҥер ден ер шамыч.
СССР-ыште кугу эҥер шуко уло. Нунын кокла гыч южышт
жӱкшӧ верла гыч йоген лектыт, весышт курыкла гыч йоген
волат.
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Картыште ужына: Советский Союзышто эн'ер-шамыч тӱрлӧ"
велкыла, Советский Союз воктенысе теҥызлашке йогат.
Северный Ледовитый океанын теҥызлашкыже тыгай кугу
эҥер^амыч йоген пурат: Северный Двина, Печора, Обь, Енисей,
Лена.
Охотский теҥызыш — шуко вӱдан Амур йоген пура.
Шем теҥызыш Днепр эҥер йога; тиде эҥереш Днепровскиӓ
электрический станций ыштыме.
Днепр деч восток велкырак Азовский теҥызыш Дон эҥерйоген пура. Тиде эҥер кеҥежым пеш пуча, куашемеш; сандене
судналан кошташ йӧндымӧ лиеш.
Каспийский теҥызыш Волга (Юл) йоген пура. Волга—Советский.
Союзын Европысо ужашыштыже судна коштмо эн кугу эҥер. Тиде
эҥерыш шуко приток-шамыч йоген пурат. Нунын кокла гыч э»
кугужо Окӓ ден Кама.
Урал курыкла гыч Каспийский теҥызыш куаш вӱдан кужу
Урал эҥер йога.
Финский заливыш шуко вӱдан, лопка да кӱчык Нева эҥер
йоген пура.
Чыла нине эҥерлам картыште муза, йоген лекмышт (кӱшыл мучаш) гыч
тӱҥалын, йоген пурымашкышт (аҥыш) шумешке ончыктыза.

Байкал ер.
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Советский Союзышто ерат шуко уло. Шере вӱдан эн кугу
ерла тыгай улыт: Средне-Сибирский кӱкшакаште келге вӱдан
Байкал ер, СССР-ын Европа ужашыштыже северо-западыште
Ладожский ден Онёжский ерла.
Шӧнчалан ерла гыч эн кугушт: Каспийский ден Аральский
ер-шамыч улыт. Нине ерлам утларакше теҥыз маныт.
Тыште каласыме ер-шамычым картыште муза.
Упражнений. Тыште каласымеэҥер ден ер-шамычын лӱмыштым контурный
картеш серыза.
Нунын лӱмыштым да картыште кушто улмыштым ида мондо.
Нине эҥерлам кажныжым Иоген лекмашышт гыч тӱҥалын, йоген пурымашкышт шумеш контурный картеш канде карандаш дене палемдыза.
Кажне эҥерын лӱмжым тудым йоген лекмашешыже серыза.
Тыште ойлымо ер-шамычым канде карандаш дене чиялтен ончыктыза.
Мо тугай

контурный

карта,

тудым

кузе

ыштыман.

Тӱня ужашлан але поена элын, теҥызын, эҥерын лӱмыштым возыде контурышгым (палыштым) гына ончыктымо картым контурный карта маныт.
Географический картым еайын тунемшашлан контурный карта дене пашам
ыштыман: тужак пале-шамычым ыштыман, серен ончыктыман.
Контурный картым ышкат ышташ йӧсӧ огыл. Изирак географический картым
налын, тудым тӧрза яндаш пыжыктыман. Картым ӱмбач ош яндар кагаз дене
леведман. Яндаш волгыдо чот возеш гын, картын чыла палыжат ош кагаз вошг
коеш. Ынде картын контуржым карандаш дене кагазыш кусарыман.
Картым вичкыж кагаз алекопировальный кагаз воштат кугарен налаш лиеш.

II. СССР-ысе ПРИРОДА ДА КАЛЫК ШАМЫЧЫН
ИЛЫШЫШТ.
СССР север гыч югыш 4' , тӱжем киломётрыш шуйна. СССР-ын
северысе ужашыже полярный круг вес могырыш лектеш, тиде
ужашын сержым Северный Ледовитый океан мушкеш, сандене
тыште климатше йӱштӧ.
СССР-ын кугырак ужашыже умеренный поясыште кия.
СССР-ын север гыч югыш кужун шуйнен киймыжлан тудын
природыжо икгай огыл.
Иӱштӧ поясысе^ кугу теле йӱштӧ югышкыла эркын-эркын
изем толеш. Йӱштӧ климат умеренный-йушто климатыш савырна,
вара умеренный климат лиеш, эн югыштыжо умереный-шокшо
климат лиеш.
Тыге, СССР-ын климатше север гыч югыш вашталт шога.
Климат вашталтме дене растений ден животный-шамычат вашталт толыт.
Природын ойыртышыжо дене СССР икмыняр полосалан, але
з о н ы л а н шелалтеш.
1. ПОЛЯРНЫЙ ЗОНА.
Глобусым але полушарий картым ончыза: Европын, Азийын,
•адак Америкын серышт воктен, северный полюс йыр, шуко тӱжем
киломётрыш шумеш, Северный Ледовитый океан шарлен кия.
Европа ден Азийын серышт воктенысе Северный Ледовитый
>ркеанын остров-шамычше чыла гаяк Советский Союзын мландыже улыт.
Тиде — Советский Союзын эн северный ужашыже, тудым
СССР-ын полярный зоныжо маныт.
Полярный зонын природыжо еҥлан илаш куштылго огыл.
Тыште телым ала мыняр тылзышкен кече йӧршеш огеш кой,
полярный йӱд шога. Кольский полустровын северный серыштыже
полярный йӱд 2 тылзе шога, Новая Земляште — 4 тылзе, а северный полюсышто — пел ий.
Кеҥежым ала мыняр тылзышкен кече йӧршеш огеш шич: полярный кече шога. Кечывалым кече кӱшкӧ огеш кӱзӧ, сандене
начар ырыкта.
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Северный Ледовитый океаныште.

Северный Ледовитый океан.
Телым. Йырым-йыр мучашдыме иян пустынь шарлен кия.
Моткоч кугу ий пасу океаным леведын. Тиде ий пасу ик
верыште ок шого, эре коштеш, ий-шамыч икте-весыштым темдат,
шӱкат. Ий-шамыч пудештын, шаулен пудыргат, умбала-умбала
оралалтын „торос" манме ий курык лийыт.
Пеш кугу йӱштӧ шога, лум поран, пургыж чот тӱргыкта.
Ынде тылзе утла пычкемыш шога, нимат ок кой: полярный
йӱд пӱтынь океаным леведын. Чыла илыш пытыме гай коеш.
Чыла илыше-шамыч шылын пытеныт. Южгынам ош маска гына
иян пустыньыште эрта.
Жапын-жапын ояр лиеш, тунам пустынь шудыр-шамычын
йылгыжмышт дене, адак тылзын волгыдыжо дене волгалтеш.
Южгынам кава полярный сияний дене волгалтеш.
Кеҥежым. Ала мыняр тылзышкен кече огеш шич.
Океан ӱмбалсе ий леваш тӱҥалеш. Иян пасу-шамыч пудыргылыт, шаланаш тӱҥалыт, кеҥеж мучко океан ӱмбалне коштыт.
Ий ӱмбалне тюлень-шамыч могырыштым ырыктат. Баренцов
теггызыште сельдь кол, треска, моло кол-шамычат кугу тӱшка
дене коштыт.
Новая Земля кӱй курыкан серла дене морж-шамычым, Азия
серла дене кит-шамычым ужаш лиеш.
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Полушарий [картыште Северный Ледовитый океанын СССР-ыш п у р ы ш »
ужашыжым муза.
Барениов теҥызым, Ош теҥызым да Каспийский теҥызым муза.

Полярный

остров-шамыч.

Ий дене леведалтше Северный Ледовитый океаныште кугу да
изи остров шуко уло.
Полярный островлаштепелийутла т е л е шога,океанденепырля остров-шамыч ий дене кылмен шинчыт, лум дене леведалтыт.
Тыште природа 2—3 тылзылан гына ылыжеш. Тунам ий ден
лум шулат. Кӱй курык саҥга лум йӱмач чараш лектеш. Южо
вере начар растений
кояш тӱҥалеш: олавула лишайник, кӱпчык гай ужар регенче, шолдра пеледышан кӱчык шудо — полярный мак,
незабудка, оҥгыр вуй
пеледыш.
Остров-шамычын
сер воктенысе кӱй
курыклашке шуко
кайык-шамыч толын
чумыргат. Тышке иге
лукташ гага, гагара,
чайка кайык-шамыч
толыт. Нунын пыжаш оптымо верышт
южгынам ятыр киломётрыш шуйна. Кӱй
курык ӱмбалне кайык-шамыч
пылла
койын чоҥештылыт.
Чыла вереат южышто кайык йук-йуан шокта. Садланак тыгай верым кайык пазар
маныт.
Полярный островлаште к е ҥ е ж кӱчык лиеш. Ий ден лум
шуленат огыт шу, адакат йӱштӧ лияш тӱҥалеш. Кайык-шамыч
югыш чоҥештен каят, вашке уэш теле толеш.
Полярный островлаште климат моткоч йӱштӧ.
Шукерте огыл гына тушко е!г-шамыч илаш мияш тӱҥалыныт.
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Новая Земляште.
СССР картыште Новая Земля остров-шамычым

муза.

Илаш толшо первый ен--шамыч. Кудло ий ожно Новая Земляшке ненец-промышленник Фома Вылка ешыж дене да йолташышт дене толын.
Нуно серыш лектыныт да кӱй курык ӱмбак кӱзеныт.
Вылка йырым-йыр ончалын. Вичкыж лум дене леведалтше
шем кӱй курыкла да кӱй шелше коклаште регенче... Ик еҥат
уке... Ик йӱкат ок шокто. Нунылан шучкын чӱчын.
Мӧҥгеш пӧртылашат шоненыт да вара серыште шаланыше
шӱкшӧ пӧртым муынытат тужак кодыныт. Промыслалан кошташ
вер келшыше лийын: тышке шуко тюлень толеден, курыкышто
песец ден дикий пучо-шамыч коштыныт.
Охотник-шамыч шуко зверьым пуштыныт, варажым мӧҥгышкышт каяш тарваненыт.
Вылкан мӧҥышкӧ пӧртылмыжӧ шуын огыл, ватыж, икшывыж
да ик йолташыж дене тиде островеш кодын. У пӧртым шынденыт. Кочкаш-йуаш продуктым, пычалтарым ситышашлык ямдылыме улмаш.
Телат толын шуын. Теҥыз ий дене леведалтын. Кече.шинчын,
мардеж лӱшкаш тӱҥалын. Поран тӱргыкташ тӱҥалын. Куш от
ончал, чыла лум дене леведалтын. Телым илаш неле улмаш.
Пӧртыштым лум петырен шынден, тудо лум йымалне гаяк шинча — тужеч тӱньык гыч лектын коштыныт, моло семын лекташат лийын огыл. Ятыр гана, кочкашышт кычалын, маска-шамыч
толыныт. Утларакше йӱштӧ ден пычкемышым чыташ йӧсӧ улмаш. Вылкан йолташыже шошо кечым вучен шуктыдеак колен.
Кече кояш тӱҥалын. Шошо шуын. Теҥызыште ий тарванылаш
тӱҥалын. Ий ӱмбак тюлень-шамыч лектыныт. Кайык-шамыч толыныт. Курыкла гыч вӱд мӱгырен йога. Вылка теҥызысе зверьым
да кайыкым шуко кучен.
Ынде Вылкан айдемым ужмыжо шуаш тӱҥалын. Ала иктаж
айдемым ужам манын, пушыш шинчын сер воктен каен. Уке, нигуштат ик айдемымат ужын огыл.
Адакат теле шуын эртен кайыш. Вес шошымжылан Вылка
тундра гыч толшо промышленник-шамычым ваш лийын. Нунылан
шкенжын добычыжым ужален, нунын деч пычалым, пычалтарым,
кочшаш продуктым вашталтен налын. Нине промышленник-шамыч, тундрыш пӧртылмек, Новая Земляште промысел паша сай
кайыме нерген, адак тушто Вылкан кузе илымыж нерген ойленыт.
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Новая Земляште.

Тылеч вара тушко тундра гыч нужна ненец-шамыч куснен
каяш тӱҥалыныт. Тыге Новая Земляште первый поселок лийын,
Угыч илаш мийыше-шамыч артельыш ушненыт. Вылкам старостылан сайленыт.
Первый илаш мийыше-шамычлан Новая Земляште илаш неле
улмаш. Нунын кокла гыч ятырышт коленыт, весышт вӱдыш пурен каеныт, кумышышт ий коклаш ишалт коленыт; катлыше ий
ӱмбалан верештшыштым ий теҥызыш нантаен, нуно тужак
йомыныт.
Новая Земляште илыш кузе вашталтын. Октябрьский социалистический революций деч вара Новая Земляште илыш йӧршын вашталтын. Ынде тушто ягыр поселок-шамыч улыт, кажныштыже школ, больница уло. Островышто илыше-шамыч артельыш ушненыт.
Теҥыз зверьым кучаш теҥызыш моторный пуш дене коштыт. Колым, кайыкым кучат. Кайык муным погат. Пушной зверьым
шуко пуштыт.
Тышке пароход-шамыч толыт, Новая Земляште илыше-шамычлан кӱлеш продуктым, порохым, оружийым кондат, тыжеч пушниным, колым, шелым наҥгаят.
Ала мыняр радиостанцийым-ыштыме. Кызыт Новая Земляште
илыше-шамыч пӱтынь Советский Союз дене связьым кучен шо14

гат. Исследовательский (шымлыше) станцийым ыштыме. Нине
станцийлаште Новая Землян природыжым шымлат, тунемыт.
Новая Земляште совет уло, тудо тушто илыше-шамычын илышыштым саемден толеш. Советын председательжылан Вылка тукым
еҥ сайлыме.
Полярный промысловый озанлык.
СССР-ын полярный зоныштыжо тӱрлӧ теҥыз зверь, кайык
шуко уло.
Тиде богатство деч пайдам налшашлан советский правительство полярный промысловый озанлыкым
вияҥда. Кол кучымо колхоз да охотничий колхоз-шамыч ышталтыт. Кол кучымо
база-шамыч ышталтыт. Кажне базыште лу дене промысловый
судна-шамыч улыт. Промысловый пашаште ледокол, аэроплан да
радио кугун полшат.
Ледокол дене тюленьым

поктымаш.

Кандалгырак, яндар ий ӱмбалне шошым кечеш ырыктен тюлень-шамыч кият. Нуно тӱжем дене погынат. Могырышт ырен
шуэшат, нерен кият, коклан гына ик ӧрдыж гыч вес ӧрдыжыш
савырнылыт, тыге нуно ала мыняр шагат кият.
Ик шоҥго тюлень веле огеш мале — моло тюлень-шамычым
орола.
Каваште кӱшыч самолет эртен кайыш. Тиде промысловый
ледоколын эскерен коштшо самолетшо—разведчик. Тюлень-шамыч
кайыме верым ужын, тудо радио дене ледоколыш тюлень кушто
улмым увертара.
Тунамак мӱндӱрчын ледокол коеш. Тюлень-шамыч лӱдмышт
дене ынышт шалане манын, ледокол тюлень чумыргымо вер деч
тораште шогалеш. Охотник-шамыч, ош халатым чиен, ий ӱмбак
лектыт. Кидешышт пычалым кучен, тюлень-шамыч дек шып мият. Эн сай лӱйышӧ ончыч кая. Вуйышко тура лӱен, тудо оролышо тюленьым пуштеш.
Чыланат лӱйылдаш тӱҥалыт, шуко жапат ок эрте, шӱдӧ дене
тюлень-шамычым пуштын оптат. Луйкалыше-шамыч ончык каят.
Пычалзе-шамыч почеш тюлень коваште ньыкше-шамыч толыт.
Нунын кидыштышт писе кӱзӧ. Пуштмо тюленьын коваштыжым
ньыктыт, кояжым пӱчкын налыт.
Варажым ледокол толешат, ньыкме коваштым, коям поген налеш да тюлень чумырген кийыме вес верышке кая. Тиде вер
нерген радио дене летчик увертарен.
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Тюлень-шамычым поктат.

Кол кучымо промысел.
Кольский полуостровын северный серыштыже тӱрлӧ вере кол
кучышо-шамычын поселокышт, базышт уло.
СССР картыште Кольский полуостровым муза.
Тышке чӱчкыдын парусан да моторный судна-шамыч толыт,
заливеш якырым шуэн шогалыт. Иктышт колым кондат, весышт
кол кучымо ӱзгарым, тӱрлӧ припасым налын, кол кучаш каят.
Кол кучаш тӱҥалмек, тышке чарныде колым кондат. Пристан е т ястарат, бочкыш оптен шӧнчалтат, вара складыш наҥгаят.
Треска кол кугу тӱшка дене ала мыняр километр кумдык
верым налын кая. Сельдь колат тыгак коштеш. Тудо сер воктене коштеш, вара тымык верыш — губа манме заливыш пура.
Тужак тудым келде дене петырат, вара черпак дене але мешак дене, ведра дене коштал кучат.
Колым шӧнчалтат, коштат, коптитлат.
Колым эн шукыжым траулер дене кучат. Советский у траулер — вӱдыштӧ коштшо кугу завод.
Треска колым кучымо деч поена тиде траулер-судна трескан
кӧргыжым луктеш, тӱрлӧ коям ямдыла, ямде продуктыш еавыра.
Траулер теҥызыш лекмӧҥгӧ, тудын радиостанцийже пашам
ышташ тӱҥалеш. Тиде жапыште теҥызыште улшо моло траулершамыч дене радист евязьым куча, кол кушто улмо нерген тудын
увертарымыже почеш капитан кол кучаш йӧнан верым кычалеш.
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Траулер дене колым тыге кучат.

Траулер кол кучымо верыш кая. Теҥызыш тралым (сӱретым
ончо) колтат. Судна кайыме семын кол ышке кучалтеш.
Ик шагат гыч тралым луктыт, тудым блок дене палуба деч
кӱшкӧ нӧлтат, вара тужеч кол палубыш «йога». Шагат йыда
тралым нӧлтаг, кажне гана тӱжем килограмм наре колым кучат.
Варажым колым эрыкташ тӱҥалыт. Колызо-шамыч пашам
конвеер семын ыштат. Ик матросшо трескам кугу шаньык дене
шуралтен налеш, калай дене леведме яндар ӱстембак пуа. Весыже товар дене кол вуйым ойыра, вуйдымо кол яклака, йылгыжше ӱстембалне мунчалта. Тыште тудым содор кучен, писе
кӱзӧ дене мӱшкыр коваштыжым пӱчкыт, кӧргыжым эрыктат.
Кол кид гыч кидыш кая. Колын коваштыжым ньыктыт, кутешла пӱчкын, пеле гыч ойырат, тупрӱдӧ лужым луктын налыт.
Колын пушкыдо ужашлажым шӧнчалтен трюмыш волтат.
Траулерыштак кол лу дене ложашым ыштат, трескан мокшыж гыч кол ӱйым пелтен луктыт, тыгай кол ӱй эмлан да кочкаш кая.
Северный теҥыз корно.
Мемнан Советский Союзын мӱндӱр северыштыже природный
богатство шуко уло.
Ала мыняр тӱжем киломётрыш шумешке пычкемыш сип чодра
кумда корнын кая, тыште шергакан коваштан зверь шуко ила.
2—ЗЗЗЭ
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Тӱрлӧ верлаште мланде шӱйым, нефтьым, графитым, адак моло
богатствымат мумо.
Чыла тиде богатствым кумда, каяш лийдыме тундра ден тайга
гоч кузе лукман?
Советский Союз картым ончалза. Шуко вӱдан кугу эҥершамыч, Советский Союзын северный ужашыжым шуко вере пӱчкын лектын, полярный теҥызлаш йоген пурат. Кеҥежым нине
теҥызла дене Советский Союзын северный серыште улшо кеч
могай эн мӱндӱр верышкат, адак вес эллашкат каяш лиеш.
Северный полярный теҥызлаште кошташ йӧсӧ да шучко.
ИеШ пызырналтын шуко судна пытен.
Советский правительство, нине теҥызлам сайын шымлен налын, СССР-ын северысе серже воктен мучко кошташ лӱддымаш
теҥыз корным ышташ тырша.
Сандене тушко кажне ийын виян ледоколан да самолетан
экспедиций-шамыч колталтыт. Нуно полярный теҥызлам тунемыт, шымлат.
Мемнан Советский Союзын северный серла воктен Северный
Ледовитый океан гоч ик кеҥежымак ятыр советский экспедиций
эртен.
Островлаште полярный станций шуко ыштыме, нуно ийгечым, полярный ий коштмым эскерат. Шкеныштын экскерымышг
нерген нуно полярный теҥызлаште коштшо чыла судна-шамычлан радио дене увертарат.
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Экспедиций-шамычын Северный теҥыз корно дене коштмым ончыктышо карта.
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Пытартыш ийлаште Сибирьысе кугу эҥер^амычын аҥышт
дек торговый судна-шамыч шуко толаш тӱҥалыныт.
1935 ий гыч тӱҥалын, Мурманск ден Владивосток коклатте
товаро-пассажирский пароход-шамыч коштыт. Северный теҥыз
корно ӱмбалне южо вере виян дежурный ледоколым шогалтат.
Нуно неле ий чумыргымо верыште пароход-шамычлан каяш
полшат.
Туге гынат, полярный теҥызлам ситышын тунем налме огыл,
ятыр вереже кызытат кошташ шучко. Сандене северный полярный теҥызлам кызытат шымлат, тунемыт. У экспедиций-шамыч
колталтыт. Тӱрлӧ вереат у полярный станцийым ыштат.
Полярный станцийлаште илаш куштылго огыл. Полярный теҥызысе ий коклаште пароход-шамычлан коштӓш пеш неле. Кугу
северный теҥыз корно верч Северный Ледовитый океанын шыде
природыж дене кучедалше мемнан шуко шӱдӧ советский пашаеҥшамычлан — моряк, ученый-шамычлан шуко йӧсым чыташ логалеш. Нуно чыла тиде йӧсым пеҥгыде, лӱддымӧ улмышт дене
сеҥен шогат, еҥ илыдыме полярный зоным еҥ илыме верыш савырат.
Урок деч вара ыштышаш паша. Газетым ончен, тенийсе полярный экспедиций-шамычын корныштым ончыктыза. Нунын кайыме корныштым флажок
дене палемдыза.

„Челюскинын" п о х о д ш о .
Тиде статьям лудмыда годым картым ончыза.

1933 ийын август тылзыште Мурманск гыч «Челюскин» лӱман
кугу полярный пароход лектын. Тудо Северный теҥыз корным
шымлыше экспедицийым наҥгаен.
Экспедицийын начальникше полярный "исследователь да ученый О. Ю. Шмидт ыле. Пароходым полярный капитан Воронин
нантаен.
Первый ий-шамыч. Тӱҥалтыш кок кече «Челюскин» Баренцов
теҥыз дене каен.
Шып. Ийгече леве. Жапын-жапын кол кучаш лекше кугу судна-шамыч коедат. Южгынам вӱд ӱмбалне китын тупшо коеш.
Кумышо кечылан пароход лум дене изиш леведалтше Новая
Землян кӱй серже дек миен шуын. Островла кокласе пролиз
дене пароход Карский теҥызыш лектын.
Карский теҥызеш пароходым ий-шамыч ваш лийыныт. Башке «Челюскин» ий ора коклаш пурен.
2*
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Ий-шамыч пароход ӧрдыжеш моткоч •кугу вий дене толын
пернат. Ий-шамыч чот ынышт перне манын, капитан Воронин
пароход кайыме корным эреак вашталта. Тыге кайымат шагал
полша. Кугу ий ора дене первой тӱкнымашешак «Челюскин»
ӧрдыжеш кугу рож лийын. Пароходым олмыктыде ок лий.
Ындыже ий-шамыч сеҥен кертдымаш лийыт. «Челюскинлан
шогалаш верештын. Радио дене ӱжын кондымо «Красин» ледокол «Челюскиным» ий кокла гыч луктеш.
Пароход умбак кая. Пароходышто ик минутланат чарныде организованный паша илыш шолеш. Капитан ышке верже гыч теҥызым чот эскера. Иудшо-кечыже штурманын командыже шокта. Иудшо-кечыже машинист-шамыч пароходын под-шамыч воктен
шогат. Кажне ныл шагат гыч вахтыште шогышо матрос-шамыч
вашталтыт. Научный пашае^шамыч чарныде шымлыме пашам
ыштат.
Карский теҥызыште пароход эркын ончык кая. Ий кокла гыч
лекмек, пароход тӱтыра лоҥгаш верештеш. Тӱтыра лоҥга гыч
лектын гына шуэш, адакат ий лоҥгаш верештеш.
Луатшымыше кечыште иже пароход Челюскин мыс дек миен
шуэш. Могай куанымаш! Тыште тудым Советский Союзын вич
эн сай полярный судна-шамыч ваш лийыт.
«Челюскин» Чукотский теҥызысе ий лоҥгаште. Челюскин
мысым эртымӧҥгӧ, пароход 10 сутка шогалде Берингов пролив
дек кая.
Врангель остров декат ынде мӱндӱр огыл, тудын почеш пытартыш Чукотский теҥызым гына эрташ возеш. Но тидыже корнын эн йӧсӧ ужашыже. «Челюскин» адакат неле ий лоҥгаш логалеш.
Теле лишемеш. Ий-шамыч ваш-ваш кылмен пижаш тӱҥалыныт. Пароход эркын-эркын ончыко каяш тырша. Чӱчкыдын ийшамыч чот ишен шындат да пароходым саде ишыше ий-шамыч
шӱкен наҥгаят.
Теве Берингов проливышкат толын шуыч...
Кенета ий-шамыч пароходым мӧҥгеш Чукотский теҥызыш наҥгаяш тӱҥалыныт.
Теле толын шуын, ий-шамыч кылмен, ваш-ваш ушнен шинчыныт. Пароход иян кумда пасу покшелне кылмен пижын. Телым ий ӱмбалан эртараш возеш. Коҥгаш огыт олто: олтымо настам аныклаш кӱлеш.
Телым ий ӱмбалан эртарышашым челюскинец-шамыч лӱдде
ваш лийыт. Научный пашае^шамыч эше утларак шымлыме пашам ышташ пижыт. Чыланат чотрак тунемаш тӱҥалыт.
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«Челюскинын» пытымыже. Чукотский теҥызысе ий коклаште
«Челюскин» кылмен пижмылан ынде кок тылзе утларак эртен.
Кугу иян пасу дене пырля «Челюскин» теҥызыште коштеш.
Теҥызым леведше ий пасу-шамыч икте-весышт ӱмбак керылтыт. Йӱкын пудештылын, ий-шамыч пудыргылыт, ӱмбала оралалтыт.
Декабрят, январят эртыш. Февральын 13-шо кечыже толын
шуын. Ий-шамыч пернылме да шаланыме йӱк молгынамсе деч
чӱчкыдынрак шокта гынат, «Челюскиныште» илыш тошто семынакэрта. Ындетидлан чыланат тунемын улыт. «Челюскинын
Шмидт ден Воронин вуйлатыме командный составше ийым чот
эскерен.
Кечывал деч вара 2 шагат кутлаште кенета ий пудештме кугу йӱк шоктыш, „Челюскин" ӱмбак кугу ий толкын толын перныш. Пароход бортеш кугу виш лиеш.
Кӱлеш запасым вашкерак ий ӱмбак лукташ приказ пуалтеш.
Иктаж мыняр секунд гыч чыланат шке верыштышт улыт, уто
йук-йуан лукде, арам курышталде, чыланат пароходым ястарат.
Пароходым ий-шамыч адак ик кана пызыралыт. Обшивкын
кӱртньӧ лист-шамычше икте почеш весе пудешт ойырлат. Пароходын шола ӧрдыжшӧ мучко кушкедлан почылтын. Пароход
кӧргыш вӱд пураш тӱҥалеш.
«Челюскин» вӱд йӱмак вола. Тидым чыланат раш ужыт. Иктат ок кычкыре, шучкым ужын ок лӱд, пашаштым огыт кудачл-

те. Чы т кӱлеш запасым, научный приборым да тӱрлӧ моло ӱзгарым ий ӱмбак вашке луктын шуктышт. Но пароход вӱдыш
волаш тӱҥалын. Палубыш вӱд темеш. Команда йӱк шокта: «Чыланат судна гыч лекса!»
Пароходын нерже койын вӱд йӱмак вола. Пароходын кормаже кӱшкӧ, вӱд ӱмбак нӧлталалте.
Эн почеш пароход гыч экспедиций начальник Шмидт ден
капитан Воронин волат. Иктаж мыняр секунд гыч «Челюскин»
ий йымачан йомо.
Ий ӱмбалне лагерь. Пароход теҥыз пундашыш пурен каен,
е!Г-шамыч ий пустынь ӱмбалан кодыныт.
Пычкемыш. Поран тӱргыкта. Пеш йӱштӧ.
Писын радиомачтым шогалтат, палаткылам шупшын шындат.
Паша ышташ моткоч йӧсӧ; инструмент уке, йӱштеш кид кылмен
тӱҥеш, мардеж йол ӱмбач йӧрыктышаш гай виян пуа, поран
моткоч талын тӱргыкта, ончалашат ок лий. Варажым ноен пытыше, нӧрышӧ, йӱштеш тӱҥгылгышӧ е^шамыч палатка кӧргышкӧ пурен возыт да пич омо дене мален колтат.
Эрдене ӱшандарыше уверым колыт: Уэлленысе радиостанций
(Чукотский полуостровышто) челюскинец-шамычын радиосигналыштым колеш. Пароход пытыме нерген Шмидт радио дене Москваш увертара.
«Утарат... Чыталташ гына кӱлеш»,— кажныже шона.
Эркын илыш тӧрланаш тӱҥалеш. Лагерь ӱмбалне советский
йошкар флаг лойгалтеш.
Москва гыч радио дене увертарат: самолет ден дирижабль-шамычым да «Красин» ледоколым полшаш колтымо, — маныт. Тыгай уверым колын, чылаштынат кумылышт эше утларак нӧлталтеш. Самолетлан шинчашыже верым кычалыт, эрыктат.
Туге гынат, иян пасу лагерь дене пырля ик верыште ок шого, кусныл коштеш. Теве тыште, теве тушто келге шелшыла
лиедат, ий-шамыч оралалтыт, ий толкын (вал) коштеда. Аэродрэм-шамыч икте почеш весыже пудыргыл шаланат. Ий толкын
кухньым шалата, вес кана толын пернымыж годым баракым пудырта. Ик кана теве-теве радиомачта ий йымак пурен кая. Кажне минутышто лагерь шучко жапыш логалшаш гай коеш. Полыш
але ок тол. Поран да тӱтыра мешаят. Лагерьын ий ӱмбалне теҥызыште коштмыжлан ынде тылзат эртыш. Туге гынат, челюскинец-шамыч вуйым огыт саке. Большевистский упорство дене нуно
ий-шамыч ваштареш кучедалыт, адак Чукотский теҥыз шымлыме пашаштымат огыт кодо. Коммунист ден комсомолец-шамыч
чыла вереат ончылно, эн йӧсӧ да ответственный пашаште улыт.
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Кумылым нӧлтен шогышаш верч книгам лудыт, модыт, «Не
сдадимся» лӱман пырдыж газетым луктыт.
Теве лагерь ӱмбалне поран ден тӱтыра вошт эртен толшо
самолетым ужыт. Челюскинец-шамычын первый партийже утаралтеш.
Тӱгырз утларак нугыдемеш. Поранжат чотырак талышна.
Адакат вучалташ верештеш.
Ийын коштшо лагерьлан ий-шамыч дене ик тылзг жап пеш
чот кучедалаш логалеш.
Мӱндӱр северо-востокышго могай паша лийын шогымым чыла
Советский Союзысо калых газет гыч пеш эскерен онча. Чукотский теҥызыште тымык, ояр ийгече шумым чыланат чытыдымын
вучат.
Апрель тылзе тӱҥалтышеш тыгай ийгече лияш тӱҥалын. Ий
ӱмбак аэроплан-шамыч икте почеш весе волат, челюскинец-шамычым шынден мландыш луктыт. Апргльын 13-жо самолет пытартыш куд еҥым лукто. Чыланат утаралтыч.
Челюскинец-шамычым да нуным утарыше герой-летчик-шамычым чыла эл пеш йывыртен ваш лиеш.

„Северный
полюс"
полярный станций.
Северный полюсышто але марте ик еҥат илен огыл. 1937 ийын
июньышто ныл воздушный корабль Советский Союзын Геройжо
Шмидтын вуйлатымыжденеСеверный полюсыш миен шуыныт да
ий ӱмбак шинчыныт. Тиде экспедицийыште 45 еҥ лийын. Тудо
мландын эн северный точкышкыжо шуко грузым намиен: гага
кайык мамык дене шокшемдыме палатка-портым, кочшаш продукт
дан олтышаш запасым, научный приборым, радиостанцийым, мар.
деж двигагельым. Мардеж двигатель электричествым лукташ
налме. Экспедиций 56-шо советский полярный станцийым ыштен,
тыге партий ден правительствын заданнйжым шуктен.
Самолет-шаиыч вашке мӧҥгеш каеныт. Ий ӱмбалне телым
эртараш ныл тале полярный исследователь кодын: Папанин,
Кренкель, Ширшов да Федоров. Нунын йыр шӱдӧ ден тӱжем
километрыш йӱштӧ ий пустынь шарлен кия.
Ий ӱмбалле кодшо-шамыч пашалан талын пижыч. Кажне
4 шагат гыч нуно ийгечым эскереныт, ийгече нерген радио дене
материкыш увертарен шогеныт. Нунын йымалнысе ийышт теҥыз
течений да мардеж наҥгайыме дене югыш, Гренландии дек кусныл
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каен. Нуно шкеныштын ий кузе кусныл коштмым тунемыныт.
Кавасе шӱдырым ончен нуно кажне гана станцийын Северный полюс деч мынярлан кораҥмым паленыт. Иеш рожым ыштен, 5 км
кутышан тросым (чепым) колтеныт, океан келгытым паленыт;
тӱрлӧ келгытыште вӱдын температуржым паленыт, теҥыз пундаш
гыч вӱдым шымлаш налыныт. Океанысе растений ден тӱрлӧ
животный-шамычым тунемыныт.
Природым тунеммышт, эскерымышт дене 1937 ийыште кеҥежым
Советский Союзын Герой-шамычыштын Москва гыч Америкыш
Северный полюс гоч аэроплан дене чоҥештымышт годым кугу
полышым пуэныт.
Ноябрь тылзыште станцийым полярный йӱд леведын. Туге
гынат, зимовщик-шамыч пашам ышт кудалте, нуно фонарь волгыдышто чарныде пашам ыштышт. Нуным кугу йӱштат, кугу
поранат, ийын ӱмбала оралалтмат лӱдыктен огыл.
1938 ийын февральын 19-же зимовщик-шамычым ий ӱмбач
нальыч. Мемнан элысе е ^ ш а м ы ч гына коммунистический партий
да тудын вождьшо да учительже Сталин йолташ вуйлатыме
почеш тӱняште моло вере лийын кертдыме тыгай кугу пашам
ыштен кертыныт.
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Северный полярный областьын мемнан ийгечым
вашталтымыже.
Научный шымлымаш северный полярный областьын ийгечыже
мемнан ийгечылан вашталтышым кугун конда манын ончыктен
пуэн. Полярный областьым йӱштӧ шаркалыше вер (холодильник)
манаш лиеш. Тужечын мемнан дек йӱштӧ мардеж толеш. Северный
Ледовитый океаныште ий мыняр шуко погына, мемнан дене тунар
йӱштӧ лиеш.
Полярный областьыште климат чыла вере икгай огыл. Иян
теҥыз покшеч шуйнышо шокшырак верже Гольфстрим леве
течений верч лиеш, тидын нерген ме ойленна ыле. Тиде течений
ок лий гЫн, Европын северный ужашыже пӱтынек ий дене леведалтеш ыле, осал йӱштӧ чыла илышым пытара ыле. Шокшо
теченийын температурышто кеч могай вашталтмаш лиеш гынат,
ты вашталтмаш мемнан ийгечыланат перна. Ийгечым ончылгоч
пален налшашлан мыланна северный полярный зонышто ийгече
кузе вашталтмым, Северный Ледовитый океаныште ий-шамыч кузе
коштмым палаш кӱлеш.
Упражнений.
Контурный картыште СССР-ын полярный зоныжо йыр
линийым ыштен ончыктызэ.
Полярный зонысо теҥыз, остров да полуостров-шамычын лӱмыштым контурный картеш ончыктыза.
Урок деч вара
ыигтышаш
паша.
Открытка, журнал да газет гыч
пӱчкеден налме сӱре^шамыч дене «СССР-ын полярный ззныжо» лӱман альбомым ыштыза.

2. ТУНДРА ЗОНА.
Северный Ледовитый океан сер воктен Советский Союз мучкатундра зона шарлен кия.
Природный зона картыште тундра зоным муза.

Телым тундрышто.
Мемнам пучо-шамыч пеш писын наҥгаят. Лум дене леведалтше
тӧр тундра турдымо-мучашдымыла койын кия. Куш от ончал —
мучко лум. Ты пустынь гай тӧр вер шӱчӧ дене »кудалшыла
мӧҥгеш кайымыла чӱчеш. Йырваш ик шем палат ок кой.
Йӱштӧ мардеж шӱлышым петыра, ӱмбакына лум пурак тӱргэ.
Кӱчык теле кече але, чынжым каласаш, теле рӱмбалге пеш вашке
эртен кайыш. Йӱд лияш тӱҥале. Мландыш пич пычкемыш волаИк жаплан мардеж чэрналтышат, угычын талын шаулаш
тӱҥале.
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Ӱмбакына лум кенета сӱмырлымӧ гай йогаш тӱҥале. Мемнан
йыр лум пӧршӧ кумдан пӧрдаш тӱҥале. Минут гыч кугу лум
курт-шамыч лийын шинчыч. Нарта-шамыч лум курыкыш теве
нелын кӱзат, теве пикшла мунчалтен волат. Поран тӱҥалмылан
ынде ала мыняр шагатат эртыш гынат, нимат ок чарне.
Ала мыняр гана пучо-шамыч каналташ шогальыч. Варажым
нуно йӧршешак нойышт, каенат огыт керт.
Нарта гыч козаштым налын, омаш гайым ышташ тӱҥална.
Тыге шогылтмына кутлаште мемнам лум йӧршеш гаяк левед
шындыш.
Лум йымалне 4 шагат наре кийышна.
Лум йымач лекмӧҥгӧ, моткоч чот аптранышна.
Поранын кышажат кодын огыл. Полярный сияний гына йырваш
чӱ^кен волгалгеш. Лум дене леведалтше тӧр вер сескемалтеш,
шонан пылын чыла тӱсыжӧ йӱлымыла коеш. Пучо-шамычым кычкен
ончыко кайышна. Каналтен вий погышо пучо-шамыч адак писын
йӧрташ тӱҥальыч.
Волгалташ тӱҥале. Шукак ыжна кае, кум чумым ужна.
Кеҥежым тундрышто.
4 тылзе эртымек, саде корно денак ме мӧҥгеш пӧртылына.
Кеҥеж жап шога. Тундрым палашат ок лий. Кумдыкеш тундра
ужарге да кӱрен регенче дене адак лудо лишайник дене леве25

далтын. Регенче коклаште сылнын йошкар пӧчыж, морошка,
голубика да вондерла койыт. Верын-верын лютик, незабудка,
полярный мак-шамычын пеледышышт шинчаш пернат. Южо вере
шуэн лапка куэ да ӱвӧ (шартне) коеда.
Кушко от ончал, тушто ер вӱд йылгыж кия, чыла вереат
ер. Кӱкшӧ вер гыч ончымо годым нуно йылгыжше канде
вошгончыш гай койыт. Кече сутка мучко огеш шич. Сутка
мучко тундрышто илыш шолеш. Лудо, комбо, йӱкчӧ, адак моло
кайык-шамыч ерлаште миллион ден ийын коштыт, южышто
чоҥештылыт. Йудшо-кечыже
ерлаште кайык йӱк шергылт
шога.
Ме ер воктен каналташ шогална. Тыште, изи курык чоҥгата
ӱмбалне, ненец-шамычын чумышт шогат. Ненец-шамыч кечыгут
кайыкым, колым кучат, коштат, коптитлат — телылан запасым
ыштат.
Кеҥеж кече сайын волгалтара, ырыкта. Еҥланат, пӱчыланат
кочкыш шуко. Но шыҥа чыла илышым локтылеш, нуно южышто
пыл гай койын коштыт, кеч могай илыше йыр тӱтыра семын
яӱтыралтыт. Умшашке, нерышке пурат — шӱлашат йӧсӧ. Пӱчӧ
куто-шамыч ушдымо гай койын ӱвыра^ыҥа шагал лийме чара
верышке кудалыт.
Тыжечын ӱвыра-шыҥам мардеж пуэн
яаҥгая.

Кеҥежым тундрышто.
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Тундрын
Природный
ным муза.

природыжо.

зона картыште да СССР-ын физический картыште тундра з о -

Мланде ӱмбал. Тундрын мланде кумдыкшо картыште пӱтынек
гаяк ужар чия денг чиялтыме. Тиде тундра мландын тӧр улмыжым ончыкта. Тундрын южо верлаштыже изи курык-шамыч
улыт. Карта пеш тыгыде масштабан,сандене картыште изи курыкла
ончыктымо огыл. Курыкан тундра участок-шамычат улыт.
Картыште ончыза: тундрым могай верлаже гыч курык-шамыч пӱчкын эртат-

Климат. Тундрын пӱтынь зоныжо гаяк полярный круг вес
могырышто кия. Тушто телым кече ала- мыняр кече але тылзе
йӧршеш огеш кой. Тундрын сержым йӱштӧ теҥыз мушкеш, тиде
теҥызыште кеҥежымат ий-шамыч коштыт. Сандене тундра йӱштӧ
климатан. Тыште теле 8—9 тылзе шога. Чӱчкыдын кугу йӱштӓ
да кугу поран лиедат; кукшо, йӱштӧ мардеж чарныде пуа. Лум
келге ок лий, сандене мланде келгын кылма.
Тундрышто кеҥеж кужун ок шого. Кече ала мыняр кече але
тылзе огеш шич. Туге гынат, кече каваште кечывалымат кӱшкӧ'
ок нӧлталалт, мландым начар ырыкта. Сандене тундрышта
50—100 сантиметр келгытыште курымеш кылме мланде кия.
Тундрышто ер ден э ҥ е р ^ а м ы ч . Курымеш кылме мланде
лончо шулышо лум вӱдым келгышке ок колто. Сандене тундрышта
ер ден куп-шамыч шуко улыт.
Туҥдрышто тичмаш вӱдан эҥерлат шуко улыт. Нунын кокла
гыч шукышт мӱндӱрч, юг гыч, йоген толыт. Тундрышто эҥершамыч тора вер коклам огыт кае, полярный теҥызлаш йоген
пурат.
СССР-ын физический картыштыже Печора, Обь, Енисей, Лена эн-ер-шамычын теҥызыш йоген пурымо верыштым ончыктыза.

Растений-шамыч. Тундрышто растений шагал. Мландын ӱмбач
веле левымыжлан тыште чодра ок куш. Лапкарак верлаште регенче
кушкеш, кӱкшырак верлаште — лишайник. Лишайник кокла гыч
утларакше ягель шочеш. Коклан гына мланде воктен кушшо
лапката куэ, ӱвӧ верештыт. Регенче коклаште емышан растений-шамыч— пӧчиж, модо, голубика, морошка шуко уло. Йӱштӧ
мардеж деч авыралтше ӱшык верлаште гына тӱрлӧ пеледышан
растений-шамыч пеледыт.
Тундра — регенче да лишайнич кушмо чодрадыме вер.
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Тундрышто илыше зверь да кайык-шамыч шуко тӱрлӧ огытыл гынаг, шуко улыт.
Мланде рожлаште полярный коля — пеструшка-шамыч лишайникым да тундрысо моло растенийым кочкын илат.
Мучашдыме шуко ерла серыште кеҥеж эртараш мийыше
[ кайык-шамыч — луӓо, комбо, йукчй-шамыч илат. Нуно тыште вӱд
растенийым, тыгыде колым, вӱдысӧ моло тӱрлӧ животный-шамычым кочкын илат. Тыгай кочкышышт нунылан тыште — эҥерлаште
I да ерлаште шуко уло.

П о л я р н ы й томына ден куропатка.

Песец ден пеструшка.

Тундрышто пеш шуко полярный рывыж — песец да томынашамыч улыт; рывыж ден томына колям, кайыкым кочкын илат.
Тундрышто пире-шамычат шагал огытыл. Кеҥежым тундрышто
ӱвыра ден шыҥа пеш шуко лиеш, нуно моло илыше-шамычым
поктен пыл гай коштыт.
Тундрышто илыше калык.
Тундрын кумдыкшо Францийын, Английын, Германийын пырля
налме мландышт деч кок кана кугурак. Тиде кумда верыште
калык моткоч шуэн ила. Ола-шамыч тыште шагал, улыжат кугу
огытыл.
Тундрышто тыгай калык-шамыч илат: ненец, саами (лопарь),
луораветлан (чукча).
Картыште (135 стр.) нине калык-шамычын кушто илымыштым ончыктыза.

Нине калык-шамыч пӱчым ашнат, охотыш коштыт, колым
кучат. Нунын кокла гыч чылан гаяк олаште але ялыште огыт
илэ, шканышт да пӱчыштлан кочкышым кычалын, ик вер гыч
вес верыш кусныл коштыт.
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Ожно вер гыч верыш кусныл коштшо (кочевой) калыкын илышыжым тудын йырысе шыде йӱштӧ природа темден, тунам нуно
природым сеҥен кертын огытыл.
Нунын илаш шогалме верышт йыр пӱчылан кочкаш лийык
гын, зверь кучымо паша сай каен гын, тундрысо калыкат илен
кертын. Мландым чара ий леведмек пӱчӧмнамыч явыген, колаш
тӱҥалыныт. Зверь вес верыш каен — зверьлан шындыме капкан
пуста кодын. Тыгай годым ненецлан илашыже пеш йӧсӧ улмаш:
шужымаш, чер, нужна толын.
Тундрысо калык коклаште кулак-шамычын кодшышт але
кызытат улыт. Нуно советский строительствылан мешаяш тӧчат.
Шаман-шамыч але чылаже пытен огытыл. Шаман-шамыч тундрысо
калыкым тӱрлӧ шояклан ӱшандараш тыршат, тудым ондалат.
Тундрысо калыкын илышыжым саемдышаш верч советский
власть пеш тыршен кучедалеш.
Ненец-шамыч.
Ненец калык пӱчым ашнен ила. Пӱчӧ нунылан пеш кӱлеш
животный. Ненец-шамыч пӱчӧ коваште дене леведме чумыштоилат. Пӱчӧ коваштеш малат, пӱчӧ шылым кочкыт, вургемымат
пӱчӧ коваште денак ургат.
Пучо-шамыч шукыж годым тундра кумдыкеш кушшо ягельым.
кочкын илат. Ик верыште ягельым пучо-шамыч кочкын пытарымеке, ненец-шамыч вес вере куснен каят.
Тылеч поена ненец-шамыч адак тундрышто да теҥызыште
илыше зверь-шамычым кучат. Зверь кучымаш нунылан кугу пайдам пуа. Песецым, пирым, моржым, тюленьым кучат. Тундрысо
зверьым теле тӱҥалтышеш кучаш тӱҥалыт.
Кеҥежым нуно теҥызыште илыше зверьым, колым, кайыквусым кучат, кайык муным погат.
Телылан ненец-шамыч чодралишке, югыи^кеҥежым—полярный теҥызла еерышке кусныл коштыт.
Лум дене леведалтше мучашдыме тӧр ӱмбалан тундрышто
ненец-шамыч полярный йӱд пычкемышыште кусныл коштыт, нуным осал йӱштат, поранат, нугыдо тӱтырат ок чактаре.
Мланде левен шуэш гына, полярный теҥызла еерыште илыш
шолаш тӱҥалеш. Кеҥеж йыда тышке ненец-шамыч толыт. Теҥыз
могырым пуалше мардеж тыште ӱвырам, шыҥам, пормым пӱчӧ
деч ӧрдышкӧ покта.
Кӱчык полярный кеҥеж пеш вашке эртен кая. Серла воктен
утларак да утларач тӱтыра нугыдемеш. Чӱчкыдын лум лумеит,,
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талынрак мардеж йӱк шокта, лумым ӱштеш, тӱргыкта. Кайыквусо мӧҥгӧ пӧртыл каят, зверь да е^шамычат чодра лишке куснен толыт.
Луораветлан-шамыч (чукча).
Луораветлан-шамыч Азийын эн тӱр северо-востокыштыжо —
Чукотский полуостровышто — илат.
СССР-ын физический картыштыже Чукотский полуостровым муза.

Луораветлан-шамыч гыч иктышт—«сер воктен илышышт» —
теҥыз промысел дене илат, весышт—«пӱчымашнен илышышт» —
ненец-шамыч семынак пӱчым ашнен илат. Пӱчышт дене пырля
тундрышто кусныл коштыт.
Сер воктен илыше луораветлан^шамычынтӱҥ пашашт — нерпа (тюлень) кучымаш. Нерпа коваште дене нуно вургемым ургат,
шылжым кочкыт, кояжым пӧрт кӧргӧ ырыкташ, волгалтараш
кучат.
Сер воктен илыше луораветлан-шамыч 20—30 яранга дене
мучко сер воктен илат.
Яранга — кугу чум, иктаж кок-кум пӧлеман. Полем кӧргыштӧ олтымо вер, адак тюлень коя йӱлалтыме лампышт уло. Телым йӱштӧ нылле вич градусыш шумо годымат яранга кӧргыштӧ йӧршеш шокшо лиеш. Тюлень кояже гына ситышын лийже.
Сер воктен илыше луораветлан-шамыч пий деч >посна иленат
огыт керт. Пий нунылан пӱчым алмашта.
Телым теҥызыш промысел лашалан, але таварлан кайыме гедым, зверь кучаш капкан шындаш коштмыж годымат луораветлан нартеш (тереш) пий-шамычым кычка. Пийым еапкерем.
деч поена йӱк дене (кычкырен) виктара.
Луораветлан калыкын илышыже ожно теҥыз промыселын могай
лиймыжым ончен. Промысел алама (уда) гын, шужен, кылмен колашат ожно верештын. Теҥызыште тале мардеж лийме годым
теҥыз зверь кучымаш ятыр жаплан кӱрылтын. Тыгай годым
луораветлан-шамычын кочкыш запасышт пытен да шужен, пычкемыш, йӱштӧ чумыштышт шинченыт.
Тундрысо

калык-шамычын илышыштым
власть кузе еаемда.

советский

Тундрышто совет-шамыч.
Кугыжа годым правадыме кусныл илыше тундрысо калыкшамыч Октябрьский социалистический революций деч вара Советский Союзын полный праван гражданинышт лийыч.
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Советский закон почеш нунын шкеныштын тундровый советышт уло. Тундрысо калык кеҥежым северыш, теҥыз сер воктек,
куснен кайыме годым, але телым йӱштб жапыште югыш, чодра
лишке толмо годым советыштат нунын дене пырля кусныл
кӧштеш.
Кеҥежым илыме поселок. Тыште чылажат алагунар промысловый пӧрт веле, нунын коклаште иктыже совет пӧрт.
Тӱрысӧ пӧрт ӱмбалне йошкар флаг лойга. Тиде пӧртын омса
ӱмбалныже «Совет» манын серыме изи оҥа кеча.
Тиде изи пӧрт кӧргӧ тич калык темын.
Советын заседанийже почылтын.
Зверь кучымо паша нерген кутырат.
— Мыланна капкан, пычал кӱлеш — иктыжеойла.
— Пӧртат уке. Телым промышленник-шамычлан ырыкташышт,
малашышт вер кӱлеш. Лум ӱмбалан малена.
— Ме песец кучаш, теҥыз зверь кучаш коштына. Ожно ме
пӱчӧ ашныше пояным сӧрвалена ыле. Тудо мыланна шылым пуэн да песец дене тӱлыктен. Шуко песецым пуаш логалын. Кызыт
ме песецым Госторглан ужалена, пӱчӧ шылым мыняр кӱлеш, тунар налына.
Зверь кучымо нерген ятыр кутырышт, вара тыгай пунчалым
луктыч: индеш вереш илыме пӧртым ышташ, Госторг деч пычал
ден капканым кондаш йодаш.
Пӱчӧ ашныме озанлык нерген кутырат: пӱчӧ чер дене кузе
кучедалаш, пӱчӧ колымым кузе чараш, пӱчӧ кӱтымӧ верлам кузе тӧр пайлаш.
— Мемнан пӱчына уке, — ненец Никон манеш.
Рвезе ненец Лобазов, — вес лишыл районышто ненец-шамычын колхозышт уло, нуно сай илат, чылаштынат пӱчӧ шылышт
уло, — манын ойла.
Чыланат ойлаш тӱҥалыт. Варажым пунчалым луктыт: ненец
колхозник-шамыч деке нунын илышыштым ончаш колташ; сай
илат гын, тыштат колхозым ышташ.
Ненец-шамыч шке чумышкышг пӧртыл каят; кажныже советский власть годым илаш куштылго лие манын шона.
Хищник-купеч-шамыч олмеш

факторий.

Кугыжан власть годым тундрысо калык пычкемыш улмаш,
пеш йӧсын илен, нунын правашт уке улмаш.
Тундрыш мийыше купеч-шамычлан тундрышто шаланен посна32

поена илыше пычкемыш ко чевникым ондалаш, нуным толаш пеш
куштылго улмаш.
Тундрыш мийыше купеч-шамыч кӱлеш таварым — пычал ӱзгарым, ложашым, шӧнчалым, спичкам веле огыл, адак аракамат
намиеныт. Тундрысо калыкым йӱктен аҥыртарен, моткоч шулдо
ак дене нунын пӱчӧ кӱтыштым, шергакан зверь коваштыштым
налын, мӧҥгышкышт поен пӧртылыныт.
Пычкемыш, ниге аралыдыме кочевник-шамыч ий гыч ийыш
йорлештын шогеныт. Тундрысо калыкым толышо хищник-купечшамычым советский власть тундра гыч поктен колтыш.
Тундра кумдыкеш факторий-'мамыч
почылтыч. Факторийыште пушниным надыт, тундрысо калыклан кӱлеш таварым ужалат.
Ненец-шамычын илыме верышт деч тораште огыл Госторгын
факторийже уло.
Кок кугу амбар тич тӱрлӧ тавар. Иктыштыже ме-иакеш оптымо ложаш, шӱраш, шӧнчал. Весыштыже — пычалтар, дробь,
вулно, ӱй, чай, еакыр, конфет. Кумыж-совлат шуко, чийыме вургемат, книгат, плакатат уло.
Факторийыште илыш шолеш. Икте-весе почеш пушниным
кондышо-шамыч чарныде толыт—нунын пушнинышт шуко уло.
Ӱстембалне, тӧрзаште, кӱвар ӱмбалнат — чылавере песец коваште кия.
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Ненец-шамыч факторий гыч пӧртылыныт.
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Служаший-шамыч курышталыт. Иктышт пушнинымончат, весышт расчетым ыштат, кумышышт продуктым да таварым пуэдат.
Пушниным ужалымек, ненец-шамыч чайым йӱыт, расчетым вучат. Варажым, кӱлеш продуктам да таварым налын, нартешышт
оптат да мӧҥгышкышт пӧртылыт.
Тундрышто культурный паша.
Тундрысо калык коклаште телым илыме верыштышт культурный паша ышталтеш. Теле эртарыме верлаште культбазашамыч ышталтыт; кажне культбазыште школ, больница, радиостанций, культур пӧрт, магазин уло.
Пӱчым, пий-шамычым кычкен, йолынат, тӱрлӧ вер гыч тышке
шӱдӧ дене тундрышто илыше-шамыч толыт.
Вер гыч верыш кондыштмо йошкар чум-шамычат ышталтыт.
Пӱчым, пийым кычкен учитель, фельдшер-шамычат кусныл коштыт, нуно пеленышт кином, радиом, библиотекым, изи аптекым
кондыштыт. Вер гыч верыш ксндыштмо йошкар чум-шамыч
мӱндыр верышкат шуыт, вер гыч верыш коштын, калык коклаш
советский культурым шаркалат.
Тундрысо йоча-шамыч школлаште тунемыт.
Ожно тундрысо калык-шамычын шке йылмышт дене серымаш,
книга печетлымаш уке улмаш. Кызыт ненец да луораветлан йылме дене учебник-шамычым луктыт.
Общежитиян школ-шамыч тушто утларак кӱлыт. Тыгай школлаште тундрысо калыкын йочашт культурный илышлан тунемыт.
Тундрысо

озанлыкым

советский

власть кузе саемда.

Тундрышто пӱчӧ ашнымаш.
Пӱчӧ ашнымаш —тундрышто озанлыкын тӱҥ пашаже. Тундрысо калыкын ышке кӱлешыжым темен, пӱчьтн шылже дене консервымат ыштат, коваштЫже — промышленностьыш кӱлеш сырьелан кая. Туге гынат, тундрын суровый природыжо пӱчӧ ашныше-шамычлан ожно шуко орлыкым конден.
Чара ий мландым леведме жапыште, келге лум лийме годым
да кочкыш уке годым, адак пире толен кайыме дене пучо-шамыч
ожно шуко пытеныт, пормо, тыҥга, ӱвыра, шыҥа пурылмо дене
пеш чот ындыралтыныт, адакшым заразный чер дене черланен
коленыт.
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Пӱчӧ ашныме совхоз.

Советский власть тундрышто пӱчӧ ашныме пашам уло вийже дене нӧлталаш тырша. Пӱчӧ ашныме пашам тунемме станцийшамычым ыштыме, тушто ученый-шамыч пӱчын илышыжым, чержым тунемыт. Тундра мучко шуко' вере ветеринарный пунктым
ыштыме, тушто пӱчым эмлат, чер ваштареш прививкым ыштат.
Пӱчӧ ашныме совхозлам ыштыме. Пӱчӧ ашныше-шамыч кокла гыч шукышт колхозыш пуреныт. Пӱчӧ кӱтымӧ ягель кушмо
верлам нунын коклаштышт тӧр шелме.
Пушной промысел.
Пушной зверьым, утларакше песецым кучымаш — тундрышто
кугу верым налеш.
Ятыр эллаште пушнина шагал. Тугай эллаште мемнан пушниным налыт. Пушнина дене Советский Союз шӧртньым налеш,
шӧртньыжӧ мемнан фабрика ден зазодналан кӱлщӧ южо машинам вес эллаште налаш кая. Мыланна пушной промыселым шарен ончык колташ кӱлеш, адак пушниным вес эллашке луктын
ужалымым ешараш тыршыман.
Тундрышто охотничий артель-шамыч ышталтыныт.
Зверь ашныме ферма-шамыч ышталтыныт, тыште тундрысо
шергакан зверьым сурт вольык семынак ончен куштат.
Тундрышто полезный ископаемыйым кычалмаш да лукмаш.
Тундрысо мланде кӧргӧ але шагал тунемалтын. Туге гынат,
кызытат пале: тундра СССР-ын социалистический озанлыкшылан
3*
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кугу пайдам пуэн кертеш. Тундрысо ископаемый богатствым Кольский полуостровышто эн сайын тунем налме.
Чодрасе куп ден эн'ер-шамыч коклаште лапкарак Хибинский
курык улыт: ӱлнӧ — пӱнчер чодра кушкеш, кӱшныракше—куэрла
коедат, умбакыже курыкан тундрысо регенче ден лишайник кушкыт.
К а р т ы ш т е Кольский полуостровысо Хибинский курыкым муза.

Алагунар ий ожно тыште еҥ илыдыме вер улмаш. Тыште
ученый-шамыч ныл ий пашам ыштеныт. Нуно Хибинский курык-шамычын ископаемый богатствыштым исследоватлен улыт.
Регенче да лишайник дене леведме, айдеме илыдыме, нимо кушдымо кӱй курык коклаште нуно шуко тӱрлӧ ископаемый богатствым муыныт. Тушто эн шергакан богаствым—хибинский апатитым мумо; апатит дене мланде ӱяҥдыме сай удобренийым ыштат.

Алагунар ни веле эртыш, курыкан хибинский тундра ылыже.
Апатит лукмо рудниклаште паша йудшо-кечыже ышталтеш.
Тыште тӱжем дене пашазе ышта. Пудештарыме йук-йуан шергылтын, курык коклаште мӱндыркӧ шарла. Паровоз шӱшкымӧ йӱк
шергылтеш. Мландым пролышо машина-шамыч ыштат.
Тура тайылан курыкла коклаште, яндар вӱдан ер сер воктен у ола лийын шинчын.
Тиде ола Киров йолташын пеҥгыде энергийже дене да пашам
большевикла тыршен ыштымыже деае кушкын, сандене тиде
олам Кировск манын лӱмдымӧ.
Картыште Кировск олам муза.

Кировск ола шукерте огыл ыштыме гынат, тушто завод, фабрика-шамыч улыт, кугу кӱй оралте-шамычым, больница ден лечебницым, школым ыштыме, адак клуб, библиотека, звуковой кугу
кинотеатр уло.
Кировск уремлаште автомобиль ден автобус-шамыч коштыт.
Кировскышто алагунар лу тӱжем еҥ ила. Пеш тораште огыл
электростанцийым ыштыме, тудо электрический токым чыла олалан да рудниклан пуа.
Тыге курыкан хибинский тундра вашталтын. Кызыт тундрын
моло верлаштыжат строительство шарлаш тӱҥалын.
Тундрышто ял озанлык.
Тундрысо калык ожно чӱчкыдын шужен илен. Нуно эреак ик
тӱрлӧ кочкышым — колым, пӱчӧ шылым, адак теҥыз зверь шылым кочкын иленыт. Советский коопераций гына тундрыш ложашым да шӧнчалым намияш тӱҥалын. Пакча-саскам тушто шинченат огытыд. Пасуат, пакчат лийын огыл.
Шурно ден пакча-саска кылме мландеш, купеш кушкын огыт
керт манын чыланат шоненыт. Опытым ыштен ончымек, шурно
ден пакча-саскан тушто кушкын кертмыштым пален налыныт.
Кызыт Кольский полуостровеш Кировск ола лишне опытный
ял озанлык станцийым ыштыме; тиде станций пареҥге ден ковыштам веле огыл, мӧрымат шынден кушта. Тиде опытный станцийын пашаж гыч тундрышто пакча паша ден ял озанлык паша
ышташ лиймым пален налме.
Тундрышто корно-шамыч.
Картым ончалза: тундрын западный ужашыштыже гына ик
кӱртньӧ корно эртен кая — тиде Кировский кӱртньӧ корно.
Тундрышто моло кӱртньӧ корно уке.

Тундрышто калык илыме тӱрлӧ вер коклам шукыжым пӱчым,
пий-шамычым кычкен коштыт.
Тундрышто корно уке годым эҥер вӱд корно дене коштыт.
Полярный теҥыз сер воктен алагунар кугу ола—теҥыз портшамыч улыт. Нине порт гоч мемнан Союз моло государство-шамыч дене торгая.
Нине порт кокла гыч эн кӱлешанже — Мурманск. Мурманск
лишне леве течений эрта, сандене Мурманск порт идалык мучко
ок кылме.
Упражнений.
Кочтурный картышта тундра зояым йыр к о р е н ончыктыза.
Тундра гоч йогышо кугу эҥерла лӱмым картеш серыза.
Контурный картыште ненед, саами, луораветлан, камчадал кэлык-шамыч
кушто илымым палемдыза.
Картыште Кировскым, адак северысе эн кӱлешан Мурманск портым палемдыза.
Баренцов теҥызыш леве Гольфстрим течений кужеч йоген пурымым ончыктыза.
Урокден
тыза.

вара

ыштышаш

паша.

«Тундра зона» темылан

альбомым ыш-

3. ТАЙГА ЗОНА.
Тундра деч югыштыла СССР мучко, западный граница гыч
тӱҥалын Тихий океан сер дек шумешке, чодра шуйнен кия. Тундра
ден чодра коклаште нигуштат ойырен шогышо граница уке.
Тундра зона чодра зоныш эркын савырна.
Ончыч тундрышто кошкаш тӱҥалше, лапка, кукшо мучашан
лунчыри поена пушеҥге^амыч коедаш тӱҥалыт. Тиде — чодра-

Чодра-тундра.
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тундра. Югышкырак шолдрарак да тазарак пушенте-шамыч лияш
тӱҥалыт. Тыште пушеҥгыжат шукемеш. Варажым тундра йӧршеш
пыта, мучко чодра тӱҥалеш.
Чодраже тундра деч ятыр утларак верым налеш. Чодра зона
Франция государство деч латкандаш гана утла верым налеш.
Тыгай чодран ятыр ужашыже иман (хвойный) чодра, тудым
дикий тайга маныт. Ты чодра чӱчкыдӧ, адак тореш-кутынь
йӧрледыше пушеҥге шуко, садлан чодра гоч йолын коштшыланат лекташ пеш йӧсӧ.
З^нын юго-запад ужашыштыже смешанный чодра, тыште
иман да лышташан пуше^е-шамыч кушкыт.
«Природный зона-шамыч»
•чодрам муза.

каргыште чодра-тундрым, тайгам,

смешанный

Тайга ӱмбалне да тайгашге.
Мемнан самолетна Красноярск турачэҥештенкӱзышат Енисей
эҥер ӱмбач северышкыла кайыш.
Каргышге Енисей э ҥ г р в о к т е н Красноярск олам муза.

Мемнан йымалнына иман чодра шемын коеш.
Чыла могырышкат — северыш, югыш, востокыш, западыш —
эре тайга веле коеш.

Тайгаште.
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Эҥер гына йылгыжше лента гай южо вере кагыргылын, южо
вере вик каен тайгам пӱчкын йога.
Верын-верын эҥер сер воктен ял-шамыч тайга дене пызырналт шинчат, адак коклан-коклан чодра завод-шамычын шикшышт
коеда.
Енисей эҥер ӱмбач ме тӱжем километр наре чоҥештен кайышна, йыр шинча ужмо верыште мучашдыме тайга шарлен кия.
Самолет мландыш шичмӧҥгӧ, мый аҥысыр йолгорно дене тайга
кӧргышкӧ пурышым. Ик километр нарат ыжымкае — эртен каяш
лийдыме чӱчкыдӧ чодрашке миен шуым. Лӱзга кедр-шамыч, кӱкшӧ кож ден нулго-шамыч мыйым пырдыж семын йыр авырен
шогат. Ояр кече ыле гынат, тыште пычкемыш, вашке йӱд лийшаш гай чӱчеш.
Чыла вереат сӱмырлышӧ пушелте-шамыч кият, ятырышт вож
гычак сӱмырленыт, вожышт дене кӱшкӧ нӧлталт кият; яҥгар кашка, кӱй ора-шамыч койыт. Чылажат регенче да лишайник дене
леведалтын. Йырваш нимогай йӱкат ок шокто,
Чодра коклаште йоммо деч лӱдын, вашкерак самолет деке
мый пӧртыльым.
Тайган природыжо.
Мланде ӱмбал. СССР-ын физический картшым ончыза.
Тайган утларак ужашыже картыште ужар чия дене чиялтыме, тиде—лап верлам ончыкта. Пелыж гыч гаяк тиде лап верлам
Урал курык-шамыч пӱчкын эртат. Енисей эҥер вес могыр гыч
Средне-Сибирский кӱкшака тӱҥалеш. Тиде кӱкшакам тӱрлӧ велышкыла курык-шамыч пӱчкын эртат.
Климат. Тайга зона тундра деч югыштырак кия. Кеҥежым кече
тыште кӱшкырак кӱза, мландым чотрак ырыкта. Мланде утларак келгышке лева.
Тайгаште теле кужо да йӱштӧ, туге гынат, тундрысо гаяк
кужо огыл (6—8 тылзе)Тайган тӱрлӧ верыштыже климат икгай огыл.
Тайган западный ужашыштыже (Европышто) климат пушкыдырак. Тайган ты ужашыже леве Атлантический океан дек лишылрак. Тайган Азийысе ужашыже моткоч йӱштӧ климатан. Тышке
Атлантический океанын шокшо, вӱдыжгӧ мардежше огеш шу,
северыштыже йӱштӧ полярный теҥыз^амыч улыт.
Телым тыште шуко годымак йӱштӧ 40°—50° лиеш. Верхоянск
олаште йӱштӧ 70°-ыш шуэш — тиде мланде ӱмбалнысе эн йӱштӧ вер («йӱштын полюсшо»). 'Гыгай йӱштӧ годым термометрыште
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ртуть кылма, кӱртньӧ каура лиеш, пушенте-шамыч кылмен йӱкын пудештыт, кайык-шамыч чоҥештымышт годымак кылмен
мландышке возыт.
Картыште Верхоянск олам муза.

Э ҥ е р ^ а м ы ч . Тайга гоч шуко вӱдан кугу эҥерла йоген лектыт. Нуно мӱндӱрчын, юг гыч, ятырже годым курыкла гыч, йоген
лектыт, тайга ден тундра гоч йоген эртат, варажым йӱштӧ полярный теҥызлаш йоген пурат. Эҥер воктенысе долинаште вӱд
налме пеш сай олык-шамыч улыт.
Картыште Северный Двина, Печора, Обь, Енисей, Лена эгер-шамычым муза.

Растений-шамыч. Тайган тӱрлӧ ужашыштыже мланде ӱмбал,
растений да климат икгай огытыл.
Европысо тайгаште пӱнчӧ ден кож пушеҥге кушкыт. Нунын
коклаште куэ ден шопке-шамыч шуэн лиедат. Азийысе тайган
климатше йӱштырак, сандене тушто вес тӱрлӧ пушеэте-шамыч —
кедр, лыстан пӱнчӧ (лиственница), нулго — кушкыт.
Тайгаште пычкемыш, ик йӱкат ок шокто. Нугыдо пушеҥге
укшла кокла гыч кече волгыдо шагал пура. Тыште кеч кунамаг
пелепычкемыш, вӱдыжгӧ, ночко. Пушеҥге йымалне ӱмылыштӧ
регенче, лишайник да поҥго веле сай кушкын кертыт. Иман
чодран почвыжо кеч кунамат чодран велалтше имыже дене леведалтын.
Шуко верлаште тайга эртен каяш лийдыме, тореш-кутынь
сӱмырлыл кийыше пушеҥге да кӱй ора-шамыч кошташ мешаят,
адак лӱҥгышӧ купан верлат пеш шуко верештыт.
Тайга шӱлыкан, тайгаште йӱкым от кол. Кугу мардежан годым веле кожла шучкын, сырыктыме зверь семын мӱгыраш тӱҥалеш.
'
Эҥерла йогымаште, кугу купан верлаште да ола ден ячла
ыштымаште веле тайга йоҥгыдырак коеш.
Почва. Тайган почвыжо регенче дене да пушеҥге гыч йогышо
име дене леведалтын. Тыгай леведыш вӱдым пеш сай арала. Тиде леведыш вошт вӱд пура да почва гыч питательный веществам мушкын наҥгая. Сандене тайган почвыжо подзолистый;
тыгай почва растенийым, шурным сай ок шочыкто, тушто питательный вещество шагал.
Животный-шамыч. Тайга животныйлан поян, тыште тӱрлӧтӱрлӧ зверь ден кайык уло. Кайык-шамыч гыч тайгаште эреак
илат: кӱдыр, музо, сузо. Нуно кеҥежым лышташым, емышым,
телым нӧшмым, кычкым кочкыт. Шиштат эреак тайгаште илы41

ше кайык. Писе кӱчшым пушеҥгеш чот керын, кужо нерже дене
пушеҥге шӱмым чӱҥген, тудын йымач шукшым луктеда.
Чодраште илыше шолдра животный гыч тыште ширдо ила.
Кеҥежым тудо шудым кочкын ила, телым —вондерлам да пушеҥте укшлам нултыл коштеш.
Пушеҥге гыч пушеҥгыш ур-шамыч писын тӧрштыл коштыт,
нунылан тыге куштылгын тӧрштылашышт кужо лӱзга почышт
лолша. Ур иман пушеҥге нӧшмым да кычкым кочкын ила.
Тайгаште шуко хищник-шамыч илат.
Урымат, кайыкымат йӱдым луй, лумшо, йос кычалын кучат.
Шулдыр йӱкым лукде чодраште томына да ӱмгӧ чоҥештыл
коштыт. Тыгыде животный ден кайыкым рывыж поктылеш. Пу•шеҥге гыч животный ӱмбак шурманше тӧрштен пижеш.
Чодра тӱрыштӧ пире-шамыч илат. Телым нуно тӱшка дене
погынатат, шолдра животныйымат кучен кочкын кертыт.
Чодра чашкерыште кӱрен маска ила, тудо растенийым, емышым, животныйым кочкеш. Телым вынемым кӱнчен возешат,
тужак пелэ мален эртара.
Заданий. Тайга климат тундра климат деч мо дене оЯырлен шога? Восточный тайган растениЯже западный тайган деч могай ойыртышан? Тайгаште могай животный улыт, тундрысо животны ! деч могай оЯыртылан улыт?

Тайгаште илыше калык.
Тайга зонышто эвенк (ожно нуяым тунгус маныныт), якут,
карел, коми, руш-шамыч илат.
Эвенк-шамыч охота, пӱчӧ ашныме да кол кучымо дене илат.
Якут, коми да руш-шамыч ял озанлык пашам ыштат, шукышт
пушной промысел да чодра промысел дене, адакмландым куралӱден илат. Нуно утларакше эҥерла лишне да кӱртньӧ корно
ноктен илат.
Ожно чодра лоҥгаште эҥерла дене веле е^шамыч коштыныт.
Айдеме, кидешыже товар ден пычалым налын, эҥерла дене
каен, тайгашке шеҥын пурен. Пычкемыш чодра лоҥгаште эҥер
-сереш, чаҥга ӱмбалан е^шамыч илашышт верым ыштеныт, йырысе чодрам руэн да йӱлатен, мландым куралаш ямдыленыт,
тушто илаш тӱҥалыныт.
Тайга кӧргыштӧ, чодра паша ыштымаште да ископаемый богатство кӱнчымӧ верыште, е^шамычын илыме верышт кушкыт.
Кызыт тайгаште шуко ола уло. Тайгасе ола-шамыч чылашт
гаяк кӱртньӧ корно дене але эҥер воктен улыт.
Упражнений. Картыште (135 стр.) Европысо тайган могай верыштыже карел
ден коми калык илат? Азийысе тайган могай верыштыже эвенк ден якут калык
:илат? Могай верыште руш калык ила?
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Советский

власть годым тайгасе калыкын
кузе саемеш.

илышыже

Кугыжан власть годым эвенк-шамыч, тайгаште охота дене
илыше моло калыкат культурный центр-шамыч деч ойырлен иленыт; нуно ӱмырышт мучко шыде йӱштӧ природа дене кучедалыныт. Пӱчым ашнеч, алама пычал ӱзгар дене тайгасе калык ӱмыржӧ мучко пушной зверьым кычалын, вер гыч верыш кусныл
коштын. Пушниным (шергакан зверь коваштым) толышо хищникскупщиклан йӧршеш шулдын пуэн. Нунышт кузе шоненыт, туге
ондаленыт, ышке кид йымалнышт пызырен кученыт.
Советский власть лийме годсек тайга калыкын илышыже
тундра калыкын гаяк вашке саемаш тӱҥале. Скупщик (купеч)шамычым Госторгын факторий-шамычше вашталтышт. Куснылде
илыме ял, култьбаза, школ, магазин-шамыч ышталтыныт.
Южо кочевникышт (кусныл илыше-шамыч), революций деч
ончычак верланен, мландым курал-уден илаш тӱҥалыныт. Туге
гынат, нунын озанлыкышт начар улмаш, сандене чӱчкыдын шужен иленыт. Советский власть нунын озанлыкым йӧршеш вашталтен саемдаш тӱҥале.

Эвенк охотышто.
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Эвенк охотник-шамыч.
Лум изиш вочмекак, йӱштӧ лияш тӱҥалешат, эвенк-шамыч
тайгаште зверьым кучаш тӱҥалыт. Первой илыме верышт лишне
охотыш коштыт. Вара, чыла урым лӱен пытарымек, тайга кӧргыш
каят.
Тайга покшеч йогышо эҥер воктен эвенк-шамыч чумыштым
ыштеныт. Чумышт гыч тӱргыктен шикш лектеш. Нунын деч
тораште огыл пӱчышт кочкаш кычал коштыт.
Ышке чумжо гыч охотник лекте.
Эҥер гыч эҥерыш шумеш, пушеҥге вуйыш, йырже пеш ончышт
кая. Кошар неран рывыж кушто кийымым тудо шинча, чоя изи
йос кушко кайымымат ужеш, ур кушто тӧрштылмымат колеш...
Ош лумышто умлыдымо, шинчалан пыкшерак койшо пале-шамычым лудын мошта. Охотник ден пырля пийже кудалеш. Южгынам пийже пушеҥге тура шогалешат, кӱшкӧ ончен кӱчшӧ дене
пушеҥге туҥгырым удыра, опташ тӱҥалеш.
Тунам охотник ик йолешыже сукалтен шинчеш да пычалжым
нӧлталын лӱен колта. Кынелын умбак ошкылеш...
Ӱштыштыжӧ адак ик ур ушна.
Теҥгечысе кочевник пашазе лиеш.
Теле эртен кайыш. Тайга гыч лектын, эҥерыште кол кучаш
жап толын шуо. Тӱтран эрдене эвенк Петр Мира эргыж дене
коктын Енисей эҥер деке кайышт. Миен шуаш пел кече деч
шагалрак кодын.
Палыме эҥерла, купла, пушеҥге^амыч... Пучо-шамыч мо
лийыч вара? Изиш каят да чарнат, ӧрдышкӧ тӧрштен лектыт,
чыгынланат, ончыко огыт кае.
«Сер воктен маска вынем уло дыр»,— Мира шона, чытырыше
пучо-шамычым покта.
Кенета пучо-шамыч шогальыч. Тайгаште «у-гу-гу-у» урмыжмо
йӱк шоктыш.
Миран Кельга эргыже пычалым нале да шӱшкалтен пийжым
ӱжын тайгаш ошкыльо. «Тиде могай шайтан мӱгыра», — шоналтыш Кельга.
Ӱмаште шогымо верышке толын шуын ончыштеш — верым
пален ок керт.
Эҥерыште радам дене шоло-шамыч шогат. Машинан кӱртньӧ
парня-шамычше, пӧрням кормыштал налын, кӱшкӧ, пароход кӧргыш оптат. Е^шамыч пушеҥгым руэн сӱмырат, мландым кӱнчат,
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пбрт-шамычым ыштат. Сер воктен ик пӧртым ыштенат шуктеныт,
тудо пӧртыш шӱдӧ чум шыҥа.
Кельга ачаж дене тайгаш пӧртылын огыл. Тудо заводеш кодын.
Теҥгечысе кочевник пашазе лийын. Кум ий гыч тиде верыште
у ола — Игарка кушко.
Вольык ашныше да мланде паша ыштыше якут-шамыч.
Лена эҥерын кокла да ӱлыл ужашыжын кок могырыштыжо
кугу верым налын якут-шамыч илат. Тиде вер курыкла дене
пӱчкылтын (физический картым ончыза), чодра дене леведалтын,
тыште кугу куп-шамычат шуко верьш налыт. Тыште уло тӱнямбаллан эн йӱштӧ теле лиеш. Калыкше тыште пеш шуэ. Якутшамыч вольыкым ашнат, мланде пашамат ышташ тӱҥалыныт...
адак охотыш коштыт.
Эҥер долиныште курыкла коклаште, эрташ лийдыме чодра
ден куп лоҥгаште икте-весе деч тораште шогышо яллаште якутшамыч илат. Нунын илыме верышт йырушкал ден имньышт коштыт.
Удрамаш-шамыч вольыкым ончат. Пӧръе^шамыч шудымсолат.
Кеҥежым пашам шуко ышташ логалеш. Северысе кеҥеж кӱчык,
а кужу йӱштӧ телылан шудым ситышын ямдылаш кӱлеш.
Изи яллаште, кӱртньӧ корно ден шоссе корно деч тораште, кызытаг тошто семын ыштыме якут юрта-шамыч кодыныт.
Тугай юртым пушеҥге дене ыштеныт, тӱжвачын шуным шӱреныт.
Юртын вуйжым ломаш дене леведыт улмаш. Юрта покшелне тул
олтымо вер — тӱньыкан возак улмаш.
Колхоз паша вийныме годсек якут-шамычын илышышт вашке
саемаш тӱҥале. У порт-шамыч ышталтыт; школ, больница, клуб,
моло тӱрлӧ культурный учреждений-шамыч почылтыныт.
Вольык урлык саемдалтеш, шуко шӧр пушо ушкалым ончаш
тунемыт. Шудым машина дене солаш тӱҥалыныт. Совхоз-шамыч
ышталтыт; тушто якут-шамыч вольыкым моштен ончаш тунемыт.
Якутийын южный ужашыштыже мланде паша чот шарлаш
тӱҥале. Революций деч ончыч шурным поян-шамыч веле ӱденыт. Йорло-шамычын мландыштат, мланде паша ыштыме орудийыштат лийын огыл. Кинде нигунамат ситен огыл. Нужна-шамыч
ложашыш пушеҥге шӱмым йоҥыштен ушен улыт.
Кызыт ял озанлык паша чот саемеш. Совхозлаште йӱштым
чытыше сорт шурно-растенийым ӱдаш тӱҥалыныт. Пасушто
трактор-шамыч койыт. Ынде якут кресаньыкат киндым теммеш
кочкеш, пакча саскаже гын, чыла годымат ситышын лиеш.
Пакча озанльг< чот вийнен шога. Верхоянск олаштат пакча
саскам куштат.
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Чодра озанлык.
СССР-ыште тайга пеш кумда верым налеш. Тӱнямбалне ик
государствынат тыгай кумда, кугу чодран вер уке. Мемнан чодра
вес элысе купеч-шамыч шинчаш эреак пернен шоген.
Шуко чодрам ме шкенан кӱлешлан кучылтына, адак вес эллашкат луктына, чодрам ужален налме шӧртньӧ дене машинашамычым налына.
Чодра дене торгайыше кугыжан купеч-шамычше чодрам пытарен шогеныт. Нуно пойышаш нерген веле шоненыт. Чодрам тайга
тӱрыштӧ, эҥерла дене волташ йӧнан верлаште руэныт. Ончет
гын, тыгай верлаште чодрам арален кучаш кӱлеш ыле. Чодрам
нимо кодыде вошт руэн улыт, руымо вереш угычын чодра куштышаш нерген шонен огытыл.
Чодра пашам ыштымашке механизации пурталтын огыл,
товар да пиля дене руэныт, имне дене гына шупшыктеныт. Паша
ышташ моткоч неле улмаш.
Чодра паша ыштыше нерген лесопромышленник-купеч-шамыч
шоналтенат огытыл.
Советский Союзышто чодра озанлык социалистический корно
дене виктаралтеш. Чодра промысловый озанлыкым организовайыме. Ожнысо чодра пашазе-шамыч илыме теле «маска вынем»
олмеш чодра паша ыштыме верлаште волгыдо барак да пӧрт-

Чодра пашаште.
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шамычым ыштыме. Пашазе-шамыч бригада дене чодра пашам
ыштат.
Кид пиля дене йыгыме олмеш
чодрам чӱчкыдынак механический
пиля дене йыгат. Пӧрням имне
дене огыл, трактор дене шупшыктат.
У корно-шамыч ышталтыт,
неле пӧрня оптымо тер дене куштылгын каяш лӱмын иян корным
ыштат. Чодра волтымо эҥерлам
эрыктен шогат.
Ожно еҥ илыдыме верлаште
кызыт пашазе-шамыч илыме верла
лийыныт, тыгай верлаште магазин, школ, больница-шамыч ышталтыныт.
Чодра — строительный матеЧодрам вӱд дене волтат.
риал. Чодра шуко тӱрлӧ производствылан кая. Чодра дене кагазым, тӱрлӧ химический продуктьш
ыштат.
Чодра гыч верыштак строительный материалым, моло продуктам ышташ гын, пайдалырак лиеш: мӱндыркӧ чодрам кондыштыктен ыштыме продукт шергеш возеш.

ТаИгаште кагаз фабрика.
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Тугак вес эллашкат илэ материал олмеш ямде строительный
материалым, чодран продуктшым ужалаш пайдалырак лиеш.
Теве сандене ожно еҥ пурыдымо тайгаште оҥа шелме завод,
кагаз фабрика да химический завод-шамыч ышталтыт, нунын кокла гыч шукыжо кызыт пашам ыштат.
Пушной озанлык.
Кугыжан власть годым охотник-шамыч зверьым кузе верештын, туге кученыт. Тайган пушной поянлыкшым пытарен шэгеныт.
Шергакан зверь утларак да утларак пытен толын.
Тайган пушной поянлыкшым пытарыме деч утарышаш да
тудым йол ӱмбак нӧлталшаш верч, советский власть зверь аралыме верлам (пушной заповеднякым) ышта. Тыгай верлаште зверь
пушташ йӧршеш ок лий. Зверь тӱлышаш верч тыге ышталтеш.
Адак зверь ашныме ферма-шамыч ышталтыт; тушто шергакан
зверь-шамычым—луйым, лумшым, йосым, шем-курен рывыжым
ашнат. Тушко шергакан урлык гына ойырен налалтеш. Нуным
сай ончат да правильно пукшат. Нуным наука ончыктымо почеш
эскерен куштат.
Шуко вере охотничий колхоз-шамыч ышталтыт.
Тайган ископаемый богатствыже.
Пытартыш жап марте тайган ископаемый богатство шагал
тунем налалтын.
Пытартыш жапыште исследовательский пашам чот ыштыме
дене тайга мланде кӧргыштӧ богатство шуко улмым пален налме.
Тайгаште шӧртньӧ, кӱртньӧ, мланде шӱй, графит, шӧнчал,
нефть уло.
Ископаемый богатство гыч Кузнецкий бассейнысе мланде шӱй
кугу верым налеш. Кузнецкий бассейн Новосибирск деч юговостокышто лиеш. Кузнецкий бассейныште пеш шуко первый
сорт мланде шӱй уло.
Пытартыш жапыште кузнецкий мланде шӱй лукмаш вияҥын.
Кузнецкий бассейныште лукмо мланде шӱйжӧ промышленность
нӧлталаш кугун полшен шога.
Заданий.
СССР картыште ончыкгыза, тайган могай верлаштыже тыгаи
ископаемый богатство уло: Кузнецкий бассейнысе мланде шӱй (Новосибирск
деч юго-востокышто), нефть (Печора эҥер притокышто да Урал курыкын западный тайылыштыже), шӧртньӧ (Лена эҥер воктен да тудын Алдан притокышто)
48

Березники.

Березники.

,

Урал деч западыште, Кама эгерын шола серыштыже, мланде
йымалне 500 м кӱжгыт тӱрлӧ шӧнчалан лончо уло. Ик тӱрлӧ
шӧнчалже кочкаш кая, тиде — кочмошӧнчал. Вес тӱрлышт мланде удобренийлан пеш келшат, тиде — калий шончал-шамыч. Нине
шӧнчал кийыме вер деч тораште огыл мланде шӱй ден фосфорит
лекме вер уло. Тиде кугу богатствым Октябрьский социалистический революций марте использоватлен огытыл. Кугыжан правительство шукыж годым тиде нерген шинченат огыл.
Кызыт Березники лӱман тӱнямбалне эн кугу химический комбинат ыштыме. Комбинатышке алагунар кугу завод пура; тыште
кӱнчен лукмо сырье гыч мландым ӱяҥдыме тӱрлӧ удобрений
ышталтеш. Кастене алагунар лу километрыш тиде завод-шамычын
кугу оралтыштым волгалтарыше электрический волгыдо коеш.
Тыжечын СССР-ын тӱрлӧ верлашкыже Кама эҥер дене колхоз, совхоз пасулан удобрений колталтеш.
К а р т ы ш т е Березниким муза.

Тайгаште ял

озанлык.

Чодра паша ден зверькучымаш — тайгасекалыкын тӱҥ пашаже, тайга зона озанлыкын тӱҥ ужашыже.
Но тайгасе калыклан турлӧ кочкыш продукт кӱлеш. Нунылан
кинде, пакча-саска, шӧр йӧрвар, шыл кӱлеш. Чыла тидым мӱн4—3339
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дырчын кондаш йӧсӧ, адак шергеш возеш. Кочкыш продуктшамыч гыч чылажымат лиймыштым верыште ышташ верештеш.
Тайган природный условийже ял озанлык паша ышташ келшыше
огыл: почва шурным шагал шочыкта, шошым йӱштӧ, покшым эре
лиеда. Туге гынат, опытым ыштен палалтын: тыште мланде пашамат, вольык ашныме пашамат сай шындаш лиеш.
Ты марте югыштырак гына кушшо ял озанлык растений-шамычат тыште сай шуын кертыт.
Тиде растений-шамычын йӱштӧ чытыше сортыштым лукмо.
Шӧр пушо вольыкым сай ончет гын, адак йӱштӧ чытыше
урлыкым куштет гын, шӧрым утларак налаш лиеш.
Тайга зонын ял озанлыкшым советский власть йӧршеш саемден толеш.
Совхоз, колхоз-шамыч ышталтыт. Совхоз-шамыч ышке пашашт
дене примерым ончыктен пасу пашам, пакча пашам ышташ туныктат, адак вольык ончымо пашам моштен ышташ ончыктен
туныктат.
Тайга зонын эҥер долинылаште сай олык-шамыч улыт. Сандене советский власть тайгаште утларакше шӧран вольык ончымо пашам ончык колташ шуко вийым пышта.

Якутский тайгаште ола ыштымаш.
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Тайгаште ола-шамычым ыштымаш.
Тайгаште ола-шамыч писын кушкын шогат.
Кӱчык жапыште дальневосточный тайгаште Амур эҥер воктен Комсомольск лӱман у ола лийын шинче. Тиде СССР-ыште
ик эн самырьж ола.
СССР-ын тӱрлӧ олалаж гыч комсомолец-шамыч толыныт. Нуно
тайга чодран ик участкыжым руэн эрыктеныт, куп-шамычым
коштеныт. Амур эҥер сереш промышленный у олам ыштеныт.
Тиде олаште завод, фабрик, кок пачашан пӧрт шуко улыт; больница, клуб, магазин, кинотеатр-шамыч ыштыме.
СССР-ын физический картыште Комсомольск олам муза.

Тайгаште корно-шамыч.
Тайга гоч кум кугу кӱртньӧ корно эрта.
Ик корныжо тайган югысо' тӱржӧ дене кая, тиде — Ленинград —
Вологда — Пермь — Свердловск — Новосибирск — Иркутск — Владивосток гоч кайше корно. Вес кок корныжо тайгам тореш
пӱчкын лектыт: 1) Ленинград гыч Мурманскыш, 2) Вологда гыч
Архангельскыш,
Картыште нине корно-шамычым

муза.

Тайга озанлыкым ончык колтымаште эҥер корно-шамычын да
Северный теҥыз корнын кӱлешышт пеш кугу. Нине корныла дене
тайган природный богатствыжым лукташ да чыла кӱлешым тайгашке шупшыкташ лиеш.
Туге гынат, вӱд корно-шамыч гына огыт сите. Тайгаште сай
автомобиль корно-шамычат кӱлыт. Кызыт тыгай корно-шамыч
ышталтыт. Южо верлаштыже тыгай корным шуко члӱдӧ »километр дене ыштен шуктымо.
Вес государствылашке чодра Ленинград, Архангельск, Мурманск, Игарка порт-шамыч гоч лукталтеш.
Сталин лӱман Беломорско-Балтийский канал.
Тайган северо-западный ужашыштыже Финляндия границыште
кугу богатство уло. Чапле чодраште шергакан пушеҥге, зверьшамыч [шуко улыт. Ископаемый богатство шотышто кӱртньӧ,
вӱргене руда, шӧртньӧ, удобрений уло. Строительный материал
гыч гранит кӱй моткоч шуко уло. Писын йогышо эҥерла ден
водопад-шамыч электричествым шуко пуэн кертыт. Ожно тыште
4*
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нимогай корнат уке улмаш. Кугыжан власть годым тиде верыште
нигат илен огыл, дикий мланде улмаш.
Картыште тайган северо-западный ужашыжым муза.

Тайган северо-западный ужашыштыже эҥерла ден ерла гоч
Балтийский теҥыз ден Ош теҥызым ушаш лиймыжым шукертак
шинченыт.
Кугыжан жапыште тиде нерген шуко кутыреныт, шуко серкаленыт, но теҥыз^амычым ушен кертын огытыл.
Кугыжан правительство ыштен кертдыме пашам Советский
власть пеш вашке ыштен шуктыш: 200 км деч кужырак, тӱняште эн кугу — Сталин лӱман Беломорско-Балтийский
канал
20 тылзыште ыштен шукталтын.
Тиде канал Онежский ерым Балтийский теҥыз дене уша.
Канал дене каен 5—6 суткаште Ленинград гыч Ош теҥызыш шуаш
лиеш. Ожно тиде коклам, Европын северный серже воктен каен,
17 суткаште веле шуаш лиеш ыле.
Беломорско-Балтийский канал чыла Советский Союзлан пеш
кӱлешан вӱд корно.

Пе иЛн'Р^

МАСШТЛЬ

200 400 бОО 600км
Балтийский теҥыз гыч Ош теҥызыш лекые корно схема.
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Беломорско-Балтийский канал воктенысе тайга.

Канал дене север гыч мемнан Союзная тӱрлӧ верышкыже
чодра, кол, удобрений, строительный материал кая, северышке —
кинде, нефть, шӧнчал да кӱлешан моло таварым намият.
Канал сер мучко электрический станций, фабрика, завод ышталтыт. Ынде электрический волгыдо дене тайга волгалтын.
Тыште шуко фабрика ден заводлаште оҥам, фанерым, кагазым,
пушеҥгын кодшо куштыраж (отброс) гыч уксусым, спиртам
ыштат. Ожно пураш лийдыме пычкемыш чодра гоч шоссе корношамыч каят, электрический поезд-шамыч коштыт.
Коштымо куплаште шурно, вольык кургылан ӱдымӧ шудо
кушкыт.
Шукерте огыл, лӱзга «чодра оза» — маска гына коштмо верлаште кугу селений да ола-шамыч лийыныт.
Архангельск порт.
Картыште Архангельск портым муза.

Лапка, купан серла коклаште Северный Двина эҥер аҥ кумдан шарлен кия. Каваште ӱлычын пыл-шамыч каят,
Двинан
толкынан вӱдшӧ шыдын койын йога.
Эҥерын сержым ончен куанет. Чодра завод-шамычын шыкшышт койыт. Кушко от ончал, чыла вере чодра склад коеш:
кӱжгӧ пӧрням кугу ора дене оптылмо, кӱкшӧ оралте семын шелме оҥам оптен, ӱмбачын куштылгын леведме.
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Чодра пӱчмӧ завод.

Нӧлтышӧ машина-шамыч, шоло дене кондымо пӧрням вӱд
гыч налын, кӱшкӧ кӱзыктен сереш оптат.
Трамвай вагон-шамыч каен эртат, завод гудок-шамычын йӱкышт шергылтеш, пароход-шамыч шӱшкат. Тупешышт мешакым,
пилям сакалтен, шӱдӧ дене лашазе-шамыч'пристаньыште койыт.
Шӱдӧ дене вес государствыласе пароход-шамыч оҥам оптен наҥгаяш Архангельскыш толыт. Нунын кӱкшӧ мачтышт, тӱрлӧ тӱсан
флагышт эҥер мучко коеш.
Нуно мемнан чодрам пӱтынь тӱнямбал кумдыкеш наҥгаят.
Кол кучаш коштшо мемнан судна-шамыч, пашазе кондыштшо
пассажирский пароход-шамыч эртен каят.
Нуно чыланат чодра материал коклаш йомыт. Мучко чодра.
Двина сер воктен оҥа ден пӧрня ора-шамычым оптымо. Эртен
кайыше иностранный судна ӱмбалан чодрам кӱкшын орален оптымо. Чодра завод воктенысе эҥерат пӧрня дене темалтын, пӧрням йожек кӱвар дене завод кӧргыш кӱзыктат.
Полярный порт — Игарка.
Игарка портым картыште ончыктыза.

Пытартыш ийлаште гына Енисей эҥерын пурла серешыже
у порт Игарка кушкын шинче.
Шукерте огыл Игарка ыштыше пашазе-шамыч маска толмо деч
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тулым олтыде, орол шогалтыде маленат огыт керт ыле. Тунам
маска деч шекланен илаш верештын.
Угыч шочшо олаште первой илаш тӱҥалше^амычлан пеш
йӧсӧ лийын; нуно уло тӱня деч ойырлен иленыт, полярный йӱштӧ
дене да тайга дене талын кредалаш логалын.
Кок ийыште полярный круг вес могырышто промышленный
ола да порт ыштен шукталтын. Тышке чодралан иностранный
пароход-шамыч толыт. Пароходыш чодрам йудшо-кечыже гаяк
оптат.
Завод-шамычын трубашт шикшынак шинчат. Тыште кум чодра
завод чодрам Европыш да Америкыш колташ ямдыла. Нине заводшамыч воктен фанера ыштыше да искусственный порсын ден
кагазлан чодра материалым ямдылыше завод-шамыч улыт. Консерв завод-шамыч улыт.
Ола ваштареш островышто мландым трактор дене куралыт.
Пакчалаште пареҥге, ковышта, шоган, моло тӱрлӧ саска кушкеш.
Олыкышто шуко шӧр пушо породистый ушкал-шамыч коштыт.
Олаштыже порт-шамыч шуко улыт, уремже кумда. Уремла мучко
электрический воштырым шупшмо меоте-шамыч шогат. Электростанций пашам ышта. Радио ойлаш тӱҥалын. Кинотеатрым ыштыме. Школ ден больница-шамычым почыныт. Клубышто докладым, лекцийым лудыт, касым эртарат.
Упражнений.
Контурный картыште тайга зоным йыр корен ончыктыза
Тайгасе эн-ер-шамычын лӱмыштым серен ончыктыза. Контурный картыште Верхоянск, Якутск, Березники, Архангельск, Мурманск, Игарка ола-шамычын
верыштым палемдыза.
Урокдеч вара ыштышаш паша. «Тайга зона» темылан альбомым ыштыза.

Игарка порт.
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Смешанный чодра зонышто.
4. С М Е Ш А Н Н Ы Й

ЧОДРА

ЗОНА.

Смешанный чодра зона тайга деч юго-западыште.
Тайга дене ушнымо границыже Ленинград — Озаҥ линий тураштырак кая. Югышто границыже Озаҥ ола гыч Киев олаш
шумешке кая.
Картыште смешанный чодра зоным муза.

Самолет гыч.
Лудмо годым физический картым ончыза.

Вышний Волочок олам эртен, аэроплан Москва велыш савырныш.
Иыр чодра коеш. Чодра коклаште чӱчкыдын руэм верла ден
купан верла коедат. Изиш чоҥганрак тӧр вер. Ший шӱртыла
койын эҥерла йылгыж кодыт; пасу да пакча дене авыралтше
ял-шамыч койыт.
Руэм верла чӱчкыдемыт, пасу-шамыч утларак кумдаҥыт, ялшамыч чӱчкыдынрак койыт.
Теве йытын ӱдымӧ лопка пасу койын кодо. Иктым, вара вес
тыгай пасум эртышна. Тиде йытын ӱдышӧ колхоз-шамычын пасу шт улыт.
Калинин ола кумда торф куп воктен шинча. Калинин оласе
завод ден фабрика труба гыч шыкш лектеш.
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Йылгыжше т'асма гай Юл вӱдым эртена, адак чодра коеш г
тыште чодра северысе гай чӱчкыдӧ огыл. Тудо сӧсна шу семын
ок шого. Тыште утларакше лышташан пушеҥге кушкеш.
Москваш шуаш ик шӱдӧ километр нарырак веле кодын.
Ынде чӱчкыдынрак ял да пашазе поселок-шамыч койыт. Завод,,
фабрик-шамыч кояш тӱҥальыч.
Чодра эше утларак шуэме. Руде кодшо поена участкыла гыч
гына ожно тыште чодра лиймым палаш лиеш.
Айдемын ышташ шонымыжо ваштареш природа ваш шогал
кертын огыл.
Теве Москвашкат толын шуна... Кугу завод-шамыч да нунын
чодрала шогышо трубашт койыт.
Смешанный чодра зонын тӱсыжӧ кузе вашталтын.
Смешанный чодра кушмо верыште ожно каяш лийдыме пи1®
чодра улмаш.
Тыгай вер ожнысо калык илышлан йӧнан улмаш. Пич чодраште тушман кенета толын толен каен кертын огыл. Тыште тӱрлӧ могырыш йогышо эҥер^амыч коштмо еай корно лийыныт.
Айдеме чодрам товар дене руэн ееҥен. Тудо чодрам руэ»
еуртым ыштен, шурно ӱдаш верым эрыктен.
Пич чодра эркын-эркын шуэмын, <пытен толын. Чодра олмеш
пасу, олык, илем верла лийыныт.
Курым почеш курым эртен. Айдемын ятыр тукым вий дене
ыштыме пашаже смешанный чодра зоным палыдымашын вашталтен.
1

Смешанный чодра зонысо фабрика ден завод-шамыч.

Кугу вер налше чодра пытен. Кызыт тыгай чодра южо вере
гына кодын. Тӱжем гектар дене куп-шамычым коштымо.
Руэн пытарыме чодра ден коштымо куп олмеш ял, ола, завод,
«фабрика, тӱрлӧ могырыш шуйнышо кӱртньӧ корно-шамыч лийыныт.
Октябрьский социалистический революций деч вара колхоз,
•совхоз-шамыч пеш чот шарленыт.
У завод-гигант-шамыч кушкыныт.
Ужар чодра ден парк коклаш у ола-шамыч ышталтыныт.
Тошто ола-шамычат уэмыныт, паркан,бульваран лийыныт.
Смешанный

чодраште.

Эҥер воктен изи ял коеш.
Ял йыр пасу-шамыч, умбакыже чодра... Кеҥеж шокшо кече
тодым чодра лоҥгасе ужар шудо коклаште каналташ пеш сай:
тыште кече огеш эҥде, юалге мардеж пуалеш. Чодра тӱрыштӧ
самырык куэрла кушкеш. Пушеҥге укшла кокла гыч волгыдо
пурен, портыш гай ужар шудо ӱмбаке возеш. Кандын койын
оҥгыр вуй, йошкар гвоздика-шамыч пеледыт, туштак клевер
кушкеш. Верын-верын шинчам йӱлатен кӱйшӧ снеге коеш.
Чодра тӱр деч умбакырак чодра чӱчкыдемаш тӱҥалеш, куэрл а шуэмеш. Куэ-шамыч тыште кӱкшӧ кож-шамыч йымалне пызырналт кушкыт. Кожла коклаште писте, шопке кушкыт. Полан вондын шолдра ош пеледышыже коеш. Ынде шудо тунарак чӱчкыдӧ огыл, тыштыже пеледышат шагалрак. Емыш тыште уке гаяк.
Чӱчкыдын тыште поҥго коеда. Тошто кожым чӱҥгышӧ шиштын
йӱкшӧ чӱчкыдын шокта. Коклан-коклан кож гыч кожыш тӧрыштылшӧ урын кула ужгаже коялеш. Чодра кайык-шамычын вычылиалтымышт шокта.
Теве кугу руэм вер.
Тыште оптымо пу артана-шамыч икте-весе почеш шогат, нунын воктен, шудо лоҥгаште, у омарта-шамыч койыт. Тыште чодрам телым гына руэн налыныт гынат, кужу шудо лоҥгаште тока
гына румо пушеҥгын омарташт воктен эҥыж вондерла кушкынат шуыныт.
Руэм вес могырышто адак чодра, тудыжо купышто кушкеш.
Кеҥежым тушко пураш ок лий.
Смешанный чодра зонын

природыжо.

Мланде ӱмбал. Картышке ончалына гын, смешанный чодра
зонын мланде ӱмбалже лап. тӧр вер улмым ужына. Покшечын,
север гыч югыш Средне-Русский кӱкшака эрта.
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Тиде тӧр верын мланде ӱмбалже пеш тӧржак огыл, изиш
чоҥганрак.
Э ҥ е р ^ а м ы ч . Картышке ончалына гын, ужына: смешанный
чодра зонышто эҥер^амыч Средне-Русский кӱкшака гыч йоген
дектытда, тӱрлӧ могырыш каен, кум теҥызыш — Балтийский,
Каспийский да Шем теҥызыш йоген пурат.
Картыште Юл, Дон, Днепр эҥерлам муза. Йоген лекмышт
рымышкышт (аҥышкышт) ш у м е ш к е ончыктыза.

гыч йоген

пу-

Климат. Смешанный чодра зонын климатше тайга зонын климат деч шокшырак. Запад гыч, леве Атлантический океан гыч,
толшо мардеж шокшым конда, теле йӱштым пушкыдемда. Тыште теле 5 тылзышке шуэш, телым тайгасе нарак йӱштӧ ок лийКеҥеж тайгасе деч утларак кужо, шокшо. Йӱр чӱчкыдын лиеш.
Йӱрым Атлантический океан гыч пуышо мардеж конда.
Почва тайгасе гайракак, подзолистый. Но ты мланде тайгасе
деч сайрак, тыште шурно утларак шочеш.
Растений ден животный-шамыч. Пушкыдо климатлан кӧра
тыште тӱрлӧ лышташан пушеҥге — куэ, тумо, ваштар, писте,
хиӧрва (ясень), т. м. кушкыт. Иман пушеҥге ден лышташан пуш е р е йӧре кушкыт. Торфан куп-шамыч кумда верым налыт.
Шукерте ожно тыште тудым эрташ лийдыме пич чодра улмаш. Кызыт тугай чодра йӧршеш гаяк руэн пытарыме. Кугу чодра
зонын западный ужашыштыже — Полесьйыште гына кодын.
Чодра кодмо верлаштыже тайгаште улшо гаяк зверь, кайыкшамыч илат.
Смешанный чодра зонышто промышленность кузе
вияҥеш.
Картым оҥчалза: смешанный чодра зонышто кок кугу промышленный районым ужыда. Иктыже Ленинград воктен, весыже —
Москва, Калинин, Иванов, Горький ола-шамыч коклаште.
Нине районышто ожнат моло верла деч шукырак фабрика ден
завод улыт улмаш. Эн чотшо советский власть годым промышленность тыште вияҥын.
Москва ден Ленинградын промышленностьыштым уэш вашталтен ыштыме. Тыште угыч ыштыме да тоштым уэш оборудоватлыме кугу завод-шамыч шуко улыт.
СССР-ын тӱрлӧ верлаштыже ышталтше завод, электростанцийшамычлан машинам тыште первой ышташ тӱҥальыч.
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.Красный Октябрь" электрический станций.

Горький олаш автомобильный завод-гигант ышталте. Москваште,
Москва воктен, адак Калинин ден Иваново олалаште текстильный
фабрик-шамыч кугемдалтыч да уэш ышталтыч.
Смешанный чодра зонышто промышленность пеш вашке ончык каен шога. Тыште улшо шуко завод ден фабрик-шамычлан
кУрылтде ышташышт олтымо наста шуко кӱлеш.
Курымын еҥ кид логалдыме, пураш лийдыме, лӱкаҥше кугу
куп коклаште кийыше торфым лукташ тӱҥалыныт. Тиде торфым
пайдалынрак кучылтшашлан тыжак электрический станцийлам
ыштыме. Торф дене ыштыше кок кугу электростанцийым ыштыме. Иктыже — Ленин лӱмеш ыштыме Шатурский электростанций,
Москва деч востокышто, 135 километр ӧрдыштӧ; весыже —
«Красный Октябрь» лӱман, тудо Ленинград лишне.
Ленинский Шатура.
Физический картыште Шатурский электростанцийым муза.

Кызытсе Шатурский электростанций олмышто пеш шукерте
ожно пураш лийдыме куп улмаш.
Шуко тӱжем гектар кумдык верыште лапка чодра кушмо,
купан мланде улмаш.
Куп коклаште улшо южо островлаштыже кӱчызӧ гай йорлын
илыше ял-шамыч шинченыт.
Тиде купла кресаньыклан йорло илышым, черым веле конденыт. Чынжым тиде куп-шамычын кугу запас торф богатствышт
улмаш.
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1917 ийын Октябрьже толын шуо. Пашазе-шамыч властьым
ышке кидышкышт нальыч. Ошо ваштареш кредалмаш талын тӱҥале. Генерал-шамыч мланде шӱй, нефть лукмо верлам нальыч.
Московский промышленный район олтымо мланде шӱй да нефть
деч поена кодын.
Завод коота-шамыч йӱлымым чарнаш тӱҥальыч. Илыме пӧртшамычланат олташ нимат кодын огыл. Электрический лампа-шамыч пыкше гына йӱлат.
Кеч кузе гынат олтымо настам муаш кӱлын.
Шатура куплам шарналтышт.
В. И. Ленин торф лукмо пашам срочно тӱҥалаш распоряженийым пуэн. Паша талын каяш тӱҥале. Пашазе-шамыч канавым кӱнчен купым коштат, торфым пӱчкедат.
Кӱртньӧ корныла дене Москвашке, моло промышленный районлашке торфым шупшыкташ тӱҥалыныт.
Шатурышто торфым утларак да утларак луктыныт. Кӱртньӧ
корно дене торфым шупшыкташ выгодно огыл — шуко вагон
кӱлеш.
Тыге ышташ келшеныт: купеш кугу электростанцийым ыштен,
электрический токым кушко кӱлеш, тушко воштыр дене колташ.
Икмыняр ий эртыш.» Шатура купеш торф дене ыштыше тӱ«яште эн кугу электростанций кушкын шогале.
Шатура электростанций луатвич ий наре пашам ышта. Тудын
коҥгалаштыже Шатура купысо торф йӱла. Паровой машина-шамыч
пар вий дене Турбиным пӧрдыктат. Электрический машина-шаиыч пашам ыштат, электрический токым лу, шӱдӧ киломётрыш
тӱрлӧ могырышкыла колтат.
Ял озанлык.
Смешанный чодра зонышто пеш шукертсек ял озанлык пашам ыштен иленыт.
Тиде зонышто почва тайга зона деч шурно ӱдаш утларак
келшыше.
К шмат тыште пушкыдырак, мланде паша ышташ угларак
келша.
Шукертсек тыште шожим, шӱяьым, уржам, йытычым, кынем ӱден иленыт, парентым, моло пакча-саскам шынденыт. Пытартыш жапыште шуко верлаштыже шыд ным ӱдаш тӱҥалыныт.
Туге гынат, смешанный чодра зонышто ожно ял г занлык
кресаньыкым шкенжыматнигунаматпукшен луктын кертын огыл.
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Мландым сайын ачален ышташ да удобритлаш кӱлеш улмаш.
Кугыжан правительство да помещик-шамыч толымо дене нужнаш
кодшо кресаньык-шамыч кулешын куралын, удобритлен кертыв
огытыл. Шуко кресаньыкын вольыкшат лийын огыл, мланде паша ыштыме орудийжат уке улмаш; адак кресаньык-шамыч эреак
кулак ден помещик кид йымалне ындыралт, орланен иленыт.
Октябрьский социалистический революций деч вара красаньыкшамыч, хищник кид йымач утлен, колхозыш ушненыт. Машинно-тракторный станций-шамыч ыштыме. Ынде мланде сай
курал-удалтеш, удобренийжат ситышын уло. Пасу шурно лектыш чот кушкын. Колхозник-шамыч зажиточно илаш тӱҥалыныт.
Шолдра промышленный селений йыр кугу пакча да шӧран ушкал кучымо озанлык ышталтын.
Писын кушкын шогышо ола-шамычлан ял озанлык ынде
ожнысо деч ятыр шуко продуктым пуа.

Смешанный чодра зонышто илыше калык.
Смешанный чодра зонышто шукыжым белорусе ден руш-шамыч илат. Тыштег Белорусский
Советский
Социалистический Республика (БССР)'верым налеш.,
Тудым картыште муза.

Кугыжан жапыште белорусе шемер калык пеш нужнан илен.
Белорусе ялла куп коклаште иктыже весыже деч тораште лийыныт.
Начар мландешышт шурно томам шочын. Промышленностят
тыште начар улмаш. Калыкше пычкемыш, книгалан тунемдыме
улмаш. Школ шагал лийын да туштыжат руш йылме дене велэ
туныктеныт.
Октябрьский социалистический революций деч вара шемер
белорусе калыкын илышыже пеш кугун саемын.
Белоруссийыште вончен кошташ лийдыме куп-шамыч ял озанлыклан кугу эҥгекым конденыт. Кызыт тыгай куп-шамыч пытаралтыт. Кумда куплам коштымо; нунын олмышто пасу, олык
лийыныт.
Торфан куп олмеш электростанций-шамыч ышталтыныт; нуно
ял озанлыклан, промышленностьлан электрический токым пуат.
Ял озанлык нӧлталалт шога.
Пушеҥге дене тӱрлӧ ӱзгар ыштыме шуко завод ышталтын.
62

Белоруссийын культурный илышыжат талын ончык каен шога.
Всеобщий обучений илышыш пуртымо. Белорусе йылме дене шуко журнал ден газет-шамыч печетлалтыт. Лу дене кугу школым
да научно-исследовательский институт-шамычым почмо.
Корно-шамыч.
Картыште смешанный чодра зоным ончалза. Зона мучко Москваш чыла вел гыч кӱртньӧ корно-шамыч мийымым ужыда. Москваште чылаже луатик кӱртньӧ корно ушна — тидым Московский
кӱртньӧ корно узел маныт. Тиде корно-шамыч Москвам, Москва
гоч лишыл промышленный центр-шамычым Советский Союзы»
мӱндӱр район-шамычше дене ушат.
Смешанный чодра зонын промышленный центрлаштыже ыштыме тӱрлӧ таварым нине корныла дене Советский Союзын тӱрлӧ
районышкыжо миллион тонна дене колталтеш. Нине корныла денак тӱрлӧ промышленный сырье да олтымо наста кондалтеш.
Кӱртньб корно дене Москва гыч кушко таварым наҥгаяш лиеш, картыште
ончыктыза.

Туге гынат, кӱртньӧ корно-шамыч велэ огыт сите. Эн шулдо
корно — вӱд корно.
СССР-ын картшым ончалза. Смешанный чодра зона гыч Европышто эн кугу эҥер — Волга йоген лектеш. Волгапешкужувӱд
корно. Волга эҥерын чыла кутышыжо 3'/ 2 тӱжем километр деч
утларак.
Тудын шола велже гыч кугу эҥер^амыч йоген ушнат. Ты
эҥерла кугу чодрала гоч йоген эртат. Пурла велже гыч Москва
эҥер дене ушнен Ока эҥер йоген пура. Москва эҥер воктен Москва ола шинча.
Волга эҥер смешанный чодра зоным чылажым гаяк пӱчкын лектеш. Тудо Калинин, Горький, Озаҥ олам эртен, степь гоч ышке
вӱдшым Каспийский теҥызыш намиен уша.
Туге гынат, Советский Союзын столицыже, смешанный чодра
зонын эн кугу промышленныйцентрже — Москва ола — кугу вӱд
корно деч ӧрдыштӧ шоген. Волга вӱдыштӧ коштшо кугу пароходшамыч Москва олашке куаш вӱдан Москва эҥер дене шуын
огытыл.
Ончет гын, Волга Москва деч тораштат огыл.
Картыште Еолга эҥерын Москвалан эн лишыл йогымо вержым ончыктыза.

Советский правительство вӱд корным Москва лишке кондаш
решитлыш.
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Волга эҥер.

Волга ден Москва коклаш Москва-Волга канал кӱнчен шукталте,
плотина, шлюз, кугу ер-шамыч ыштыме, вӱдым тулышо виян насосный станций-шамычым ыштыме.
Волга вӱд Москва эҥерыш йогаш тӱҥале. Москва эҥер келге,
шуко вӱдан лие.
Мемнан йошкар столицына гыч кумда элнан тӱрлӧ могырышкыжо — Каспийский, Балтийский, Ош теҥызлаш кугу вӱд корношамыч лийыч.
Москва-Волга канал вӱдыштӧ кугу пароход-шамыч йӱк шергылташ тӱҥале. Нуно Москваш миллион тонна дене тӱрлӧ^ӱрлӧ
грузым кондаш тӱҥальыч.
131 страницысе картыште Москва гычКаспийский, Балтийский, Ош теҥызлаш лекме вӱд корнылам ончыктыза.
Упражнений.
Контурный картыште смешанный чодра зоным йыр линийым ышген палемдыза.
Ленинград, Озаҥ, Киев, Москва, Горький, Калинин, Иваново ола-шамычым
палемден ончыктыза.
Москва-Волга канал могай вер гыч эртымым палемдыза.
Урок ден вара
<5омым ыштыза.
«4

ыштышаш

паша. .Смашанный чодра зона" темылан аль-

5. Ч О Д Р А - С Т Е П Ь Д Е Н Ш Е М Р О К А Н

СТЕПЬ

ЗОНА.

Чодра зона деч югышгырак шуко тӱжем километр кужутыш
шуын кумда полоса дене шем рокан степь шуйнен кия.
Советский Союзыя западный границыж гыч тӱҥалын, Европысо ужаш мучко каен, степь мӱндӱркӧ Азил кӧргыш пура.
Чодра степьыш кенета огыл, а эркын савырна. Чодра покшглне ончыч чодрадыме верлалияш тӱҥалыт — чодра чодра-степьыш
эркын савырна.
Югыш кайыме семын чодрадыме верла ешаралт шогат, чодра
угларак да утларак шуэмеш.
Варажым чодра йӧршеш пыта, умбакыже кумда степь шарлен кия.
Советский Союзын Европысо ужашыштыже шем рокан степь
Шем теҥыз ден Азовский теҥызыш шуэш.
Картышге чодрз-сгепь зола ден шем рокан степьым муза.

Чодра з о н а гыч шем рокан степьыш.
Природный зона-шамыч картым ончен, ты статьям лудса.

Ме Москва гыч Ростовыш каена.
Чодрала койшо завод трубан, шуко тӱжем кӱй пӧртан Москва
шеҥгелан кодо.
Вагон окна гыч чодра, пасу, олык мӧҥгеш кайымыла койын
кодыт.

Чодра-степь.
-6—3339
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Степьыште шурным комбайн дене погат.

Южо вереже чодра кӱртньӧ корно декак лишемеш.
Шемалге ужар иман кож, ош куэ, йошкар тӱсан пӱнчӧ, шопке, чодра тӱрыштӧ тӱрлӧ вондерла да пеледыш-шамыч шинчаш
пернат.
Алагунам ожно тыште чодра улмаш, ындыжым тудо пеш чот
шуэмын.
Ока эҥерым вончышна. Тыште вер койын вашталте, утларак
чодрадыме вер лияш тӱҥале.
Воронеж воктен чодра йӧршын йомо.
Тыште шинча ужмо верышке чылт чара вер коеш.
Коклан-коклан корем ден эҥер^амыч воктен веле изирак
чодра койылда.
Йырым-йыр теҥызла мучашдымын койын лӱшкен шогышо
шыдаҥ пасум веле ужаш лиеш.
Верын-верын шӧртньӧ палыла кечшудо пасу, шуын шогышо
арбузан бахча-шамыч койын кодыт.
Нунын йырышт тӧр, шурно ӱдымӧ чоҥганрак пасу-шамыч
койыт.
Ростовыш шумешке поезд шурно пасу кокла гыч кая. Завод,
кинде элеватор, ял-шамыч койын кодыт, адак мучашдыме шурно
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пасу-шамыч шуйнат. Южо вере тыште шурным погаш тӱҥалыныт.
Шем рокан степьым кызыт чылажым гаяк куралын пасуш,
пакчаш, сатыш савырыме.
Кок шӱдӧ ий ожно тудо йӧршеш вес тӱсан улмаш. Тунам
шыдаҥ пасу, бахча да кечшудо пасу-шамыч лийын огытыл, але
ялжат лийын огыл. Тунам тиде верлаште еҥ логалдыме кумда
степь улмаш.
Кызытше куралдыме сӧреман степь пеш шагал верлаште
гына кодын.
Шем рокан степьын

природыжо.

Мланде ӱмбал. Физический картыште шем рокан степьын
кумдыкшо утларакшым ужар чил дене чиялтыме. Шем рокан
степь — лап тӧр вер.
Южо верлаште, мут гыч, западный граница воктен, Юл эҥер
дене востокышто, Урал курыкла воктен ужар чия нарынчырак
тӱсаныш савырна: тидестепьын кӱкшырак верыш савырнымыжым
ончыкта.
Азовский теҥыз деч северо-востокышкылат тыгай нарынчырак тӱсан тамга уло/Шем роканстепьынзападныйужашыштыже тиде эн
кӱкшӧ верым Донецкий кряж маныт. Тыште—уло тӱня палыме
Донбасс.
Шем рокан тӧр степьыште тореш-кутынь кайше коремла шуко
улыт. Географический карт тыгыде масштабан, сандене картыште
нинг коремлам ончыктымо огыл.
Энер-шамыч. Шем рокан степьын западный ужашыштыже
тӱрлын кагыргылын кугу э ҥ е р ^ а м ы ч — Днестр, Днепр,
Донец
притокшо дене Дон, Кубань, Волга, Урал йогат. Тӧр степь тиде
ужашыште южный теҥызла могырыш тайылрак, садлан чыла
нине э ҥ е р ^ а м ы ч южный теҥызлаш йоген пурат.
Уралын восток могыр степьлаштыже эҥер шагал. Нуно чылашт гаяк Обь эҥерыш йоген ушнат.
Картыште каласыме э ҥ е р ^ а м ы ч ы м муза. Нунын кокла гыч кажныже кужеч йоген лектеш, могай теҥызыш йоген пура, палыза.

Климат. Шем рокан степь Советский Союзын южный ужашыштыже. Союзын моло верлаж деч тыште утларак шокшо.
Шем рокан степьлаште кеҥеж пеш шокшо, кужо: 4 — 5 тылзе
лиеш. Тыште кеҥеж май тылзе гычак тӱҥалеш. Кеҥежым юж
5*

-
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кукшо лиеш. Йӱр пеш шуэн йӱреш. Туранский лап вер гыч коклан суховей — шокшо да кукшо мардеж пуа.
Кӱчык шыже почеш теле тӱҥалеш. Теле тыште чодра зонысо
гай кужо огыл да пушкыдырак; туге гынат, йӱштӧ коклан 20°-ыш
шуэш. Чӱчкыдын северо-восток гыч йӱштӧ мардеж, осал поран
тарвана. Тыгай поран яллам, корным кӱжгӧ лум дене петыра,
поезд-шамычым корнышто шогалта.
Шошо эр шуэш да вашке эртен кая. Келге луман теле
почеш шошым южыштат, мландыштат шуко вӱдыжгӧ лиеш.
Кече южымат, почвымат чот ырыкта. Чыла
природа кӱчык жапыште ылыжеш.
Востокыш
кайыме
семын шем рокан степь
теҥыз деч ятыр мӱндыран кодеш. Тывекылаже мардежат
вӱдыжгым шагал конда. Климат утларак кукшырак лиеш. Теле ден
кеҥеж
утларак кугу
ойыртышан
лийыт.
Куралдыме степьысерастенийден
животный-шамыч. Шошым степьыште
эн сай жап.
Поранан йӱштӧ теле почеш март
тылзыште леве кече толеш. Лум вашке шула. Вӱдыжгӧ мланде тӱрлӧ пеледышан шудо дене леведалтеш. Первояк подснежник, тюльпан пеледыт.
Нуно ӱмасе вожешышт питательный
Типчак.
Ковыль.
вещества запасым ӱмаштак ямдылен
коденыт. Нунын почеш •.моло тӱрлӧ шудо-шамыч кушкаш
тӱҥалыт.
Пушкыдо шудо портышышто копшаҥге, шудо шырчык да
мойын ызгат. Нунылан кочкыш кычалзш ок логал. Нунын йырышт
кочкыш шуко: тиде — степьысе растений-шамыч.
Суслик, сурок адак моло грызун-шамычат чӱчкыдынак коедат.
Нунат растенийым кочкын илат, нуныланат кочкыш ямде.
Юг гыч турло-турло кайык-шамыч чоҥештен толыт.
Кече мучко южышто кайык йӱк шергылтеш. Чыла кайыкат
стгпь растенийым да тӱрлӧ насекомыйым кочкын илат.
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Теве кеҥежат шуо. Кече чот ырыкта, шокшо жап тӱҥалеш.
Почва кошка. Ончыч пеледше степьысе растений-шамыч пеледын кошкаш тӱҥалыт. Нуно вожлашышт вес ийлан запасым ямдылен шуктеныт.
Нунын олмеш шокшым чытыше да шагал вӱд дене илен кертше растений-шамыч шочыт.
Степь шошымсо семынак ужар портыш дене леведалт шога,
портышыжо ынде шошымсо гаяк огыл, шудо лоҥгаште кужо,
аҥысыр лышташан ковыль ден типчак сылнын кушкыт.
Шошым толшо кайык-шамыч степь гыч каят. Степьыште дрофа, турий, степной орел-шамыч гына кодыт.
Пел кеҥеж эрта.
Кече эше утларак ырыкта. Южышто чӱчалтыш вӱдыжгат уке.
Степь палыдымашын вашталтеш. Степьым ужар портыш гай леведше чыла
растений-шамыч
пытат.
Растений пелед чарнен, нунын нӧшмышт шуын; пеледышшамычын илышышт йыр савырнен шуыч.
Шокшым да кукшым чытыше
растений-шамыч — ковыль, типчак, тӱрлӧ шӱк шудо (бурьян)
гына кодыныт. Нунат кечеш йӱлен пытеныт, тӱсышт нарынче
лийын. Степь нарынче-курен тӱсан
лиеш.
Нине растений-шамыч степьыДрофа,
се растенийын пытартыш вашталтыш улыт. Степьыште илыш пытымыла коеш. Туге гынат, кечывал тымык ондала.
Кече лекме деч ончыч степьыште илыш лӱшкен шога.
Теве тыште, теве тушто ир музо-шамыч (куропатка) чоҥештылыт. Шудо лоҥгаште тӱрлӧ насекомый йӱк южым тема. Суслик-шамычын шӱшкымӧ йӱкышт эреак шокта. Кӱшнӧ степной
орел шканже добычым шекланен эркын чоҥештен коштеш.
Шокшо мӧҥгешташ тӱҥалеш. Йӱштӧ мардеж пуаш тӱҥалеш,
нӧшмӧ шаркалыме шыже жап шуэш. Нӧшмыжым йоктарен мардеж
почеш перекати-поле пӧрдын кая. Кайык, насекомый-шамыч шып
лийыт, мланде рожлаште илыше — коля, суслик, моло грызун-шамыч телылан ямдылалтыт.
Почва. Тӱжем километр дене шуйнен кийыше степьын поч69

выжо кӱжгӧ шем рокан. Шурным да мойын пеш сай шочыктышо
кумда шем рокан мланде тӱнямбалне моло вере ик элынат уке.
Ий гыч ийын стеаьысе мланде шудо дене кӱжгын леведалтын.
Ий гыч ийын тыгай шудо кушкын, кошкен, шӱйын толын. Тыге
шуко курым мучко почвышто шуко пургыж поганен, кӱжгӧ шем
рок лийын.
Шем рок— шем рокан степьын тӱҥ богатствыже.
Чыла коштышо кукшо ийгече ок лий гын, степьыште пеш
чапле растений кушкеш, шурно шуко шочеш, тӱрлӧ емыш, вожсаскат пеш сай лийыт.

Суслик.

Перекати-поле.

Заданий.
Шем рокан степьын климатым тайга климат дене таҥастарыза.
Шем рокан степьысе растенийым тайгасе растений дене таҥастарыза.
Шем рокан степьыште кеҥеж мучко растений кузе вашталтмым, тудын
молан вашталтмьшым каласен пуза.
Шем рэкан степьын почвыжым тайган почвыжо дене таҥастарыза. Шем
рокан степьын почвышто молан пургыж шуко?

Чодра-степь ден шем рокан степьыште
илыше калык.
Чодра-степь ден шем рокан степьыште калык шуко ила.
Тыште илыше калык гыч ик ужашыже мланде пашам ыштен ила.
Степьыште ял-шамыч шуко улыт; туге гынат, шуко годым
нуным мӱндырчын ужаш ок лий. Нуно вӱд воктен, коремлаште
шиячылтыт. Порт-шамыч эҥер воктен кужо ряд дене шинчат.
Тыште вӱдым вашке муаш лиеш.
Ош порт-шамыч тыште кужу ряд дене шинчат. Пӧртым шун
дене ыштат.
Калыкын вес ужашыже заводлаште, тӱрлӧ предяриятийыште
да учрежденийыште пашам ышта.
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Степьысе

ял.

Смешанный чодра зонысо семынак тыште кугу ола-шамыч,
завод, фабрик шуко уло. Кӱртньӧ корно тӱрлӧ эдогырыш кая.
Чодра-степь ден шем рокан степь зонышто утларакше украин
ден руш калык илат.
Российыште кугыжан власть годым чыла шемер калыклан
илаш нелэ улмаш. Шемер украин калыклан илаш шемер руш
калык дечат нелырак улмаш. Нуно шке шочмо йылмышт денат
ойлен кертын огытыл. Учрежденийлаште нуным руш йылме дене
ойлыктеныт.
Украинец-шамычын йочаштым руш йылме дене руш школлаште
туныктеныт. Украинский йылме дене книга уке гаяк улмаш.
Октябрьский социалистический революций деч вара шемер
украинец-шамычын илышышт йӧршеш вашталтын.
Украинский Советский Социалистический Республика лие.
Украинын озанлыкше да культурный илышыже талын ончык
каен шога. Украинын озанлык ден культурный паша кушкын
толмо Советский Союзын социалистический строительствылан
пеш кугу значениян.
Картыште

Украинский Советский

Социалистический

Республикым

муза.

Шем рокан степьысе ял озанлык.
Шем рокан степь — СССР-ын шурно ӱдымӧ тӱҥ верже. Шем
рокан степь — тиде шуко лу тӱжем гектар пасу, бахча, сат да
пакча.
Шем рокан степьыште ӱдымӧ тӱҥ культур-шамыч тыгай улыт:
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шыдаҥ,

кукуруза,

йошкар ушмен,

кечшудо,

тамака,

хлопок.

Октябрьский социалистический революций деч ончыч
шем рокан степьыште озанлык могай улмаш.
Октябрьский социалистический революций деч ончыч шем
рокан степьын шурно шочыктышо сай мландыже шолдра помещик ден кулак кидыште улмаш.
Середняк ден йорло кресаньык-шамычын мландышт пеш шатал улмаш, вольыкыштат шагал лийын. Шукыжын адак мланде
паша ыштыме орудийыштат, вольык лукмо, йӱктымӧ верат, олыкат уке улмаш. Сандене нуно кӱрылтде помещик да кулак кид
йымалне иленыт.
Тыгыде кресаньыкын озанлыкше мланде пашам первобытный
йӧн дене ыштымыланат эре йорлештын.
Советский власть годым шем рокан степьыште
ял озанлык к у з е ышталтеш.
Шем рокан степьыште тыгыде кресаньык озанлык-шамыч колхозыш ушненыт. Шуко колхозник-шамыч ышке тыршымышт дене
шурным пеш шуко налаш тӱҥалыныт. Ожно тынар шурным нигунамат налын огытыл.
Шурно ӱдымӧ да моло тӱрлӧ совхоз-шамычым шӱдӧ дене ыштыме. Совхоз-шамыч — ял озанлык фабрика улыт. Тушто чыла
пашамат машина дене ыштат: куралыт, ӱдат, шурным погат.
Тӱжем дене машинно-тракторный станцийым ыштыме. Нуно
шкеныштын тракторышт дене да озанлыкым сай шындымышт
дене кресаньык-шамычлан коллективный озанлыкым правильно
ышташ полшат.
Кукшо ийгече дене, адак шурно локтылшо вредитель-шамыч
дене чарныде кучедалалтеш.
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Степьыште шурно погымо годым.
Картыште Одесса олам муза.

Ме Одесса ола деч шӱдӧ километр тораште степь дене каена.
Пытартыш ийлаште степь палыдымашын вашталтын.
Чыла вереат корно-шамычым ыштыме. Корнын кок могырыштыжат икте-весе деч ойырлалтын ужар полоса-шамыч каят. Тиде—
вондер шындыме верла. Нуно пасум мардеж логалме деч аралат,
лумым, вӱдыжгым кучат.
Корнышто эреак грузовой автомобильым, тракторым ваш лийына. Трактор-шамыч плугым, тырмам шупшыт, бензиным але керосиным наҥгаят, адак повозкаш пашазе-шамычым наҥгаят. Корно
воктен икмыняр ряд телефон воштырым шупшмо.
Мӱндырнӧ поселок коеш. Тиде — машинно-тракторный станций.
Тыште кермыч дене ыштыме к у ж у корпус — гараж-шамыч шогат. Гаражлаште шӱдӧ дене трактор, комбайн, молотилка, адак
тӱрлӧ прицепной машина-шамыч шогат. Гараж шеҥгелне станцийыште паша ыштыше тракторист, пашазе да служащий-шамычын илыме пӧртышт улыт. Покшелныже столовый ден клуб.
Ме станцийыш огына пуро: кызыт тушто иктат уке. Ме лишыл
колхозыш каена. Тушто станцийын трактор ден молотилка шамычышт пашам ыштат.
Мӱндырчынак нӧлталалтше пуракым ужына, ыштыше машинашамычын йӱкыштым колына. Лишкырак мийышна. Пасушто
шурным кырат (шийыт).
Трактор вий дене кум молотилка ышта.
Тыште кохозын паша ыштен кертше чыла гаяк пӧръеҥже
денӱдрамашыжеулыт. Молотилка йыр пӧръе^шамыч шогат. И к тышт, курык гай оптымо кылта ӱмбак кӱзен, кылтам рончен машина барабаныш пуэдат. Весышт, кырен да пуалтен йоктарыше
машина йымак мешакым кучен, шурным темат. Кумышышт чарныде идымын вес тӱрышкыжӧ мешакым нумалыт. Тушто шурным сортироватлат.
Кырыме олым молотилка гыч [чарныде лектын шога. Ӱдрамаш-шамыч молотилка деч ӧрдыжыш олымым удырен шогат.
Пӧръе^шамыч, удырымо олымым куштылгын налын, лишне шогышо прессыш оптат. Прессеш темден пидме олым кугу тюк
лийын минут йыда лектын шога.
Жапын-жапын, грузовой автомобиль-шамыч толын, шурно темыме мешакым элеваторыш наҥгаят.
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Паша фабрикыште ыштыме семын ышталтеш.
Колхозышто шурно кырымым ончымеке, элеватор могырыш
кайышна.
Элеватор дек вич километр лиеш. Корно мучко, грузовикеш
д а подводеш оптен, кырыме шурным чарныде наҥгаят.
Кукшо ийгече дене кучедалмаш.
Кугыжан Российыште ий йыда гаяк шуко лу тӱжем гектар
ӱдымӧ шурно кукшо ийгече лийме дене пытен.
Степьын восточный ужашыштыже шурно кукшо мардеж (суховей) дене кошкен пытен. Шыдаҥ пырче кошкен куптырген.
Шолшо вӱдеш когаргыше гай лывыжген, арбуз ден дыньын лышташышт сакалтыт, пушеҥге емыш лывыжген мландыш велалтын.
Ял озанлыклан кугу эҥгек кондышо кӱкшо ийгече дене сеҥышашынак советский власть пеш чот кучедалеш.
Кукшо чытыше растений-шамыч ӱдалтыт.
Мландыште шуко вӱдыжгым кучышаш верч, тудым кӱлешын
куралыт, але тылеч моло йӧнымат ыштат.
Почвышто шуко вӱдыжгым пытарыше, почвым коштышо шӱкшудо-шамыч дене кучедалыт.
Пасушто лумым кужынрак да шукырак кучаш тӱрлӧ йӧным
ыштат.
Утларак
кукшо районлаште орошенийым ыштат: тушко
тӱрлӧ йӧн дене вӱдым пуртат, канава-шамычым кӱнчат, ты канавылаш лишыл эҥер гыч, вӱд шинчыме вер гыч вӱдым пуртат.
Ӱлыл Заволжье мландыште вӱд уке. Степьысе шуэ эҥерла
кеҥежым кошкат. Тыште кукшо ийгече, пурак кынелтыше мардеж чӱчкыдын лиеда.
Вӱд укелан шем рокан мланде пеш удан шочыкта. Йӱр лийдыме ийлаштешурно йомеш, пасу кошка, нимо кушде чара кодеш.
Миллион гектар дене шем рокан мланде арам йомеш. Тыгай
мланде гыч лу миллион центнер дене шыдаҥым налаш лиеш
ыле. Вӱд веле кӱлеш.
«СССР-ысе шемеркалыклан Заволжье степь киндым пужо»,—
тыге Коммунистический партий решитлен.
Степьысе эҥерла гоч плотиным ыштат, тыжак шошым толшо
вӱдым, адак йӱр вӱдым кучен погат, Волга гыч вӱдым тулышо насосный станций-шамычым ыштат. Канал-шамычым кӱнчат. Волга
вӱд тиде канал-шамыч дене Заволжье пасулаш шаланен йогаш
тӱҥалеш.
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Ӱлыл Заволжьйышто шурно пеш сай шочаш тӱҥалын. Ӱлыл
3 !Волжьйын географический картшат вашке йӧршеш вашталтеш,
«изи» да «кугу» эҥерла тореш-кутынь йогаш тӱҥалыт, «изи» да
«кугу» ерла лийыт.
Полезный ископаемый ден промышленность.
Шемроканстепь зона шурным сай шочыктышо почваденевелэ
огыл, полезный ископаемыйланат пеш поян. Тудын мланде корты штыжӧ утларакшым мланде шӱй ден кӱртньӧ руда шуко улыт.
Донецкий кряжыште пеш шуко мланде шӱй уло.
Картыште Донецкий курык-шамычым муза.

Чыла тиде мланде шӱй кийме верым мланде шӱй лукмо
Донецкий бассейн, але Донбасс маныт.
Донбасс деч западыште, Днепр эҥер вес могырышто, Кривой
Рог ола дене, адак Крымский полуостровышто, Керчь ола дене,
кугу запас кӱртньӧ руда уло.
Крымский полуостровышто шӧнчалым луктыт.
Тыште ойлымо кӱртньӧ руда лукмо верлам картыште
ден Керчьым муза.

муза. Кривой "Рог

Донбасс, Кривой Рог, Керчь — кугу промышленный район
улыт.
Тыште чыла вере мланде шӱй лукмо шахта, кӱртньӧ рудникшамыч, металлургический завод-шамыч улыт.
Ожнысо ден кызытсе Донбасс.
Ожно Донбасс кызытсе гай огыл улмаш.
Пеш шукерте ожно тыште еҥ илыдыме, кеҥеж жапыште кече
когартыме степь веле улмаш.

Макеевский завод.
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Мланде шӱй лукмо шахтыште ожно тыге пашам ыштеныт. Пычкемыш,
ӱлыш (лапка) забойышто (кӱнчен пурымаште) пашазе шуко годымак тупеш
возын мланде шӱйым кӱнчен. Издереш оптен, аҥысыр, лапка коридор д е н е
мланде шӱйым вагонетка дек шупшын намиен. Тӱлыжгышӧ имне-шамыч д е н е ,
вагонеткеш оптымо шӱйым, мланде ӱмбак кӱзыкташ клетка дек шупшыктеныт.

Степьыште шорык куто-шамыч гына коштыныт, адак южо
вере веле шурным ӱденыт.
Мланде кӧргыштӧ нигелан кӱлдымыла кугу запас мланде шӱй
киен.
Кодшо курымын пелыштыже тыште кӱртньӧ корно-шамычым
ышташ тӱҥалыныт, промышленность шарлаш тӱҥалын. Олтышат, кӱртнят кӱлеш лийын. Донбассын мланде шӱй ден руда
богатствыжым капиталист-шамыч вашке пален налыныт. Нуно
Донбассыште мландым наледен, шахтым, металлургический завод-шамычым ышташ тӱҥалыньгг. Иорлештше кресаньык-шамыч
лу тӱжем дене тышке толын, металлургический заводлашке, шахтылашке пашазылан пуреныт. Завод оралте-шамыч кушкыныт.
Тӱрлӧ верлаште домна-шамыч рудам левыкташ тӱҥалыныт. Тӱрлӧ
могырышко кӱртньӧ корно-шамыч шуйненыг. Тыжеч руда ден
шӱйым шупшыкташ тӱҥалыныт. Шахта ден заводла воктенак
ыштыме пычкемыш рок пӧртыштӧ пашазе-шамыч иленыт.
Нуно ночко шахтыште кече йыда 13 шагат пашам ыштеныт.
Чыла пашам кид дене ыштеныт. Пашазе-шамычын паша ыщтыме орудийышт обушок ден кайла велэ улмаш. Пашазылан пашадарым пеш шагал тӱленыт. Капиталист оза-шамыч пашазе вий
дене поеныт.
Тошто Донбассым кызыт палашат ок лий. Тошто капиталистоза-шамычын кышаштат кодын огыл. Донбассын природный богатствыже, шахта, завод-шамыч Советский Союзын собственносьтьшо лийыч.
Лу дене мланде шӱй лукмо у шахта-шамыч, у металлургический завод-шамыч ышталтыныт.
Шахтыште пашажат йӧршеш у йӧн дене ышталтеш. Шахтыш
мланде шӱй кӱнчаш шуко врубовой (кӱнчымӧ) машинам волтеныт.
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Чыла паша машина дене ышталтеш. Пашазе-шамыч поснапосна огыл,бригада дене ыштат. Шахтер Алексей Стаханов
шкеяжын бригадыштыже пашам сайын, моштен шындыме дене,
-сменыште 7 тонна олмеш 102 тонна мланде шӱйым руэн луктын.
Тылеч вара шахтер-стахановец-шамычын социалистический соревнованийышт вияҥме дене тиде рекорд икмыняр гана кугемдыме.

М л а н д е шӱй лукмо шахтыште кызит тыге пашам ыштат. Электричество
д е н е в о л г а л т а р ы м е к у г у ш т о л ь н ы ш т о бригада ышта. Шӱйым врубовой машина
д е н е пӱчкыт. Механический бурав дене шӱтат. Пудештарыше вещества дене
шӱй лончым пудештарат. Тайыл волакыш шӱйым кольмо дене куэн шогат.
Кышкыме шӱй волен вагонеткыш темын шога. Вагонетка-шамычым электровоз
кӱшкӧ кӱзыктышӧ клетка дек наҥгая.

Донбасс пашазын илышыжат тошто гай огыл, йӧршын вашталтын. Пашазе-шамычлан волгыдо пӧртым ыштыме. Чыла вере
-стодовой, фабрика-кухня, йоча сат, ясле почмо. Илыме пӧрт йыр
пушеҥгым шындыме, сат-шамычым ыштыме. Водопровод, канализаций, монча-шамыч ыштыме.
Днепровский

электрический

станций

(Днепрогэс)

К а р т ы ш т е Днепрогэсым муза.

Донбасс шахтылаште да Криворожье заводлаште тӱжем дене
зиашина-шамычым коштыктен пашам ыштыкташ пеш шуко вий
кӱлеш. Ончыкыжым, у завод ден шахта-шамычым ыштен шуктымӧҥгӧ, адак утларак кӱлеш лиеш.
77

Тиде вийым кужеч налман?
Природын йӧршеш яра кийыше вий запасше туштак улмаш.
Тиде — Днепр вӱдын йогымо вийже.
Пеш шукертсек Днепр вӱд ик порог гыч вес порогыш чарныде лӱшкен, мӱгырен йоген шинчен. Чыла тиде вӱдым ик кӱкшӧ вер гыч йогышым ышташ гын, тудо мыланна кугу пашам
ыштен кертеш ыле.
Днепр вӱдын вийжым айдемылан полшыктышашлан, правительство кӱштымӧ почеш, инженер-шамыч икмыняр ийышкен ыштен, : Днепр вӱдеш пеш кӱкшӧ пӱям пӱен, гидроэлектрический (вӱд
вий дене ыштыше) станцийым ышташ кӱлеш манын каласеныт.
Вич ийышкен тӱжем дене пашазе да инженер-шамыч йӱдшӧкечыже Днепр вӱд дене кучедалыныт.
Пӱям ыштыме годым кугу йӧсылыкым сеҥаш логалын.
Эҥер вӱдым ужашын-ужашын пу пура дене авыреныт: пура
кӧргысӧ вӱдшым тулен налын, тушан бетон пӱям оптеныт. Тыгай пу пура кӧргыштӧ паша ышташ шучко улмаш. Кенета вӱд
пурен каен пашамат, пашазе-шамычымат пытарен кертеш улмаш.
Днепр вӱдым кугу бетон пӱя дене авырен, кугу гидроэлектрический станцийым ыштеныт.
Вӱд пӱяш еҥертен, Днепр кумда кӱртньӧ пуч-шамычыш йогаш
тӱҥалын. Тужак электростанцийын турбиныштым шындыме.
Турбина кӧргыш вӱд кугу вий дене йоген пурен, тудын ораважым пӧрдыкта. Электрический машина-шамыч пӧрдаш тӱҥалыныт, электростанций гыч ток тӱрлӧ велыш провод ден каяш
тӱҥалын.

Днепрогэсын электрический токшо 18 миллион пашазе еҥ
вийым олмешта. Днепрогэсын пашаже Донбасс шахта ден Криворожье7заводлаште машина-шамычым пӧрдыктымӧ дене гына ок
пыте. Днепр воктен чугунолитейный, сталелитейный, адак алюминий, машина ыштыме да химический завод-шамыч кушкын
шогат. Нунат Днепрогэс пумо вий денак ышташ тӱҥалыт.
Днепр вӱд йымалан шучко порог-шамыч йомыныт. Днепр мучкыжо пароход коштмо эҥер лийын.
Кече шокшеш кошкышо Днепр воктенысе степьлашке Днепр
деч канал-шамычым кӱнчен вӱдым колтат. Тиде кукшо степь-шамыч ылыжыт, шурно сай шочаш тӱҥалеш.
Днепрогэс уло вийже дене ышташ тӱҥалмӧҥгӧ, токшо колхоз ден совхоз пасушко мияш тӱҥалеш, электрический ток дене
колхоз, совхоз пасушто плуг-шамыч куралаш тӱҥалыт.
Упражнений.
Контурный картыште шем рокан степьым йыр линийым
ыштен ончыктыза.
Шем рокан степьыште йогышо эҥерлан лӱмыштым контурный картеш в о зен ончыктыза.
Картыште Донбассым, Кривой Рогым, Керчьым палемдыза.
Картыште Днепрогэсым палемдыза.
6. К У К Ш О

СТЕПЬ

ЗОНА.

Каспийский теҥыз деч северыште, Юл вӱд ӱлыл теченийын:
кок могырыштыжо, умбакыже востокыш, Китай граница дек.
шумеш, кукшо степь зона кия.
Картыште кукшо степьым муза.

Кукшо степьыште.
(Путешественникын серымыже гыч).

Кукшо степьыште мый кок тылзе лийым. Мыйын йырем шинча ужмо верышке мучашдымын ик семын тӧр мланде шарлен
кия. Шошым чевер вургемжым чиен степь шукак ыш шого. Сылне пеледыш-шамыч вашке пелед эртышт, первой шокшо кечылаштак ужар шудо-шамыч кошкышт. Арым шудо ден бурьян
гына когартыше шокшым чытыше улыт. Степь нарынче-сур
тӱсан, пуракан лие. Мардежан годым пурак пыл гай нӧлталалт
шогыш.
Шокшо кече деч животный-шамыч шылын пытышт. Арым
шудо лоҥгаште шь^шале-шамыч веле коштыт.
Жапын-жапын пыл-шамыч погынат, волгенче волгалтеш, кӱдырчӧ кӱдырта, шолдра йӱр чӱчалтыш велаш тӱҥалеш. Кугу

мардеж нӧлталалтешат, йӱр пылым поктен наҥгая, степь тошто
гаяк кукшо пуракан киен кодеш.
Тыштат-туштат степьыште шӧнчалан рок (солончак) ош тамгала коеш. Тыгай верлаште мланде вичкыж шӧнчал ком дене
леведалтын, лум вочмо гай ошын коеш.
Верын-верын кече волгыдо вочмо дене шӧнчалан ер-шамыч
нылгыжыт.
Умбалне казах-шамычын юртышт коеш, юртышт йыр имне,
шорык коштыт. Коклан-коклан исследователь-разведчик-шэмычын ош палаткышт да буровой вышкышт коеш.
Кукшо степьын природыжо.
Мланде ӱмбал. СССР-ын физический картшым ончалза: кукшо
степьын ӱмбалже чыла вере икгай огыл. Кукшо степьын западный пелыже — Каспийский теҥыз велыш тайнен шогышо лапка
тӧр вер. Восточный пелыже — ӱлыш (лапка) курыкан кӱкшырак
тӧр вер.
Кукшо степьын тӧр ӱмбалже алагунам ожно теҥыз пундаш
улмаш. Ожно теҥыз пундаш улмыжым пеш шуко шӧнчалан ершамыч гыч, шӧнчал шыҥыше верла гыч да тушто верештше
раквотла гыч пален налме.
Климат. Кукшо степьлаште кеҥеж шем рокан степь деч утларак шокшо. Тышке Атлантический океан гыч вӱдыжгӧ, леве мар.деж пеш шуэн гына шуэш. Кеҥежым йӱр пеш шуэн лиеш. Чӱч-

Кукшо степьыште.
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кыдын кукшо да шокшомардеж (суховей) пуа. Шокшо
лийме дене мланде кошкен шелышталтеш.
Шем рокан степьыште гаяк тыште теле кужо огыл
но йӱштырак лиеш. Телым чӱчкыдын лум поран лиеда.
Теле пытартышеш южгынам мучко чара ий ком леведеш.
Э ҥ е р ^ а м ы ч . Кукшо степьыште эҥер шуко огыл.
Эн кугу эҥерже тыгай: Волга эҥерын
ӱлыл теченийже, Урал да Эмба.
Кеҥежым э ҥ е р ^ а м ы ч моткоч чот
куашемыт.
Кеҥеж пытартышлан Урал гай кугу
эҥерыштат судна-шамычлан
кошташ
йӧсӧ. Изирак эҥерышт йӧршеш кошкат.
Кукшо степьыште шуко эҥерже теҥызыш огыт шу, ошма
коклашак йомыт, але изирак
шӧнчалан ерлаш йоген пурат.
Каласыме
т ы ш т е муза.

эҥерлам

кар-

Растений-шамыч. Шем
рокан степьысе гаяк кукСолянка,
шо степьыштат растений
шошым, кеҥежым, шыже жапыште вашталт шога. Кукшо степьыште утларакше кукшым чытыше, кукшо деч лӱддымӧ растений
шамыч кушкыт.
Эр шошым, лум кайшынак, мландыш вӱд шыҥен шумек, луковицан растений-шамыч — подснежник, йошкарге ден нарынче
тюльпан кушкаш тӱҥалыт.
Кӱчык жаплан кукшо степь
ужар шудо дене леведалтеш.
Шошо пеш вашке эрта,
вара шокшо, кужо кеҥеж
шуэш.Тюльпан-шамыч пелед
чарнат, лывыжгат,
ужар
шудо кече шокшо дене
кошка. Тудын олмеш кукшо
йӧратыше растений, ӱпшан
арым шудо лектел. Нунын
ӱмбалышт пун дене леведалтын, сандене вӱдыжгым парыш шагал савырат. Пӱсӧ
Сайгак.
Арым шудо.

6-3339
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иман верблюжий колючка манме шудо, адак кукшым чытыще
тӱрлӧ бурьян-шамыч кушкаш тӱҥалыт.
Кукшо степьыште кушшо растений-шамыч кужо вожан улыт;
кужо вожышт дене вӱдым келге гыч налын кертыт.
Нуно икте-весышт' деч тораште кушкыт. Нунын коклаште
кече пелтыме дене шелышталтше чара мланде коеш. Шӧнчалан
почвышто солянка (шӧнчал шудо) растений кушкеш.
Почва. Утыж ден шокшо, кукшо кеҥеж лиймылан, растений
шагаллан почвысо пургыж шем рокан степьысе наре лийын ок
керт, Кукшо степьын почвыжо утларакше шагал пургыжан, кӱрен
тӱсан. Шӧнчалан почват ятыр верешгеш. Шӧнчалан почвышто
ятыр шӧнчал шыҥен.
Животный-шамыч. Кукшо степьлаште шолдра животный шагал. Писын кудалыштше сайгак-шамыч веле улыт. Вӱдыжгым да
кочкышым кычалын нунылан тора верым кудалышташ верештеш.
Нунын писын кудал кертмышт веле нуным пире кучен кочмо деч
арала.
Кукшо степьыште шем рокан степьысе гаяк суслик, моло
грызунат улыт. Тыште шуко шыншале, кишке-, насекомый гыч —
шудо шырчык да саранча-шамыч илат.
Кукшо степьысе животный гыч шукыжо кукшо степь тӱсан
улыт, сандене нуным ужашат пеш йӧсӧ.
Заданий. Кукшо степьын климатшым шем рокан степьын климатше дене
таҥастарен ончыза.
Шошо гыч тӱҥалын, шыже марте кукшо степьын растений-шамычше кузе
вашталт шогат, каласен пуза.
Кукшо степьын почвыжым шем рокан степьын почвыжо дене таҥастарыза.
Молан кукшо степьыште тургыж шагал?
Кукшо степьысе растений ден животный-шамычын могай особенностьышт
уло, каласен пуза.

Кукшо степьыште илыше калык.
Мучашдымын койшо кумда кукшо степьыште шукертсек казах ден калмык-шамыч илат.
135 страницысе картыште нунын кушто илымыштым ончыза.

Нунын тӱҥпашашт — вольык ашнымаш. Кугу кӱгӧ дене шорыкым, имньым, верблюдым ашнат. Степьыште растений шагал
гынат, тудо курго шотышто кычалдылме шорык ден верблюд
кӱтӱм пеш шуко пукшен луктын кертеш.
Шукерте огыл казах ден калмык-шамыч вольыкышт дене пырля вер гыч верыш кусныл коштыч. Вольык кӱташ шуданрак
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Ёерым муытат4, тужак портЫш палӓткыШтым Шогӓлтат. Шудым
вольык кочкын пытарымешке ты верыште илат. Телылан илашышт терыс йӧрышан шун дене пӧртым ыштеныт.
Кызыт казах ден калмык-шамыч шукыжым ик верыште илаш
тӱҥалыныт.
Калмыцкий степьыште.
Октябрьский социалистический революций деч ончыч калмыцкий степьыште пеш шагал еҥ илен. Коклан-коклан вольыкышт
дене пырля ик вер гыч вес верыш куснен кайыше кочевник-шамыч веле коеденыт.
Кызыт кумда степь покшелне Калмыкийын столицыже — Элиста
ола кушкын шинчын. Лап верыште бетон дене ыштыме балконан,
кумда окнан, шуко пачашан кугу порт-шамыч ошын койын шинчат, сат-шамыч ужаргын койыт, кече волгыдо дене вӱд йылгыжеш.
Элиста дек чумыргышо корныла дене автомобиль-шамыч шыкшалтыт. Автомобиль-шамыч телым вольыклан пукшаш ситышын
ямдылыме кугу шудо копна-щамыч воктен эртен каят.
Теве Элиста деч кок-кум километр тораште колхозный поселок шинча. Колхозник-шамычын шун дене ыштыме пӧртышт, вӱташт да сатышт койыт. Воктенак кумда колхоз пасу шарлен
кия. Икмыняр ий ончыч тиде мландыш первой гана трактор толын.
Куралдыме мландым (такырым) куралаш тӱҥалын. Дикий степь
курал-удымо пасуш савырнен. Умбалне ушкал, шорык ломыжмо
йӱк шокта. Кутузо-шамыч кӱтӱштым поселкыш поктен толыт.
Поселок воктене кочевой театр спектакльым ончыкта. Калмыкшамыч, шӱлышым тоен, шып шинчат, ожно уждымым—спектакльым
ончат. Ожно тиде степь мучко шуко монастырь улмаш. Монахшамыч кочевник-шамычым тӱрлӧ кӱлдымаш йӱла дене аҥыртареныт. Ынде чыла тиде мондалтын.
Октябрьский социалистический революций деч
кукшо степьыште калык кузе илен.

ончыч

Кугу кумда степь шуко шӱдӧ миллион вуй вольыкым пукшен
кертеш.
Кукшо степьыште ийгече шукыж годым уда лиеш. Шокшо
годым шудо йӱла. Телым лум шагал годым мландым кӱжгӧ ий
леведеш. Тиде ийым имне йол кӱчшӧ денат пудыртен ок керт.
Тыгай жапыште «джут» манме лиеден, курго уке денэ ожно шуко
вольык шужен колен. Адак осал сап, сибирский язва дене, моло
тӱрлӧ чер денат вольык тӱжем дене кола улмаш.
6*
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Шеҥгьлан кодшо, пӹчкемыш кочевник-шамыч природӓ вий
йӱмалне иленыт.
.
Кугу эҥгек кондышо, вольык пытарыше чер дене кучедал
моштен огытыл.
Вольык черланыме годым мужапче-шамыч дек коштыныт,
нунын эмлымышт черым утларак веле шаркален, утларак веле
вольык колен пытен.
Кукшо степьыште вӱдым муаш пешйӧсӧулмаш. Тавым келгын
кӱнчаш кӱлеш. Степьысе сай таве бай (поян) кидыште улмаш.
Бай-шамыч нужна калыкын пычкемыш лиймыже дене пайдаланеныт. Вольык колымо йыда, курго пытыме йыда бай-шамыч
утларак поеныт, нужна-шамыч утларак да утларак поян кидыш
верештыныт, байын батракше лийыныт.
Кугыжан правительство степьыште илыше калыкын озанлыкшым нӧлталшаш верч нимат ыштен огыл.
Кукшо степьысе калыкым кугыжан правительство чот толен.
Нунын вольык кӱтымӧ мландыштым шупшын налын, куснен мийыше руш-шамычлан пуэден.
Кусныл коштшо (кочевой) калыкын илышыжым
саемдаш да вольык ашныме пашажым нӧлталаш
советский власть мом ыштен.
Кусныл коштшо калыкын озанлыкше ден илышыжым советский власть йӧршеш весемден. Кусныл коштшо калык вольык
деч поена илен ок керт, еандене советский власть первояк вольык вуй чотым шукемдышаш верч кучедалеш.
Кусныл коштшо калыкын вольык ашныме озанлыкшым нӧлталаш ок лий. Нуно ик верыште огыт иле, еадлан советский власть
куснылшо калыклан веремдалташ уло вийжым пыштен полша.
Пырля шудо ӱдаш, шудо еолаш товарищество-шамычым ыштыме. Общественный вольык вӱтам, тавым, пӱям ыштыме. Ветеринарный пункт-шамычым почмо. Кызыт ынде кусныл коштшо
калык шукыжо ик верыште илаш тӱҥалын.
Казах ден калмык-шамычын культурыштым нӧлталаш шуко
школ, библиотека, кинотеатр, больница ыштыме.
Кукшо степь шурно ӱдаш йӧнанак огыл; но орошенийым
ыштен, кукшо чытыше шурным ӱдаш гын, шурнат, вольык кургылык шудат еай шочаш тӱҥалеш. Тыгай кукшо етепьыштат
ынде ял озанлык вийнен кая.
Степьысе вольык ашныме озанлыкым йол ӱмбак нӧлталаш
гын, степь пеш шуко шылым пуэн кертеш.
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Кызыт степьлащте шорык, имне ашныме совхоз-шамычьм ыштат.
Кызытат тушто вольык ашныме совхоз ден колхоз-шамыч шуко улыт.
Кукшо степьын

ископаемый богатство
ленностьшо.

ден

промыш-

Пытартыш жап марте кукшо степьын мланде кӧргыштыжӧ
пеш шуко ископаемый богатство тарватыде киен.
Социалистический озанлыкым чакныде, тыршен ыштышг строитель-шамычын пашаштлан кӧра, мланде кӧргысӧ богатствым
мумо, дикий степьыште илыш шолаш тӱҥале.
Карагандасе
шахта-шамычын йылгыжалтше шем шӱйжым
мланде ӱмбак чарныде луктын шогат. Каспийский теҥыз серыште йудшо-кечыже вышка-шамыч гыч труба дене Эмба да Баку
нефть йога. Балхаш ерын северный серже мучко вӱргене рудам
оптымо вагонан кужу товарный поезд-шамыч каят. Тыште тӱнямбалне эн кугу медеплавильный завод ыштыме.
Картыште Карагандам муза. Эмба ден Баку нефть промыселым,
сер воктен вӱргене улмо взрым ончыктыза.

Балхаш

Тиде але тӱҥалтыш веле. Пеш кугу запас вӱргене, цинк, свинец, адак моло шергакан ископаемый богатство кукшо степь
мланде кӧргыштӧ мумо.

Кукшч степьыште заводым ыштымаш.
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Нефть лукмо вышка-шамыч.

Тыге эркын кукшо степь вашталт шога, тидын дене пырля
тыште илыше калыкынат илышыже вашталтеш.
Кусныл илыше казах-шамыч курык кӱнчышӧ, нефть лукшо
пашазе, строитель лийыт, промышленный районласе пашазешамыч семынак культурный илыш дене илаш тӱҥальыч.
Нефтьым теҥыз пундаш гыч лукмаш. Каспийский теҥызыште Баку лишне коштшо колызо-шамыч вӱдын шонан-пыл семын
чиялгымыжыи шукертак ужыныт'.
Теҥыз воктенысе серым да тергыз пундашым исследоватлен
онченытат, теҥыз пундаш йымалне, келгыште, нефтьлан поян
мланде лончо улмым пален налыныт.
Советский правительство тиде нефтьым теҥыз пундаш гыч
лукташ решитлен.
Теҥызеш кӱжгӧ кӱй пырдыжым — дамбым ыштеныт. Тиде
пырдыж дене теҥызын ужашыжым пӱен авыреныт. Авырыме вержым рокым шупшыктен кукшо мландыш савыреныт.
Коштымо вереш шӱдӧ дене вышка-шамычым ыштен, нефтьым
лукташ тӱҥалыныт.
Вашке тыште пеш кугу нефтяной фонтан лекташ тӱҥалын.
Тиде фонтаным петырен, труба-шамычым шынден, нефтьым мланде гыч вигак нефть бакыш йоктараш тӱҥалыныт.
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Пашазе ден инженер-шамыч социалистический озанлыклан
природа деч пеш шуко нефтьым сеҥен налыныт.
Икмыняр ий ожно теҥыз пундаш лийме верыште кызыт чодрала койын вышка-шамыч шогат,

Кол кучымо промысел.
Кукшо степь зонын западный ужашыже Каспийский теҥыз
сер воктен, Волга эҥерын ӱлыл течений дене да Урал эҥер воктен
верым налеш.
Тиде верлаште кол шуко. Тыште шергакан колым шуко кучат. Кучымо кол пӱтынь Советский Союзышко кая, адак вес
эллашкат наҥгаят.
Картыште зонын тиде

ужашыжым муза.

Волга эҥерын теҥызыш ушнымаштыже Астрахань ола уло.
Тыште кол кучымо промыселын ик тӱҥ верже. Серла воктен шӱдӧ
дене колызо-шамычын парусан пушышт шогат. Кол кучымо жапыште эр ӱжара гыч кас ӱжара
марте тыште кучымо колым ястарат.
Революций деч ончыч
Астраханьыште колызошамычын пашашт ден купеч-шамыч поен иленыт.
У Астраханьыште лу
тӱжем дене колызо-колхозник-шамыч улыт. Нунын коклаште ожно кусныл коштын илыше калмык-шамычат шуко улыт.
Кызыт тыште кугу
консервный заводлам, холодильник-шамычым ыштыме. Адак колызо-шамычлан пушым, суднам
ямдылыше завод-шамычым ыштыме.
Картыште Астрахань олам
муза.

Туркестано-Сибирский кӱртньӧ корно.
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Кукшо сгепьыште корно-шамыч.
Октябрьский социалистический революций деч ончыч кукшо
степьыште чылажат ик кӱртньӧ корно гына улмаш.
Тиде корно Оренбург ола гыч лектын, юговостокыш—Ташкент ола велыш каен.
Тиде кӱртньӧ корным картыште ончыктыза.

Кукшо степьын утларак кугу ужашыже СССР-ын культурный
центр-шамыч деч йӧршеш ойырлен киен.
Тыште верблюд дене гына коштыныт.
Пытартыш ийлаште кукшо степьын восточный ужашешыже
торешла кайше кужу кӱртньӧ корным ыштен шукталтын. Тиде
корным Туркестано-Сибирский
(Турксиб) корно маныт. Тиде
корным ыштыме годсек кукшо степьын озанлыкше пеш вашке
ончык каяш тӱҥале.
Упражнений.
Контурный картыште кукшо степь зоным йырже линийым
ыштен ончыхтыза. Полезный ископаемый кийыме тӱҥ верыштым палемдыза.
Контурный картыште казах ден калмык-шамыч илыме верым ончыктен палемдыза.
Караганда ден Астрахань ола верым палемдыза.
Туркестано-Сибирский корным корен палемдыза да серыза.
Урок деч вара ыштышаш паша. «Кукшо степь зона» темылан альбомым
ыштыза.

7. ПУСТЫНЬ ЗОНА.

Каспийский теҥыз деч востокышко да кукшо степь зона
деч югышкырак пустынь зона верым налеш.
Юг ден юго-восток гыч пустынь зона курыкла дене авыралтын.
Картыште пустынь зоным муза.

Пустыньыште.
(Путешественникын ойлымыжо).

Иырваш нарынчын ошма курык-шамыч койын шогат. Йырваш ончымо годым мучашдыме теҥызла коеш.
Верын-верын ошма курыклаште лышташдыме изи пушенте
да вондерла кушкыт. Коклан гына коштыра, иман шудо коеш.
Кече лекмек, шокшо лияш тӱҥале. Кечывал лишан ошма
пеш Чот ырыш, чара йолын тош салашат ок лий. Степьысе шокшым чытыше имне-шамычат, пумо кочкышым кочде, пич шокшо
пызырыме дене пелэ малышыла койын шогат. Верблюд-шамыч
веле тыгай шокшым шиждымыла койыт.
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Пустыньыште.

Эрдене лу шагат жапыште кукшо, когартыше мардеж кожганыш. Тиде мардеж когартыше ошмам пӱтырен пыл'гай кӱзыктыш.
Ошма пыл кечым авырыш. Тораште нимомат ужаш ок лий.
Чот ырыше ошма чаманыде шӱргым, кидым витара, шинчашке, пылышышке пура, могыр коваштым корштара. Умшам почаш ок лий, ошма умша кӧргыш пура да пӱеш логалын «чотр»
шокта.
Кечывалым когартен ырыктыше кече шинчаш лишемын, йошкаргыше тул ораже дене пустыньым волгалтарыш.
Караван ынде 6 кече кая. Вӱд ситыдыме дене корно йӧсылыкым чытыше верблюд-шамычат нойышт. Нуно вуйыштым сакен, пыкше йолыштым тарватыл ошкылыт.
Кайыме корныштына вӱд тавым муна. Тавыште вӱдшӧ пеш
шагал, караванлан йӱын темашыжат ок сите. Корнылан налаш
итат шоно.
Паша йӧршеш шучко лияш тӱҥале.
Караван ужатыше ик туркмен, ончык каен, корным пален толаш лие.
Кидешыже ужар омыж воштырым кучен, тудо каслан пӧртыл
шуо.
Чыланат орланыме деч вашке утлышашым шижыч.
Эрлашыжым караван Аму-Дарья эҥер дек шуо.
Аму-Дарья шуко вӱдан кумда эҥер. Тудын сереш сылне ужар
растений-шамыч кушкыт.
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Пустыньын

природыжо.

Мланде ӱмбал. Картыште ончалза: пустынь зона кумда Туранский лап верыште верым налеш. Алагунам ожно Туранский лап
вер теҥыз пундаш улмаш. Югден юго-востокыш тудо кӱкшемын
мия, юго-восток тӱрыштыжӧ курык-шамыч улыт. Тыште курыкан
эл — Памирверым налеш. Памир деч северо-востокышто эн
кӱкшӧ Тянь-Шань курык-шамыч улыт.
Климат. Пустынь зона СССР мландышке мӱндыркӧ пура.
Тышке вӱдыжгӧ мардеж огеш шу.
Пустынь зонышто кукшо степьысе деч утларак шокшо. Кеҥежым ик чӱчалтыш вӱд логалдыме вер-шамычат уледат. Южгынам йӱр йӱреш гынат, вошт ырыше ошмам нӧртыде вӱд парыш савырна. Кечывалым ӱмылыштӧ шокшо 50 градусыш
шуэш.
Ошма, кӱй, металл узгар-шамыч моткоч чот ырат, кидымат
логалташ ок лий. Каваште шуко годымак пыл ок лий, сандене
кеҥеж кечывалым чот ӹрыше узгар-шамыч йӱдым вашке йӱкшат.
Кечывалым пустыньыште шокшо, йӱдым — юалге.
Кеҥеж 5—6 тылзе шуйна. Теле тыште кӱчык, йӱштӧ лиеш.
Иӱштӧ 20 градус, але утларакат лиеш.
Эҥер^амыч. Пустынь тӱрлаште улшо курыкла гыч Туранский лап верыш ятыр эҥер йоген вола. Нунын кокла гыч шукышт
ошма коклаш йомыт але кукшо степьысе гаяк кошкен пытат.
Кок кугу эҥер велэ Карй-кум ден Кизыл-кум пустынь гоч
йоген лектын Аральский теҥыз серыш шуыт. Тиде эҥер^амыч —
Аму-Дарья ден Сыр-Дарья.
Кок эҥержат кӱкшӧ курыкласе
ий кокла гыч йоген лектыт. Аму-Дарья Памир курыкла гыч йоген лектеш, Сыр-Дарья — Тянь-Шань курыкла гыч.
Тыште ончыктьмо пустынь ден эн'ер-шамычым картыште муза.

Эн шокшо, кукшо степьлаште эҥер^амыч куашемме але
кошкымо жапыште Аму-Дарья ден Сыр-Дарья шуко вӱдан лийыт. Тиде жапыште нунын вӱдышт кӱкшӧ курыклаште ий шулымылан шукемеш.
Пустыньыште ер-шамычат улыт, но шукыж годым нуно вӱддымӧ лийыт. Нунын вӱдышт парыш савырнен пытен. Тыгай ер
пундашыште ош шӧнчал гына койын кия. Мӱндӱрчын ончыма
гыч кошкышо ер пундаш кызыт гына вочшо лум семын коеш.
Растений-шамыч.
Ошман пустыньлаштат растений-шамыч
улыт. Кукшо степьыште растений шагал манын ойленна ыле,
тыште растений кукшо степьысе дечат шагал. Тысе растенийшамыч кукшо степьысе гаяк кукшым чытыше улыт.
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Пустыньысе растений-шамычлан ошма пызырыме деч чыла годымат лӱдмашан. Туге гынат, шукыштын нӧшмышт пеш куштылго, мардежан годым ошма деч ончыч чоҥештат, сандене нуным
ошма пызьтрен огеш керт. Вондерла-шамыч шукышт йӧршеш
лышташдыме, вияш укшерлан улыт. Нуно ошмам чарен огыт
керт; тыгай вондерла воктен чарныде ошма умбак кая,
Ошман пустыньыште саксаул манме пушеҥге кушкеш.
Пустыньыште саксаул пушеҥге пеш оҥай коеш: вургыжо
кадыр-кудыр, шелышталт пытыше. Лышташыже кол шӱм гай
тыгыде. Тудын лышташыжым ужар воштыржо алмашта. Саксаул
чодра ӱмылымат ок пу.
Саксаул кукшо степьыште кушкеш.
Кугу эҥерла серыште растений-шамыч йӧршеш весе улыт.
Тыгай верлаште растенийлан ошма деч лӱдшаш уке, вӱд ситышын уло. Сер воктен чӱчкыдын омыж,
кияк да пуше^е-шамыч кушкыт.
Почва. Ошман пустыньыште почва
уке: шуэн кушшо лышташдыме растений-шамычын пургыжышт йӧршеш
гаяк ок лий. Лап верлаште гына шӧнчалан почва уло. Эҥер долинылаште
шурным, моло растенийымат сай шочыктышо почва верештеш. Тыгай почва
шошым вӱд шарлен йогымо деч вара
кодшо йошкын (ил) гыч лийын.
Животный-шамыч. Первой ончыСаксаул,
мо годым пустыньыште животныйшамыч уке манаш лиеш. Ошма ӱмбак сайрак ончалат гын,
тыгыде куй-шамычым ужат. Теве кӱй моклака - шамыч тарванылаш тӱҥалыт. Чынже тиде кӱй моклака огыл, капыштым
ошма коклаш урен вочшо шьпгшале-шамычын вуйышт.
• Пустыньыштат кукшо степьысе гаяк шытиале ден кишке
шуко. Нуно шучко лийме годым ошмаш шылын возыт. Шыҥшале-шамыч коклаште 2 ж кужытанат верештыт.
Животный кокла гыч пустынь тӱрлаште пеш лӱдшӧ да мӱндырчак шижше антилопа ила. Тудо иктаж мо деч изиш лӱдеш
гынат, тале мардежла кудал шылаш тырша.
Пустыньыште животный-шамыч чылашт гаяк пустынь ошма
гай нарынчырак тӱсан улыт, сандене нуным ошма коклаште
палашат йӧсӧ.
Кугу эҥерла серыште омыж ден кияк кушмо верыште кабан
ден тигр улыт.
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Пустынь пеш кӱлешан сурт вольыкын — верблюдын шочмо
элже. Йол копаже кумда лопкытан лиймылан имне каен кертдыме
пужга ошмаштат тудо куштылгын каен кертеш.
Верблюд кукшо, коштра, иман шудымат кочкын илен кертеш.
Ятыр кече нимом кочде, йӱде чыта. Тиде жапыште ӱмбаланже
оптымо грузым, еҥымат ятыр шӱдӧ киломётрыш наҥгая.
Заданий.
Пустыньын климатшым кукшо степь климат дене таҥастарыза.
Пустыньын растенийже ден животныйжо могай ойыртышан улыт, каласыза.
Пустынь зонын могай верлащтыже щурным сай щочыктышо почва уло?

Пустынь зонышто илыше калык.
Пустынь зонышто узбек, туркмен да казах-шамыч илат.
Кушто илымыштым 135-ше страницысе картыште ончыктыза.
Ошман пустыньын природыжо нужна. Туге гынат, туштат
илыше е^шамыч улыт. Нуно вольыкым ашнен илат. Степьыште
илыше кусныл коштшо калык гаяк шорык да верблюд кугу
кӱтышт дене вер гыч верышке вольык кӱташ йӧрышӧ да вӱдан
верым кычал коштыт.
Пустыньыште вольык ашныше-шамычын аулыштым пеш шуэн
ужаш лиеш.

Каналым кӱнчен пасушко вӱдым намият,
п

Эҥер долинылаште вӱд шӱко, мланде шурным саЙ шӧЧыктӓ»
тыште растений-шамычат пеш чапле кушкыт. Сандене тыгай
верлаште шукертсек калык илен. Эҥер долинылаште шуко калык
ила. Тыште илыше калык мланде пашам ышта — сатым кушта,
хлопокым шуко ӱда. Хлопок ӱдымӧ мланде ий гыч ийын шарла.
Ӱдымӧ мландым вӱдаҥдаш каналым (арыкым) кӱнчен, вӱдым
эҥер гыч пасуш колтат.
Туркмен аулышто.
Ме караван дене Кара-кум пустынь гоч каена.
Тудым картыште муза.

Йырваш мучашдымын ошма чоҥга^шамыч койыт. Нуно кечеш
йӱлен пытыше растений-шамыч дене леведалтын улыт. Кокланкоклан саксаул чодра верештеш.
Кенета ик ошма курык шеҥгелне километрат пеле кутышан
да тугаяк лопкытан тӧр верыште 26 туркмен кибиткым ужна.
Изиш ӧрдыштырак вӱд таве воктен верблюд ден шорык пачашамычым йӱктат.
Тиде туркмен аул.
Тыжак шогалын, кок сутка канен шогышна.
Кеҥеж жап. Кеҥеж — пустыньысе калыклан эн йӧсӧ жап.
Кечывалымат, йӱдымат чыташ лийдыме шокшо. Уло растенийым

Кара-кум степьыште шорык-шамыч.
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КеЧе шокшо йӱлатен пытарен, кутузо-шамыч кӱтӱштым мӱндыркӧ,
шудан верлашке, вес вӱд таве-шамыч дек наҥгаеныт.
Кок кече гыч мемнанкараван ончыч кайышекӱтӱмпоктеншуо.
Ошма курыкым йыр савырнен эртымына годым кенета мӱндырнӧ
тарванылмым ужна. Тиде шорык кӱтӱм наҥгаят улмаш.
Йолышт дене пурак тӱсан Кара-кум ошмам тарватен, шорыкшамыч ошкылыт. Тыште чылаже тӱжем шорык утла уло. Шем,
сур, кӱрен коваштышт кечеш йылгыжеш. Ӧрдыж гыч да шеҥгеч
оролышо кугу пий-шамыч мият. Ончыч кӱтӱзӧ ошкылеш, кидешыже кадыр мучашан тоям кучен.
Туркмен кӱтӱзын пашаже нелэ, ответственный. Кече мучко
тудлан пустыньыште капым йӱлатыше кече шокшышто кошташ
логалеш. Пустыньыште растений шагал, уда, вольыкым темышаш
верч тудлан кажне кечын шуко кошташ верештеш. Южгынам
когартыше ошма поран нӧлталалтеш, вольык кӱтӱ ошма йымак
верештеш. Поран вашке чарна гын, кугу эҥгек ок лий. Южгынам,
ошма поран кужун шогымо годым, шорык-шамыч шӱдӧ дене
пытат.
Кажне ийын туркмен-шамыч шергакан каракуль
миллион дене государствылан пуат.

шорыкым

Шурным сай шочыкгышо долиныште.
Чара пустыньыште ятыр жап коштмӧҥгӧ, автомобиль дене
Ферганский долиныш миен шуна. Тудо Ташкент ола деч юговостокышто, Сыр-Дарья эҥер воктен верым налеш.
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Ферганский долииыштеГ
Ферганский долиным картыште муза.

Вер кенета вашталте. Фруктовый сатым, ужар пасу-шамычым
эртышна. Ишакым кушкыжын але йолын кайыше ен~-шамычым
чӱчкыдын ваш лийына.
Туге гынат, пустыньын лишне улмыжым але шижын каена.
Тевепурла велыште, теве шолаште чара ошман верла койын-койын
кодыт.
Верын-верын пасу пустынь гыч толшо ошма дене леведалтын.
Ме тыгай верлам вашке эртышна, пустыньын пытартыш
кышажат йомо. Умбакыже автомобиль мучко ужар пасу, сатшамыч кокла гыч кайыш.
Оросительный канал-шамычым (арыкым) чӱчкыдын вончаш
вереште. Йырым-йыр узбек-шамычын ялышт коеш.
Нунын шун пырдыжан, ӱлыш (лапка) изи пӧртыштат ошын
койын кодыт. Оралтышт кӱкшӧ шун пырдыж дене авырыме.
Пӧрт воктене сат ден бахча уло. Тушто тамле дыня, виноград
кушкеш.
Коклан люцерн, рис ӱдымӧ пасу-шамыч койыт. Чыла тиде
хлопок пасуэш йоммыла коеш.
Ферганский долиныште волгыдым да- шокшым кече шуко пуа.
Арык-шамыч пасум сай вӱдлжтят. Тыште хлопок сай шочеш.
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Хлопокым машина дене погат.

Ферганский долина Советский Союзын хлопок ӱдымӧ ик тӱҥ
верже. Узбекский совхоз ден колхоз-шамыч кажне ийын Советский
Союзлан шуко миллион килограмм пеш сай сорт хлопокым пуат
Октябрьский социалистический революций деч ончыч
пустынь зонышто калык кузе илен.
Пустынь зонышто улшо мландым кугыжан правительство
оружий вий дене шке кидышкыже шупшын налын.
Кугыжан генерал-шамыч кид йымалне пустынь зонысо калыкшамыч 70 ий наре пызырналт иленыт.
Пустыньысе калык-шамычын мландым шупшын налыныт,
вольыкымат, хлопокымат моткоч шулдо ак дене налыныт. Нуно
кугыжан правительствылан кугу налогым тӱлен иленыт.
Чыла вереат руш войска-шамыч шогеныт.
Пустынь зонышто илыше шемер калыкым кугыжан генералшамычшат, шке ханыштат (кугыжашт), байыштат (поянышт),
муллаштат пызырен ашненыт.
Пустынь зона калык илышыште кеч кунамат вӱд эн кӱлешан.
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Ёӱд хан ден бай-шамыч киДыште лийын. Вӱд шуко лийме
семын нунын властьыштат кугемын.
Вӱдлан верч хан-шамыч шке коклаштышт эре кредал иленыт.
Тыгай сар жапыште пелед шогышо ола-шамыч пытеныт, ошма
дене леведалтыныт. Канал-шамычым кӱнчаш лу тӱжем дене шемер
шамычым поктен намият улмаш.
Пустынь зонысо калык пычкемыш, тӱрлӧ тошто йӱлалан ӱшаныше улмаш. Ял озанлык пашам первобытный способ дене
ыштеныт.
Пустынь з о н ы с о калыкӹн озанлыкше да илышыже кузе
саемдалтеш.
Вӱд укелан пустынь зонышто пеш шуко сай мланде арам
йомын киен. Сандене советский власть эн ончычак орошенийым
ышташ тӱҥале.
Шаланыше тошто канал ден плотина-шамычым олмыкташ, адак
у канал-шамычым кӱртньӧ да цемент дене ышташ тӱҥалыныт.
Ынде вӱдым черпакым сакален кугу орава дене лукмо олмеш
машина дене лукташ тӱҥалыныт.
Мландым бай кид гыч шупшын налыныт. Ынде вӱд чыла
шемер калыкын лийын. Окса тӱлыде вӱд дене пользоватлат. Пасу
ден сатыш вӱдым мыняр кӱлеш, тунар колтат.
Пасу вӱдаҥдыме "канал-шамычым утларак да утларак ыштат.
Пустынь койын иземеш, шурно ӱдаш йӧршӧ мланде кугем
толеш.
Ял озанлыклан вияҥашыже сай корно-шамыч кӱлыт, сай корныжо пустынь зонышто ожно уке улмаш.
Шуко сай шоссе корным ышташ тӱҥалыныт.
Пустынь зонысо озанлык кушмаште Туркестано-Сибирский
кӱртньӧ корно кугу значениян лийын.
Тиде корно дене шем рокан степь гыч пустынь зонышко
шуко кинде кондалтеш.
Киндым ӧрдыж гыч кондымо дене тыште шуко мланде шергакан хлопок ӱдаш кодеш.
Ял озанлык паша ожнысо деч вес семын ышталтеш.
Кресаньык-шамычын мланде пашам шкет вуя первобытный
орудий дене ожно ыштыме верлаште кызыт колхоз ден совхоз-шамычын хлопок пасушт кият, кызыт тушго тӱжем дене тракторшамыч ыштат.
Кусныл коштын илыше — шорык ашныше-шамычат колхозыш
ушнат, шорык ашныме кугу совхоз-шамыч кушкыт.
7-3339
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Пустыньыште кугу учайткыла дене вольык пӱкшымо шудым
ӱдаш тӱҥалыныт, кусныл коштшо-шамыч ынде ик верыште
илыше калыкыш савырнаш тӱҥальыч. Пустынь зонышто завод
ден фабрик-шамыч первой ышталтыт.
Пустынь зонышто илыше калыклан Октябрьский социалистический революций культурный илыш ышташ кумда корным
почын пуыш.
Пустынь зонышто кок социалистический советский республика
ышталтыч: Туркменский (столицыже Ашхабад) да Узбекский
(столицыже Ташкент).
Картыште нине республик-шамычым да нунын столицыштым муза.

Тӱжем дене почмо школлаште туркмен ден узбек йоча-шамыч
шочмо йылмышт дене тунемыт. Лу дене почмо кугу школлаште
нине республиклан ученый ден инженер-шамычым ямдылат.
Библиотека, кино, клуб, театр-шамыч ышталтыт.
Пустынь зонышто промышленность кузе кушкеш.
Туранский лап верыште промышленность пеш писын кушкын
шога.
Хлопок эрыктыше, порсын мундыртышо, текстильный фабрикшамыч, ял озанлык машина ыштыше завод, элоктростанций-шамыч
кушкын шогальыч.
Каспийский теҥыз серыште кол кучымо промышленность
шарлен шога.
Туштак нефть лекме верым мумо.
Каспийский теҥызын Карй-Богаз-Гол
заливыште кугу богатствым мумо. Тыште тӱрлӧ шончал-шамыч лукталтыт.
Кара-кум пустынь покшелне кугу запас сирам мумо, тыжак
сира завод ышталтын.
Ола-шамыч кушкыт. Теҥгечсе кочевник-шамыч пашазе калыкыш савырнен шогат.
Упражнений. Контурный картеш Аральский тегызым, Аральский теҥызыш
пурышо эҥер^амычым, Кара-Богаз-Гол заливым, Кара-кум пустыньым, Ташкент
ден Ашхабад ола-шачычым палемден ончыктыза.
Картыште пустынь зонын ископаемый богатство кушто улмым ончыктЫза,
контурный картеш палемдыза.
Урок
ыштыза.
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«Пустынь зона» темылан

альбомым

ТРОПИКЛАН ЛИШЫЛ ЗОМА. :
Советский Союзышто телым лум да йӱштӧ лийдыме вер-шй*
мычат улыт.
Тиде — СССР-ын тропиклан лишыл зоныжо.
Тиде зона кугу верым ок нал гынат, мемнан Союзлан тудо
пеш кӱлешан.
Тропиклан лишыл зоныш Крымын южный серже ден Кавказын Шем теныз серже пурат. Тиде верла нигунам кылмыдыме Шем теҥыз сер воктен кият.
КРЫМЫН ЮЖНЫЙ СЕРЖЕ.
Картыште Крымский полуостровым муза, Крымын южный сержым муЗа.

Сӱретыште южный Крым серын ик лукшым ончыктымо.
Теҥызым, курыклам да скалам ужыда. Курык тайылыште ял
шинча.
Ял ончылно парк. Паркыште виш верыштак мемнан дене пӧрт
кӧргыштӧ кушшо тамыле ӱпшан лавр, олеандр растений-шамыч
кушкыт; туштак кугу ош пеледышан шемалге магнолий-шамыч
улыт. Клумбышто тӱрлӧ пеледыш пеледеш.
Пушеҥге коклаште кошар мучашан шемалге-ужар кипарис
ойырлен шога.
Парк воктенысе сатыште южный фрукт — персик ден абрикос
кӱйын кечат.

7*
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Ӧяр кеҥеж кече. Кече волгыдо теҥызым ужаргын, кандын
койыкта. Теҥыз толкын-шамыч шаулен серыш, скалаш миен
пернат да тужак шаланат.
Природа.
Климат. Крымын южный сержым северный йӱштӧ мардеж
деч Крымский курык-шамыч авырен шогат.
Сер воктен кеҥеж шокшо, кукшо. Тыште кеҥеж вич тылзе
наре лиеш. Йӱр шагал лиймылан кеҥежым тыште вӱд огеш сите. Теле кӱчык, леве лиеш. Телым чӱчкыдынак тӱтыра лиеда.
Чӱчкыдын йӱр йӱреш. Теҥызыште тӱтан мардеж лиеда. Коклан
гына лум возеш, тудат вашке шулен
пыта.
Шошо кӱчык лиеш да эр шуэш —
сатысе пеледыш март тылзыштак пеледеш. Крымын южный серыштыже эн
сай жап—август, сентябрь, октябрь
тылзыште лиеш. Тиде тылзылаште кеҥежымсе гай кече чот огеш эҥде. Ийгече
леве, ояр шога.
Курыкыш кӱзымӧ семын климат вашталтеш. Курыкышто кеҥежымат юалге.
Сер воктен кукшо, шокшо лийме годымат курыкышто чӱчкыдынак йӱр йӱреш.
Плющ.
Эн'ер-шамыч. Крымын южный серыштыже эҥер шагал. Нуно курыкла гыч
йоген лектыт. Шошым лум шулымо годым але кеҥежым курыкышто кугу йӱр лийме деч вара, энер-шамыч талын йогат, сер
гыч лектыт. Шукышт кеҥежым йӧршеш кошкен пытат.
Растений-шамыч. Крымын южный серыштыже курынеш ужаргык шогышо растений-шамыч шуко улыт. Нунын лышташышт
коштра, кӱжгӧ шӱм дене леведалтын. Тыгай растенийлан кеҥежымсе кугу шокшат, телымсе изирак йӱштат лӱдмашан огыл.
Курымеш ужар растенийын идалык мучко лышташыже ок велалт.
Мут гыч, тыгайлан пӱтыралт кушшо площ (лиана) шотлалтеш.
Шкенжын кӱч гай прицепка дене плющ пушеҥге вуйыш пӱтырналт кӱза, пушеҥгым шемалге-ужар тӱсан коштра лышташыже
дене леведеш.
Крымын юг могыр серыште дикий растений шагал. Шуко
растенийже айдеме куштымо улыт. Путыракшым тыште тропиК100

лан лишыл моло элла гыч кондымо пушенте-шамыч талын куш
кыт: тыгай пушеҥге лавр, тудын ужар лышташыже кочкышышкат таман йор-вар олмеш пышталтеш, оливковый пушенге, емыщыж гыч шергакан оливковый ӱй ышталтеш, пирамида сынан иман
кипарис пушеҥге — тудым сылне ӱзгар ыштымаште кучалтещ.
Сатыште чӱчкыдын олеандр
ден магнолийым куштат.
Сер воктен шудо-растений-шамыч идалык жап ващталтме
дене вашталтыт. Эр шошым кече ырыктыме курык тайыллаште
подснежник ден фиалка пеледеш. Варажым ужар растений дене сер воктенысе мланде леведалтеш. Кеҥеж шокшо щумӧҥгӧ
ужар растений саргаен кошка. Нуным коштра, иман шудо вашталта. Чара участок-шамыч, кӱй ден кӱй пудырго ора ынде
ойырлен койыт.
Эҥер йогымо верлаште веле шудо ден пеледыш-шамыч идалык мучко шогат.
Курыкыш кӱзымӧ семын юалгырак лияш тӱҥалеш, чӱчкыдЫ'
нак йӱр йӱреш. Растений-шамычат вашталтыт. Ончыч цосна
кушшо крымский п$нч0-шамыя лийыт, умбакыже пӱнчӧ чодра
кушкеш.
Эше кӱшкыракше, вӱдыжгӧ шуко вочмо верлаштыже, лышташанпушеҥгеншамыч — тумо, шӧрва (ясень), бук, адак вондерла
(кустарник) шуко кушкыт.
Крымын южо верлаштыже кок шӱдӧ ияш бук пушеҥган чодра
кушкеш.
Крымский курык-шамыч лапка вуян улыт, нуно ужар олык дене леведалтыныт.
Октябрьский социалистический революций деч ончыч Крымысе
чодрам нимо чаманыдымын пытареныт. Ончет гын, курык тайылысе чодра йӱр вӱдым куча, э ҥ е р ^ а м ы ч ы м кошкымо деч арала.
Кызыт Крымысе чодрам румо деч да пожар деч аралат.
Животный-шамыч. Крымыште животный пеш шагал, тудым
айдеме пытарен. Тыште шыншале ден кишке шуко улыт, но
нуным ужаш куштылго огыл: нуно кӱй ора ӱмбалне ырыктен
кияш йӧратат, тӱсышт ырыктен кийыме кӱйлак коеш. Айдеме лишемме годым нуно кӱй кокласе шелшышке писын шылыт.
Шокшо ояр кечыште юж шолдра насекомый-шамычын йӱкышт
дене темалтеш. Кечыгут нунын йӱкышт пушеҥге гыч йоҥыжалтеш. Пушеҥгын кажне укшыжо, кажне лышташыже сургалтмыла
чӱчеш.
Курыкыш кӱзымӧ семын моло животный-шамычат коедат.
Южгынам пӱчӧ ден дикий казам
ужаш лиеш. Кӱзаш лийдыме скала коклащте орел-щамыч пыжащым оптен игым луктыт.
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Татар ял.

Крым серыште илыше калык.
Крымыште.илыше тӱҥ калык — татар-шамыч. Нуно сат паша
дене илат.
Татар ялла эҥер долинылаште, Крымский курык тайыллаште
шинчат. Тыште пӧрт, урем, пече, вольык вӱта — чыла кӱй дене
ыштыме.
«Сакля» манме изирак порт-шамыч татар ялыште тошкалтыш
семын шинчат. Шуко годым сакльын шеҥгел пырдыжше олмеш
екӓла лиеш. Моло пырдыжшым кӱй дене да шун дене ыштыме.
Сакля лапка ӱмбалан, ӱмбалже рок дене ыштыме. Сакля ӱмбалне малат, фруктым коштат. Кӱшнырак шинчыше пӧртлан ӱлнырак улшо пӧрт ӱмбалже кудвечыже ден уремже лиеш. Ялын
кӱшыл мучашкыже кӱзынет гын, аҥысыр кӱй тошкалтыш дене
ш рт ӱмбал гыч пӧрт ӱмбак кӱзаш верештеш.
Крымын южный еерыштыже озанлык д е н калык илыш
кузе еаемдалтеш.
Ояр ийгече шуко жап шогымылан сер воктен шергакан культурный растенийым кушташ лиеш,
Сатыште персик, абрикос, миндаль, маслина кушкыт. Кумда
верым в шоградник ден шергакан технический растений иалыт.
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Нине растенийым шокшо жапыште кошкен пытыме деч аралышашлан вӱдым шаваш кӱлеш. Вӱд улмо верлащте мланде сер
воктен мучко сат, виноградник, парк-шамыч улыт. Вӱддымӧ верлаште, шокшо жап шумӧҥгӧ, чылажат кошкен пыта.
Крым серыште вӱд — эн кӱлещан. Вӱд деч поена нимат ышташ ок лий.
Йорло татар-шамыч советский власть деч ончыч пеш удан
иленыт. Крымын южный еерыштыже еай мландым помещик ден
кугыжан лищыл еҥышт кученыт. Тыште кугыжан ышкенжынат
именийже улмаш.
Йорло-шамыч мланде ден вӱдлан пеш шуко, пеш шергын
тӱленыт. Нуно эре нужнан иленыт, поян-шамыч кид йымалне
лийыныт.
Йорло татар-шамыч чылашт гаяк тунемдыме улыт ыле,
Кызыт Крымын югысо еерыштыже шемер калык у илыш дене
ила. Мланде, еат, виноград — чыла социалистический собственность лийын. Ыщкет озанлык олмеш чыла вереат колхоз-шамыч
лийыч, нуно озанлыкым нӧлталшаш верч, колхозник-шамычын
илышыштым еаемдышаш верч кредалыт.
Шуко школлам почмо, тушто татар йылме дене туныктат.
Шуко библиотекым, кугу е^шамычлан курсым почмо.

Виноградьш погат,
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Южный Крым серыште виноградник-шамыч.
Сер воктен кушшо растений гыч виноград эн кугу значениян.
Шуко колхоз ден совхоз-шамычын тӱҥ пашашт — виноград
куштымо паша.
Сӱретыште ик совхозышто виноград погымым ончыктымо.
Виноградник курыкын южный тайылыште кия. Тыште кече
волгыдо шуко возеш, сандене тыште сакыран сорт виноград сай
шуэш. Виноград погымо паша писын кая. Кӱйын шушо орлаҥгылажым жапыште пӱчкеден налаш кӱлеш. Лу дене пашазе-шамыч
виноградым погат. Виноград дене темыме корзинка-шамычым
грузовикыш намиен шындат. Сай шоссе корно дене виноградым
совхозын кладовойышкыжо шупшыктат. Тыжечын виноградын
ик ужашыжым санаторийлашке каныше ден черле е^шамычлан
колтат. Вес ужашыжым северный советский олалашке колтат.
Кодшыж дене виноград аракам ыштат.
Крым — СССР-ын

эмлыме верже

(здравница).

Кукшо, леве климат, яндар теҥыз юж да виноград ден фрукт
лиймылан Крымын южный серышкыже шуко черле еҥ эмлалташ
мия. Утларакшым Крым шодо черанлан эмлалташ келшыше вер.
Революций деч ончыч Крымын южный серыштыже шемер калык эмлалт кертын огыл. Крымыште еҥ вий дене илыше пояншамыч веле эмлалт кертыныт.
Советский власть южный Крым серым шӱдӧ тӱжем шемер шамыч эмлыме верыш савырыш. Кугыжан, тудын лишыл еҥыштын
дворецышт, поян-шамычын дачышт шемер калыклан каныме пӧртыш, санаторийыш савырыме. Кугыжан эн сай дворецыште колхозник-шамычлан санаторийым ыштыме.
КАВКАЗЫН ШЕМ ТЕҤЫЗ СЕРЖЕ.
Кавказын Шем теҥыз серже Крым сер деч востокышто лиеш.
Картыште Шем теҥыз серым муза.

СӱреТыште Кавказын Шем теҥыз серысе ик лукын ноябрьыште
могай улмыжым ончыктымо.
Сер воктен волгыдо ояр кече. Кече шокшо, сандене ноябрь
тылзыштат кеҥеж вургем дене коштыт, теҥызыште йӱштылшӧшамычат койыт. Сер воктен тайылыште мандарин ден апельсин
пушеҥге шындыме сат уло.
Шӧртньӧ сынан апельсин ден мандарин кӱйын шуыныт, шемын койшо ужар лышташла кокда гыч щицчаш пернат. Апельсин
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Кавказын Шем теҥыз серже.

ден мандариным вашке погаш тӱҥалыт; погымек, СССР-ын тӱрлӧ
олалашкыже колташ тӱҥалыт.
. г С а т воктен кадырген пеш сай шоссе корно кая. Автомобиль
сат деч кӱшнырак, курык тайылыште улшо санаторийыш черлешамычым наҥгая. Санаторий ончылно парк. Санаторий шеҥгелне
эҥер долина да эҥер гоч ыштыме кӱвар коеш. Тыште шергакан
культурный растений-шамыч кушкыт. Нине участок йыр чодра
кушкеш. Сер воктен да курык тайыллаште чӱчкыдӧ, пич чодра
кушкеш.
Кадыргыл кайыше серже мӱндӱран сылнын койын йомеш.
Сер воктен нигунам кылмыдыме леве теҥыз вӱд толкыналт
шинча. Сер воктен кӱкшӧ курык-шамыч вуйыштым кӱшкӧ нӧлтен шогат, нуно северный йӱштӧ мардежым авырат. Южо курык
вуйжо лум дене леведалтын.

Природа.
Мланде ӱмбал. Кавказ серын кумдыкшо чыла вереат икгай
огыл (картыште ончыза).
Северо-западный ужашыште Кавказ курык-шамыч сер дек
шуыт. Юго-востокышто нуно сер деч тораштырак шогат. Тыште
эҥер долина ден лап тӧр вер шуйнен кия. Тиде — Колхидский
лап вер.
05

Чыла сер воктен мланде шокшо теҥыз велыш тайна. Ӱмбалне
кукшӧ Кавказ курык-шамыч койыт. Нуно Крымский курыкла деч
кок-кум гана кӱкшырак улыт. Шукыштын вуйышт курымаш лум
дене да ий дене леведалтын.
Климат. Сер воктен климат вӱдыжгӧ, тропиклан лишыл. Теҥыз
гыч пуышо западный мардеж серышке шуко вӱдыжгым конда.
Тиде вӱдыжгӧ курык тайыллаште сай аралалтеш.
Кавказ серыште, южный Крым серыште гаяк, телым лум ден
йӱштӧ огыт лий. Тыштат шокшо, кужо кеҥеж лиеш. Тыште йӱр
Крымысе деч утларак лиеш. Йӱр идалык мучкак лийын шога.
Утларакшым йӱр шыжым да телым шуко йӱреш. Южгынам сутка
коклаште велэ СССР-ын южо верыштыже идалык мучко йӱрмӧ
деч утла йӱр вӱд погына. Батуми ола йыр Советский Союзын
эн шуко йӱр лийме верже.
Эиер-шамыч. Теҥыз серышке Кавказ курыкла гыч шуко эҥер
йоген вола. Нунын гыч шукышт курык ӱмбалсе лум дене ий
йымач йоген лектыт. Курыкла гыч эҥер^намыч моткоч талын
йоген волат, кӱй кашакым, ошмам, йошкыным йоктарен волтат.
Равниныш шуын эркынрак йогат, курык гыч волтымо кӱйым,
ошмам, йошкыным кодат. Кеҥежым, кугу йӱр лийме деч вара,
э ҥ е р ^ а м ы ч темын чӱчкыдын сер гыч лектыт, лап верым вӱд
дене леведыт.
Растений-шамыч. Тиде вӱдыжгӧ, шокшо верысе талын кушшо
растений-шамыч гай Советский Союзышто моло вере нигуштат
уке. Теҥыз сер, курык тайыл-шамыч кӱрылтдымӧ ужар чодра
дене леведме улыт. Сер воктен илыше калыклан талын кушшо
растений дене чарныде кучедалаш верештеш. Ик-кок ийыште
кудалтыме пасуэш кок метр кутышан кӱртньӧлдыш шудо але
вич-куд метр кутышан чодра кушкын шуэш.
Сер воктен чодраште тӱрлӧ пушеҥге кушкеш. Тиде пушеҥге
коклаште груша, слива, виноград улыт. Курымеш ужаргын шогышо лавр, лавровишня
пушеҥге^амычат тыште ятыр улыт.
Пушеҥгеш лиан лӱман растений пӱтырналт кушкеш. Южо лианжын пӱсӧ имыже уло. Тыгай лианан чӱчкыдӧ чодра гоч товар
але пӱсӧ кинжал деч поена каяшат ок лий, име-шамыч вургемеш пижыт, тарваныме йыда капыш керылтыт. Путыракше пелэ
вӱд налме Колхидский лап верыште чӱчкыдӧ чодра кушкеш.
Южо вере велэ чӱчкыдӧ чодра куп-шамычлан верым пуэн йоҥгыдемеш. Тыгай куплаштыже моткоч чот орландарыше кавказский лихорадка чер дене пеш вашке черланаш лиеш.
Курык тайылыш кӱшкӧ кӱзымӧ еемын климатат, растеният
вашталтыт. Чодраште курымеш ужаргын шогыщо пушеҥге,
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лиан-шамыч йомыт. Моло тӱрлӧ пушенте-шамыч кушкыт, Эше
кӱшкыракше курык олык-шамыч да умбакыже курымеш кийыше
лум ден ий-шамыч лийыт.
Почва. Шем теҥыз сер воктен Закавказьйыште
краснозем
манме йошкар тӱсан почва верештеда, Тыгай почва лимон, апельсин ден мандарин гай шергакан растений-шамычлан келшыше
эн сай почва.
Животный-шамыч. Пелэ вӱд налме колхидский чодраште лихорадка чер шаркалыше шыҥа шуко уло. Тыште ужават пеш шуко,
Кастен шуко водовычыраҥге чоҥештылеш,
Сер воктен, утларак кӱкшӧ верлаште, тӱрлӧ
насекомый,
шыкшале да кишке шуко уло.
Шем теҥыз сер воктенысе курыклаште шуко шолдра животный-шамыч аралалт кодыныт. Ожно тышке охотыш кугыжа да
тудын лишыл еҥышт коштыныт. Ынде тыште, ЦИК-ын пунчалже почеш, 350 тӱжем га кумдыкан заповедникым ыштыме. Тушто Кавказысе природын чыла растенийже ден животныйжо аралалтеш.
Ты ште пӱчӧ, кабан ден барс-щамыч илат.

Буйволым кычкен нелым шупшыктат,
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Курыкын кӱкшӧ верлаштыже курык тага-шамыч уледат. Кӱзаш лийдыме скала коклаште орел-шамыч пыжашым оптат.
Шем теҥыз серыште шокшо климат лиймылан кӧра научный
пашалан кӱлеш обезьяна-шамыч ашналтыт.
Паша вольык шотышто сер воктенысе калык буйволым куча.
Буйвол виян вольык, тудо кугу нелым курыклаштат шупшыктен коштеш. Буйвол шокшо климатан верыште велэ илен кертеш.
Тудын коваштыже кӱжгӧ, пунжо пеш шагал,
Заданий.
Южный Крым серын климатшым Кавказын Шем теҥыз сер кляматше дене таҥастарыза.
Кавказын Шем теҥыз сер воктен Крым сер деч растенийже молан поянрак?

Сер воктенысе калык да тудын пашаже.
Шем теҥыз сер воктен абхаз, аджар, грузин — Кавказысе калык-шамыч илат.
Сер воктенысе шукырак ужаш мландыште абхаз ден аджар
калык илат.
Абхаз калыкын тӱҥ пашаже — мланде паша. Нуно кукурузым ӱдат, виноград сатым ончат. Туге гынат, моштен ончымо
виноград сат шагал. Шукыжак виноград моло пушеҥгыла йыр
пӱтырналтын шке эрыкше дене кушкеш. Абхаз калыкын ялышт
поена усадьба дене шинчат. Усадьба йырышт емыш пакчашт,
виноградник еатышт да кукуруза пасушт уло.
Нунын балконан пӧртышт меҥге^амыч ӱмбалан воштыр дене
тодын, але оҥа дене ыштыме улыт, пӧрт вуйым тренча оҥа дене
леведме.
Тыште шокшо пӧрт ок лий гынат илаш лиеш.
Юг ден юго-восток ужаш сер воктенысе аджар калыкат
абхаз калык еемынак ила.
Кавказын Шем теҥыз с е р воктен илыше калыкын
озанлыкше к у з е кушкеш да илышыже кузе еаемдалтеш.
Кавказын Шем теҥыз сер воктенысе калык-шамыч кугыжан
Российыште пеш йӧсын иленыт.
Кугыжан правительство, Кавказысе калык-шамычым ееҥен,
еай мландыштым оружий вий дене шупшын налын.
Кугыжан правительство Кавказым ееҥен налме годым эн талын абхаз-шамыч кредалыныт. Нуно ятыр лу ийышкен чот кредалыныт, тылеч вараже гына кугыжан правительство кцдыщ
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вёрештыныт. НуНын кокла гӹч шукышт кидеШышт оружийый
кучен коленыт, алагунар лу тӱжемже Турцийыш куснен каен.
Сар деч вара мландым кугыжан правительство офицер ден
чиновник-шамычлан пуэден.
Октябрьский социалистический революций деч вара Кавказын
серже воктен илыше калык-шамычын илышышт йӧршеш вашталте, у илыш памаш гай шолаш тӱҥале.
Тыште колхоз ден совхоз-шамыч лийыч, шергакан культурный
растенийым: чайым, лимоным, апельсиным, мандариным,
тӱрлӧ
технический растений ден эм ышташ кучылтмо растенийым куштат.
Эҥер долинылаште шуко завод ыштыме. Сер воктене кӧргыш
у шоссе ден у кӱртньӧ корно-шамыч ыштыме.
Тунемдыме кодынат огыл; тыште шуко школ уло, школлаште
йоча-шамычым шке шочмо йылмышт дене туныктат.
Ожнысо дворец ден дача-шамычым санаторий ден каныме
пӧртыш савырыме.
У санаторий да эмлыме верла ышталтыт.
К а в к а з ы н Ш е м т е ҥ ы з серже — СССР-ын пеледше уголокшо.
Сер мучко кадыргылын шоссе корно кая. Сылнын кадыргылын
тиде корно теве теҥыз серыш вола, теве курыкыш кӱза, теве
тушто улшо шуко эҥерла гоч вонча. Корно мучко сат, виноградник, тамака шындыме плантаций, пальма шындыме аллеян,
кипарис пушеҥган парк, сылне санаторий да каныме порт-шамыч
корно воктен койын кодыт.
Купан, пич чодран Колхидский лап верым Советский власть
пеледше сатыш савыраш решитлен.
Колхидский куп-шамыч пеледше сатыш савырнат.
Колхидский лап вер Батуми ола деч северо-востокышто кия.
Картыште Колхидский лап верым муза.

Колхидский лап вер шукерте огыл лӱҥге купан, пич чодран
улмаш; тыште орава корно веле огыл, эсогыл йӧнлӧ йолгорнат
уке улмаш.
Е^шамыч эҥер корно Дене гына коштыныт. Тыште калык
кӱкшырак верлаште велэ илаш толашен. Лаптык мландешышт
кукурузым ӱден, виноградым Шынден иленыт. Калыкше лихорадка чер дене черланен илен. Нунылан пасум пызырен кушшо
чодра дене, адак эреак ӱдымӧ шурным мушкын наҥгаяш тыршыше эҥерла дене кӱрылтде кучедалаш логалын.
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Кызыт Колхида писын ваштӓл!- толеШ.
Шуко каналым кӱнчен, пураш лийдыме куплам коштат. Корнӧшамыч ышталтыт. Кӱлдымӧ шулдо акан пич чодра-шамыч руалтыт.
Кызытак алагунар тӱжем гектар купым коштен, сай мландыш савырыме. Эртен кертдыме купан верлаште пальма, шергакан растений-шамыч кушкыт. Апельсин, лимон, мандарин сатшамыч лияш тӱҥальыч, утларак да утларак чай плантаций верла
шарлен шогат. Шергакан технический растений шындыме плантаций-шамыч лияш тӱҥальыч.
Чайный плантацийыште.
Батуми ола гыч Чаквашке поезд [писын каяД Нугыдо пеледыш
лоҥгасе пӧртлам, иман лиан дене пӱтырналтше нугыдо вондерлам,
кӱкшӧ пушеҥгылам эртена. Шемалге-ужар тӱсан, коштра пушеҥге
лышташ-шамыч йӱреш нӧрен йылгыжыт.
Северо-восток велыш 13 км шижде кайышна. Поезд Чакваш
шогале. Вагон гыч лекна.
Пальма аллей гыч корно бамбук, мандарин, чайный плантацийлашке кая.
Ме чайный плантацийыш кайышна. Тиде чоҥгалан вер. Чоҥган тайыллаш ряд дене чайный куст-шамыч шындыме. Йошкар
рокышто шемалге-ужар тӱсышт дене нуно ойырленак раш койын

Чайный плантацийыщте.

НО

Шогат. Алагунар шӱдӦ еҥ чайын -ӱмбал лышташыжым кӱрыМ,
корзинкыш оптат.

Лышташ оптымо корзинка-шамычым
шындылын чайный фабрикыш колтат.

грузовой

автомобилеш

Кызыт Кавказ серыште шуко лу тӱжем гектар мландеш чайный плантацийым ыштыме. Колхоз ден совхоз-шамыч чайым
куштат.
Колхоз-шамычлан полшышо машинно-тракторный станций-шамычым ыштыме. Совхозлаште тӱрлӧ машина дене пашам ыштат.
Батуми.
Батуми—чыла Союзлан икважный порт. Тыжечын граница вес
могыр эллашке нефтьым, фруктым, порсыным колтат. Батуми —
промышленныйдатропиклишылан шочшо шергакан растенийым—
чайым, апельсиным, лимоным, мандариным, адак ятыр моло
технический растенийым куштымо центр.
Упражнений.
Контурный картеш Батуми портым пелемден ончыктыза.
Урок деч вара ыштышаш паша. ,СССР-ын тропиклан-лишыл зоныжо"
темылан альбомым ыштыза.

9. КУРЫК-ШАМЫЧ.
Курык-шамыч шукыжым Советский Союзын
улыт.

окраиныштыже

СССР-ын физический картыштыже Хибинский, Урал, Крымский, Алтай,
Тянь-Шань курыклам, курыкан Памир элым муза.
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курык-шамыч тӱрлӧ Зонышто уЛыт. Урал курыкла мӱндыр
северный тундра зона гыч тӱҥалын, югыш тайга ден шем рокан
зона-шамыч гоч лектыт, варажым кукшо степьлаш чарнат. Кавказ ден Крымский курыкла тропиклан лишыл зона дене степь
зона коклаште улыт. Тянь-Шань курыкла ден курыкан Памир
эл пустынь зона тӱрыштӧ верым налыт.
Кеч могай зонышто лийыт гынат, курык-шамычын природышт
кӱш кӱзымӧ семын вашталтеш: курык кӱкшыт кугемме семын
утларак йӱштӧ лиеш.
Кӱкшӧ курыклан вуйышт курымеш лум
дене да ий дене леведалтыныт.
Кӱкшыт
вашталт
шогымо семын растеният, животныят вашталтыт.
Кӱкшыт шот дене
курык-шамыч
СССРыште икгай огытыл.
Нунын коклаште эн
кӱкшышт— Тянь-Шань
курык-шамыч.
Памирыште СССР-ын эн
кӱкшӧ, 71 /2 километр
наре кӱкшытан, Сталин пик лӱман курык
вуй уло.

Курык ущелье.
1) нине к у р ы о а н ЭН кӱкшӧ вуйышт
чыктыза.

Картыште Сталин пиш и муза.
СССР-ын
физический
картше пелен улшо таблица
ден сӱретла гыч палыза:
кузе маналтыт? 2) нуно кушто улыт, он-

Курык-шамыч, икте-весе почеш каен, курык хребетыш ушнат.
Кӱкшӧ курык-шамычын вуйышт мӱндыркӧ пыл деч кӱшкӧ кӱзат.
Ояр кече Годым кӱкшӧ курык вуйышто курымеш кийыше лум
шинчам йымыктарен йылгыжеш.
Тыгай кӱкШӧ верЫште иктат огеш илэ. Курык вуй лишыч
ореЛ-шамыч велэ чоҥештен эртат.
Курык вуйысо кӱжгӧ лум чот темдыме дене ий-шамыч эркын
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нӱшкын волат. Мӱндырчын нуно ий эҥер гай койыт.
л е д н и к маныт.

ТидьШ

Кугу вий дене нуно скалам йыген волат, почешышт кӱйым,
кӱй ора кашакым волтат.
Тура курык гыч волымыжо годым ий шелышталтеш, пудырга,
ий кашак меҥге семын лийын шалана.
Ледник эркын ӱлыкырак да ӱлыкырак нушкеш. Эн мучаште,
ледник йымач курык эҥер лектеш, шуҥгалтын ӱлык йога. Лӱшкен, мӱгырен курык эҥер кӱй орам йоктарен волта. Тыгай талын йогышо вӱд скалаш келге, тура серан коремлам кӱнча. Тыге
ущелье лиеш.
Шуко годымак тыгай ущелье пундаште вӱд пикшла чымалтын йога. Кажне ледник гычат курык эҥер йоген лектеш. Ледник ден лум пасу йымач шуко эҥерла йоген лектыт, нуно ӱлык
долиныш йоген волат.
Курык хребет-шамыч кӱзен кертдымашлык гай койыт; туге
гынат, туштат айдеме ила. Горец-шамычын ялышг курык тайыллаште да лап верлаште улыт. Ял ден ял коклам кӱкшӧ курыкшамыч ойырат.
Курык вуй коклаште лапкарак верла улыт, тыгай верла гоч
горец-шамыч курыкым вончен коштыт. Тыгай верлам
перевал
маныт. Курыклаште перевал гоч ик ял гыч вес ялыш корным
ыштыме.
Кавказ курыклаште.
Куры к йымалне. Ме Кавказын эн кӱкшӧ ледникше ӱмбак кӱзаш ойым ыштышна. Кавказ курык воктенысе Нальчик олаш
погынышна..
Шокшо кеҥеж кече.
Роза пеледеш, пасулаште кукуруза, бахчалаште дыня ден арбуз шуын. Сат гыч корзиҥга дене виноградым, олмам, грушым
пазарыш нумалыт. Курык тайыллаште чӱчкыдӧ буковый чодра
кушкеш. Кӱшныракше иман чодра шемын койын шога. Эше кӱшныракше курык ӱмбал олыкла, кӱзен кертдымаш пырдыж гай
тура скала-шамыч коедат. Эн кӱшнӧ, канде каваш сӱретлалтме
гай, ош луман курык вуйла раш койын шогат. Тыгай шо:<шо
жапыште курыкышто кузе лум ^кия, манын ӧрын шоналташ
лиеш.
Вольык кӱтымӧ курык пастбищыш. Курыкыш кӱзаш тӱҥалме
деч вара кок суткат эртыш. Буковый чодра шеҥгелан кодо. Нулго
чодра, кайыме семын, шуэмаш тӱҥале. Мемнан кайыме йолгорно чот
8-3339
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Мушкылтын. Йымалне келгыште курЫк эҥер мӱгырен йога. Кӱшныжӧ мучашдымын кӱй курыкла койыт. Верын-верын курык эҥер
йолгорным мушкын, каяш йӧндымым ыштен. Ӱмбаланышт вургемым, палаткым оптымо осел-шамыч йолыштым пыкше тарватыл
ошкылаш толашат, эреак шӱртньылыт. Ущельйышке пурен кайыме
деч аралышашлан проводник-шамыч нунылан полшен ошкылыт.
Вуй савырнышашлык кӱкшытышкӧ аҥысыр йолгорно дене шуко
жап кӱзымылан чыланат чот нойышна.
Курык пастбищыште. Курык йолгорно гыч лектын, орышыла
йогышо эҥеран ужар олыкыш пурышна. Талын кушшо ужар шудо
лоҥга гыч кадыргылын сай йолгорно кая. Изи эҥер йогымо йӱк
шокта, йол йымалне ночко. Тиде — солымо олыкым лӱмын ышке
вӱдыштарат. Шке вӱдыштарымылан велэ шолдра пеледышан,
тамле пушан нӧргӧ шудо шочын кертеш. Олык ден кӱшкыла
кӱзен, шуко жап ошкылна.
Олык деч кӱшныла кугу куй-шамыч кояш тӱҥальыч. Тайыллаште кӱчык шудо кушкеш. Шудо коклаште, вургышт йӧршеш
уке гаяк, шолдра пе.ледыш-шамыч койын шогат.
Кенета, мланде йӱмач лекмыла, ончыкына шоҥго кӱтӱзӧ кугыза лектын шогале. Шорык ломыжмо йӱк шоктыш. Шорыкыштат, йырна погынен, мемнам ончат. Шоҥго кугыза мемнам
шке илымашкыже наҥгайыш. Курык гыч вочмыжо годым моло
кӱйлаш эҥертен чарныше кугу кӱй кашак пырдыжым, потолыкым ыштен возыныт. Тыште кӱтӱзӧ кугыза ила. Илэм кӧргыштыжӧ шорык коваште вакшме; туштак торык ден сырым оптымо пу ведра-шамыч шогат. Полышкалышыжын кӱтӱ кондымым
вучышыжла шоҥго кугыза кече мучко пу совлам ыштен шинча.
Ме тышан малаш кодна.
Ледник. Эрлашыжым ме волгалташ тӱҥалме деч ончычак кынелна. Тӱтра йоҥгыдемын, ончылно ледникым ужна. Ледник тӱрыштӧ улшо пещера гыч кумда тале эҥер йоген лектеш.
Каваште ик пылат уке. Ме ледникын тӱҥалме верышкыже
кайышна.
Ледник ӱмбалне шотлен пытарыдыме изи энер-шамыч мӱгырен
келге шелше (трещина) коклаш йоген волат.
Кече волгыдышто ий ден курык вуйысо лум пеш чот йылгыжыт, шинчам йымыктарат. Мыланна шыкш тӱсан янда шинчалыкым чияш вереште.
3 шагат гыч ий пырдыж дек шунат, ӧрын ончаш тӱҥална.
Корнышто ужмо чыла йӧсылыкым мондышна.
Лум да ий дене леведалтше кӱй пырдыж гыч кӱрылтде лум
ден ий кашак мӱгырен сӱмырлен волат. Йол йымалнына кумда
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ий пасу кия. Ледник мучко шелше ден келге лаке-шамыч коедат;
чумыргышо ий гыч лийше канде менте-шамыч эреак тарваныме
дене коклан сӱмырлен шаланат.

Пыл коклаште. Тыгай сылным ужын, ӧрын утларак шогена
ыле дыр; ӱлычын теҥыз вӱд гай толкыналт толшо тӱтрам ужнат,
волаш тӱҥална, алагунар минут гыч ошалге тӱтра коклаш верештна. Кенета йӱщтӧ лие. Ий ӱмбалне икте-весынам пыкшерак
ужына.
Ледник ӱмбалан кодаш шучко: ий кокласе шелшышке пурен
каяш лиеш.
Ледник ӱмбач ниялкален волаш тӱҥална. Кенета пыл шаланаш
тӱҥале, вигак мемнан йымалне кӱкшӧ верыште палатка ден проводник-шамычым ужна. Палатка воктен тул йӱла.
Кавказ курыкысо ял. Кас лияш тӱҥалын. Кеҥежым вольык
кӱтымӧ курык олыкла гыч пӧръеҥ ден Удрамаш-шамыч волат.
Нуно шопо шӧрым — айраным шорык коваште дене ыштыме
мешакеш нумал волат.
Иолгорно гыч аул коеш. Покшелныже тошто годсо башня
кӱкшын койын шога. Воктенже шинчаш тӱҥалше кече логалме
дене йылгыжше окнан кугу у пӧрт коеш.
Ӱлыкӧ волен аҥысыр уремыш пурышна. Ты уремыште ӱмбаланышт оптымо груз дене кок осел пыкше гына ваш-ваш кораҥ
каен сеҥат. Тӱрлӧ кугытан кӱй дене оптымо изи окнан лапка
сакльыштуремыш лектын шогат. Сакльын лапка леведыш ӱмбаланышт кушшо шудо мардежеш лӱшкен шога.
Умбалнырак вес лопка урем тӱҥалеш. Тыште шукерте огыл
ыштыме у порт-шамыч радамын шогат, Кугу магазин опса ончылно грузовик шога, тудо аулышко тӱрлӧ сатум конден. Магазин ваштареш кок пачашан кугу у пӧрт ыштыме, первый пачашыштыже звуковой кино, весыштыже — библиотека. Ты пӧрт воктен е^шамыч погынен сеанс тӱҥалмым вучен шогат. Уремыште
электрический лампа-шамыч йӱлаш тӱҥальыч. Теве школ, тышан
малаш шогалаш шонен улына ыле.
Курыкысо калык кузе илен.
Кугыжан войскашт Кавказ курыкысо калык-шамычым курыкыш
кӱшкӧ поктен кӱзыктен улыт. Нунын аулышт курык тайыллаште да
эҥер долинылаште шалан шинчат. Ик калыкым вес калык деч
келге лум да кӱкшӧ курыкла ойырен шогат. Кажне изи калык
курым мучко шке илышыже дене гына илаш толашен. Нунын
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илӹшышт революций мартеак алагунар шӱдӧ ий ожнысо гаяК
лийын.
Вараш кодшо курыкысо калык-шамычлан революций у илыш
корным почын.
Сванетийыште.
Курыкла лоҥгаште Сванетия манме изи эл кия. Чыла моло
тӱня деч тудо кӱкшӧ курыкла дене ойырлалтын. Шучката аҥысыр йолгорно веле тура кӱй курык воктен, шурген йогышо эҥер
воктен кадыргылын кая. Моло тӱня ден сван калык кеҥежым
улыжат ты корно дене велэ связьым кучен; телым чыла корно
пыта улмаш.
Чылаже 11 тӱжем еҥан изи калык Октябрьский социалистический революций марте тошто йӱлажым, первобытный озанлыкшым кудалтен кертын огыл.
Тыгыде пасулаштым сван-шамыч тыршен куралыныт. Туге
гынат, пасу паша ыштыме орудий тошто годсо улмаш: плуг
олмеш кадыр вожан пу комыля, тышан шога совыла пыжыктыме улмаш; тырма олмеш — укшеран пушеҥге; молотилка олмеш — кӱй пыжыктылман кӱжгӧ оҥам ушкыж-шамыч шӱдырен

Сванетийысе ял.
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коштыныт. Сванетийыште оравам шинчен огытыл, пасу гыч
киндым, шудым тереш оптен шупшыктеныт; курыкла гоч ӱзгарым имне ӱмбалан наҥгаеныт але ышке нумалыныт. Имньым кушкыжын коштмо да охотник-шамыч коштмо йолгорныла деч моло
корно Сванетийыште уке улмаш.
Сван калык пеш пычкемыш улмаш. Пушеҥгылан, памашлан,
вольыклан кумалыныт, поро-осал шӱлышлан ишаненыт, тылзылан
кумалыныт, паша ончыч вольыкым шӱшкыл кумалыныт. Чыла
тиде тошто годсо пычкемыш йӱлашт сван калык озанлыклан
кугу зияным конден.
Но эн осал йӱла — «вӱр верч вӱр йоктарыме» йӱлашт улмаш.
Иктаж тӱрлӧ осал пашалан але еҥ пуштмылан, колышо еҥын
родо-шочшыжо курымеш ӱчым шуктеныт. Ышке мландыжым кудалтен ӧрдыжыш каен кертше еҥ веле пуштмаш деч утлен
кертын.
Тыге, моло тӱня деч ойырлен, сван калык революций марте
илен.
Кызыт талын у'озанлык ыштымаш ий йыда, тылзе йыда Сванетийым вашталта. Князь-шамыч деч, толымо да йорлештме деч
утлен, Сванетия культурный калык-шамычым поктен шуаш тырша.
Пычкемыш, юж пурыдымо, шыкшеш тӱҥгыргышӧ башня ден
тошто порт-шамыч воктенак тӧрзан, волгыдо у порт-шамыч
кушкыт. Сванетийын тӱҥ ял-шамычыштым^ электричество волталтарыш, тушан Сванетийыште первой гана кугу монча ыщтыме. Кооперативым, общественный столовыйым почмо.
Сванетия кумдыкеш школ, больница, ветеринарный пункт-ща»
мыч ышталтыч. Сван-шамыч советский техникум ден вузлаште
шукын тунемыт.
Шем теҥыз сер гыч тӱҥалын, эҥер воктен шоссе корно ыщтыме, ты корно дене автомобиль-шамыч коштыт.
Кавказыште озанлык строительство.
Октябрьский социалистический революций деч вара Кавказысе
калык-шамыч, пырля ушнен, икмыняр республикым ыштышт. Тыге
Закавказьйыште кызыт кум союзный республика уло: Грузинский
ССР, Армянский ССР, Азербайджанский ССР.
Кавказ мучко талын у стройка кушкеш. Корно-шамыч ышталтыт. Ынде Советский Союзын ялже да ола-шамычше ден Кавказын улакыште шинчыше яллажат связьым кучен илат.
У озанлык ышталтеш.
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Ожно годым кӱварлам мушкын наҥгайыше, серлам сӱмыркалыше, яллалан эҥгек кондышо эҥер^амыч айдемылан пайдале
. пашам ышташ тӱҥальыч. Кызытак ятыр кугу электростанцийым
ыштыме.
Ты станций-шамыч озанлыкыште пеш кугу значениян улыт.
Гидростанций-шамыч район кумдыкысо промышленностьлан
электричество вийым пуат. У производство-шамыч почылтыт. Горец-шамыч промышленный пашазе лийын шогат. Кустарный промысел паша шарлен толеш. Курыкласе ауллаште электричество
йӱлаш тӱҥале.
Курыкла йымалне шуко богатство кия: тӱрлӧ руда, мланде
шӱй, шергакан кӱй, адак нефть уло.
Тиде богатство шуко курым мучко айдеме шинчалан перныде киен. Нине богатствым мушаш верч исследовательский пашам шуко ышташ верештын да курыкын кузе ышталтмыжым
палашат шуко вий пышталтын.
Келге коремлаште, лум лишне да ледникла ӱмбалне, Кавказ мучко инженер ден ученый-шамыч исследовательский пашам
ышташ тӱҥальыч. Кӱйым шӱтен образецлан тӱрлӧ курык породым
луктыт. Иктаж тӱрлӧ полезный ископаемыйым муытат, шахта
ден заводлам ыштат.
Кавказыште шуко тӱрлӧ рудам мумо. Туге гынат, Кавказ курыклам але шагал пален налме.
Мланде кӧргыштӧ пален налдыме богатство але шуко лийшаш.
Урал курык.
Северный Ледовитый океан деч тӱҥалын, югыш 2500 километрыш ӱлыкшырак кӱй гряда семын Урал курык шуйна.
Картыште Урал курыкым муза.

Кӱртньӧ корно дене Урал курык гоч. Изишак Уфа станцийыште шоген, поезд эркын курыкыш кузаш тӱҥале. Коремыште
шурген курык эҥер йога. Эҥер серыште тура кӱй курык-шамыч
шогат. Курык тайыл-шамыч чодра дене леведалтыныт. Ойырленалс кож-шамычын кошар мучашышт койыт, Верын-верын чодрадыме верым эртена. Тиде чара верыште тӱрлӧ кугытан кӱй
моклака-шамыч мучко шаланен кият, нуно тышке кӱй курык
. вуйла гыч возын шаланат.
Урал курык чот шаланен, Мардеж, вӱд, йӱштӧ дене тудын
вуйжо щелышталт шаланен. Урал курыкышто кӱкшӧ курык вуят,,
келге ущельят уке.
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Корно савырнен кайымаште завод коеш,
Поезд эркынрак каяш тӱҥале, пел крутым ыштен тура тайыл
воктен савырнен каена. Ме курык вончымашке кӱзена.
Улнӧ завод ден кызыт гына эртыме вокзалын тулышт волгалтеш.
Паровоз шургыктен парым луктеш. Паровоз труба гыч лекше
тул чодрам волгалтара.
Иӱд лийын гынат, пассажир-шамыч огыт мале. Европа ден
Азия границыште улына.
Теве границысе кӱй меҥге
койо, меҥгеш возымо: Европа— Азия.
Алагунар минут гыч
поезд курыкйымак волаш
тӱҥале. Вашкеракда вашкерак кӱй курыкла, чодран тайылла воктен поезд
кая, лапка Урал курык
утыр шеҥгелан кодеш.
Мемнан ончылно степь
ден шурно пасу-шамыч
коедат.
Ынде Урал шеҥгелан
кодо,
Урал курыкын богатствыжым щукертсек шинченыт. Шӧртньӧ, вӱргене,
кӱртньӧ руда Урал курыкышто пеш шуко уло, Ты богатствым советский власть лиймӧҥӧ веле кӱлешын использоватлаш тӱҥалме. Уралыште у заводщамыч ышталтыт да писын кушкыт.
Магнитогорск.
Урал курыкын южный ужашыштыже, Урал эҥер мучаштырак,
Магнитный лӱман курык уло. Тудо оранек, манаш лиеш, кӱртньӧ
руда курык. Тыште руда тӱжвалнак кия.
Революций деч ончыч Магнитный курыкышто ручной способ
дене ӱмбач гына рудам разрабатыватлен имне дене шупшыктеныт.
Магнитный курык тайылыште арым шудо гына шочын.
Кызытсе жапыште Магнитный курык воктен кок ийыште Магнитогорск ола кушкын шинче. Кугу металлургический заводым
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ыштыме. Тӱняште эн кугу домна конта-шамычым ыштыме, тушан кӱртньӧ рудам левыктат. Тыште шуко тӱжем пашазе
пашам ышта. Курык тайыллаште кӱртньӧ руда лукталтеш.
Мланде гыч пудештарен лу тӱжем тонна дене кӱртньӧ рудам
луктыт. Виян экскаватор-шамыч, рудам кугу черпак дене коштал
палын, заводыш колташ платформышко пуэн шогат.

Уралыште у завод.
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Магнитогорск заводын домнышт.

Заводышто чыла паша механизироватлалтын, эн сай у машина-шамыч дене паша ышталтеш. Завод воктен кум электростанций ыштыме.
Электрический вий денак подвесной корно да тӱжем дене
тыгыде да шолдра машина-шамыч пашам ыштат. Километр кутышан пӱя Урал эҥер вӱдым авырен шога.

Сталинск ола.
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Кум электростанций воктенысе кугу ер ӱмбалне вӱд толкыншамыч коштыт.
Магнитогорск ола йыр у ял озанлык кушкеш. Курыкын чара
тайыллашт ужар пакча дене леведалтыч.
Магнитогорский завод Европысо эн кугу завод-шамыч дечат
кӱртньым утларак ыштен луктеш.
Магнитогорск заводын шкенжын мланде шӱйжӧ уке.
Алтай курык лишылсе Кузнецкий бассейныште мланде шӱй
запас пеш кугу, рудаже шагал.
Садлан, Магнитогорск ден Кузбассым ушен, Урало-Кузнецкий
комбинат ыштыме: Кузбасс Магнитогорсклан мланде шӱйым колта. Магнитогорскышто лукмо рудаже Кузбассын промышленный
центрышкыже — Сталинскыш кая.
Упражнений.
Контурный картеш СССР-ын тӱҥ курык хребет-шамычым
палемдыза.
Полезный ископаемыйын тӱҥ верышт кушто улмым ончыктен палемдыза,
Контурный картыште Магнитоторск ден Сталинскым палемдыза.

Нефть лукмаш.
Каспийский теҥызын западный серыштыже мланде шӱй уке.
Кавказ курык воктен изирак полуостров уло. Кеҥеж жапыште
тудым кече чот волгалтара, чот ырыкта, санден тыште чытыдымаш шокшо лиеш.
Йырым-йыр чап-чара. Коклан гына кукшо пурак ден вӱдылалтше арым шудо верештеш. Каспийский теҥызын румбыканрак
вӱдшӧ кумылын ок кой, теҥызат чара сер семынак йокрок коеш. Молан вара пустынян полуостровышто кугу Баку ола шинча? Молан тыште шуко рельс корно ыштыме, кужо товарный
поезд-шамыч икте почеш весе эртат, мотор-шамычын йӱкышт
шокта?
Тыште молан илыш шолеш?
Тидлан полуостров мучко чодрала койшо вышка-шамыч ответым пуат. Тиде нефть вышка-шамыч улыт. Тушто нефтьым луктыт.
Теве пашазе-шамычын поселокышт коеш. Шукертатогыл тыште
чара степь ыле, кызыт шуко чапле порт-шамыч ыштыме, тушто
нефть промыслаште ыштыше пашазе-шамыч тӱжем дене илат.
Нефтьым эн шукыжо Баку ден Грозный
верлаште да Майкӧпышто луктыт.
Ш

ола-шамыч йырысе

Нуным картыште ончыктыза.

Баку ола воктенысе промысел-шамыч гыч нефтьым пуч дене
Батуми портыш йоктарат. Тугаяк нефть йоктарыме труба Грозный ден Туапсе олам уша.
Лукмо нефтьым Союз кӧргыштӧ кучылталтеш да вес эллашкат лукталтеш.
Вес эллашке нефть лукмо тӱҥ порт-шамыч — Туапсё ден
Батуми улыт.
Картыште Батуми ден Туапсе олам муза.

Тышан нефть дек толшо тӱрлӧ государствын корабль-шамыч
шогалыт. Нуно советский нефтьым Шем теҥыз ден Средиземный
теҥыз гоч нефть укеан моло государствыш наҥгаят.
Заданий.
Картыште Батуми гыч Италийыш да Францийыш нефть наҥгайыме корным ончыктыза.
Упражнений.
дыза.
Урок деч вара
альбомым ыштыза.

Контурный

ыштышаш

картыште Баку, Грозный, Туапсе олам

паша.

,СССР-ын

курык-шамычше"

палем-

темылан

III. СССР-ын ОБЩИЙ О Б З О Р Ж О .
Ме СССР-ын природный зона-шамычшым ончышна. Кажне
зонышто калыкын паша ыштымыжым, социалистический строительствым ончышна.
Пӱтынь СССР-ын общий обзоржым ыштышашлан тунеммым
уэш ончен лектына.
1. СССР-ын ПРИРОДЫЖО.
Мланде ӱмбал.
СССР-ын физический картшым шарен пыштыза. Картыште
условный знак дене кузе ончыктымо: теҥыз вӱд деч лапкарак
верлам, теҥыз вӱд деч кӱкшырак верлам, кӱкшӧ верлам, кокла
кӱкшытан курык ден курымеш лум да ий дене леведалтше
кӱкшӧ курык-шамычым.
Карта гыч СССР-ын мланде ӱмбалже тӧр улмым ужына. Тӧр
верлакоклаште шукыракше лап вер. Советский Союзышто курыкшамычат улыт. Нуно шукыракше элнан окраиныштыже улыт.
Картыште лап верлам (низменность) ончыктыза:
Восточно-Европейский
лап верым. Северыште, югышто тудо могай теҥызла дек шуэш? Востокышто могай курык-шамыч улыт? Югышто могай курык-шамыч дек шуэш? Эн лап вер могай теҥыз воктен?
Западно-Сибирский
лап верым. Северыште тудо могай теҥыз дек шуэш? Западыште могай курык-шамыч деке шуэш? Востокышто могай кӱкшӧ вер
дек шуэш? Юго-востокышто могай курык-шамыч дек шуэш?
Туранский
лап верым. Западыште могай теҥыз дек шуэш? Юго-востокышто могай курык дек шуэш?
Картыште кӱкшака вгрлам (возвышенностьым) ончыктыза:
СреЭне-Русскай,
Приволжский,
Средне-Сибирский
кӱкшакам.
Нунын кокла гыч кудыжо эн кӱкшӧ?
Картыште Урал,
Кавказ,
Хибинский,
Алтайский,
Тянь-Шань
курык-шамычым да курыкан Памир элым ончыктыза.
Ты курыкла гыч кудыжо эн кӱкшӧ? Кудо курыклаштын вуйышт курымеш
лум дене леведалтын? Ты курыкла гыч кудышт эн лапка улыт?
СССР-ыште эн кӱкшӧ курык вуйлам картыште ончыктыза, нуным картын
таблицыже ден сӱретыштыже ончыктымо.
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Ископаемый богатство.
СССР-ын ископаемый богатствыже пеш шуко. Ты богатство
мылаина социалистический озанлыкнам кумдан шараш кӱлеш.
Ий гыч ийын у ископаемый богатство муылтеш.
Советский исследователь-шлмыч Советский Союзын мӱндӱр
тундрыштат, тайга кӧргыштат, шокшо пустыньыштат у богатствым кычал муыт.
СССР нефтьлан чыла моло государство дечат поян. Кавказыште Каспийский теҥыз серыште, Баку ола лишне, адак Северный Кавказыште, Грозный ола воктен, нефть улмым шукертсек
шинченыт. Пытартыш ийлаште нефтьым южный Урал воктенысе
степьлаште да Урал курык деч западыште — тайгаште мумо.
Картыште нефть лукмо верлам ончыктыза.

Мланде шӱй запас шотышто СССР моло государство коклаште кокымшо верыште шога, СССР-ыште мланде шӱй тӱрлӧ зонышто уло. Донбассыште — шем рокан украинский степьыште,
Кузбассыште — Западно-Сибирский лап верыште,
Караганӧӓште — кукшо степь зонышто.
Мланде шӱй улмо верлам картыште ончыктыза.

Кӱртньӧ руда запас шотышто, нефть гаяк, СССР первый верыште шога. Кӱртньӧ рудалан эн поян вер-шамыч: украинский
степьыште — Кривой Рог, Крымыште — Керчь да Урал курык.
Кӱртньӧ рудан верлам картыште ончыкТыза.
Заданий. СССР-ын тӱрлӧ зонылаштыже адак могай
налтыза, нуным Картыште муза.

богатство улыт,

шар-

Эн^ер-Шамыч.
Картыште Днепр, Дон ден Волга эгер-нШыЧым муза. Ты э(Гер-шамыч мотай кӱкшӧ верла гыч йоген лекть1т? Кажныже могай теҥызыш йоген пура?
Мемнан эн кугу электростанцийна Днепр эҥерыя могай верешыже ыштыме,
ончыктыза.
Печора ден Урал эгерЫм оНчыктЫза. МоГай курыкла гыч тӱҥалыт?
гай теҥызлаш йоген пурат?
Нева эҥерым муза. Могай
пура?

ер гыч

Мо-

йоген лектеш? Могай заливыш йоген

Северный Двинам муза. Кок эҥер ушнен Северный Двина эҥер лийыт.
Ты верым муза. Северный Двина могай теҥызыш йоген пура?
Сыр-Дарья
ден Аму-Дарья
эҥер^амычым ончыктыза. Могай курыкла
гыч йоген волат? Ты эгер-шамыч кушко йоген пурат?
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Обь, Енисей, Лена эҥерлам муза. Ты эҥер^тамыч кужеч тӱҥалыт? Могай
теҥызыш йоген пурат?
Амур эҥерым муза. Кок эҥер ушнымек, Амур лиеш. Кок эҥер ушнымо
верым ончыктыза. Могай теҥызыш йоген пура? СССР-ым Амур эҥер могай
государство деч ойыра?

Климат.
Природный зона-шамычым тунемме годым СССР-ын кумдан
шарлен кийыше мландыже тӱрлӧ климатан улмым пален нална..
Полярный зона ден тундра зонышто климат могае? Тыште кунар тылзе теле
шога? Кеҥежым кузе кече волгалтара да ырыкта? Телым кузе волгалтара да
ырыкта?

СССР-ын кугырак ужашыже полярный круг деч югышто, умеренный поясыште, кия.
Тыште могай природный зона-шамыч улыт? Умеренный поясын климатше
Полярный круг деч югышкыла кузе вашталт шога?

СССР-ын кумдыкыштыжо гаяк теле температура ден кеҥеж
температура кугу ойыртышан улыт.
СССР-ын западыштыже теле лывырге, кеҥеж юалге. Востокыш торлымо семын кеҥеж шокшырак да шокшырак, теле йӱштырак да йӱштырак лияш тӱҥалеш. Молан тыге лиеш?
СССР-ын западный ужашыже леве Гольфстрим течениян Атлантический океан деч тораште огыл.
Теҥыз ден таҥастарымаште кукшо мландым кече вашкерак
ырыкта да кукшо мланде теҥыз деч вашкерак йӱкша. Сандене
кеҥежым теҥызыште юалгырак лиеш, телым левырак. Атлантический океан гыч толшо мардеж кеҥеж шокшым да теле йӱштым
иземда.
Тылеч поена, теҥыз лишне кавам чӱчкыдын пыл леведеш.
Кеҥежым мландым кече чот ырыктыме деч, телым йӱштӧ деч
ныл арала.
Востокышкыла кайыме еемын мардеж Атлантический океан
гыч шагалрак шуэш, теле йӱштырак, кеҥеж шокшырак да кукшырак лияш туҥалеш.
Средне-Сибирский кӱкшакан климатше. Тыште теле пеш йӱш*
тӧ, кеҥеж пеш шокшо лиеш. Верхоянск ола лишне тӱнямбалын
эн йӱштӧ верже уло (йӱштын полюсшо). Тушко Атлантический
океан гыч вӱдыжгӧ мардеж ок шу. Азийын северный серже Ледовитый океан вӱд дене мушкылтеш, океаныштыже кеҥежымат
ий коштеш.
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Телымат, кеҥежымат тушто ояр ийгече шога. Телым кугу
йӱштӧ (70° марте) годым мардеждыме тымык ийгече шога. Тыште кеҥеж шокшо лиеш.
Туранский лап вер кукшо климатан. Тышке Атлантический
океан гыч толшо вӱдыжгӧ мардеж ок шу, кукшо мардеж пуа.
Тыште мемнан пустынь-шамычна улыт.
Дальний Востокышто, Камчаткын юго-запад ужашыштыже да
Японский теҥыз сер воктен кеҥежым юж вӱд шуко возеш. Тышке юж вӱдым Тихий океан гыч пуышо мардеж конда. Санден
тыште кеҥежым кугу йӱр лиймылан эҥер^амыч серышт гыч
ташлен лектыт.
Крымын южный серже ден Кавказын Шем текыз серже
северный йӱштӧ мардеж деч курыкладенеавыралтыныт, тропиклан лишыл шокшо климатан улыт. Тушто телым йӱштӧ огешак
лий манаш лиеш. Мемнан дене декабрь тылзыште йӱштӧ лийме
годым Кавказ курык вес могырышто шокшо, ояр ийгече шога, фиалка ден роза пеледыш пеледыт, апельсин ден мандарин кӱйыт.
Южный Крым сер кукшо климатан, а Кавказын Шем теҥыз серже Союзышто эн вӱдыжгӧ вер; тышке западный мардеж.
Шем теҥыз гыч вӱдыжгым конда, ты вӱдыжгӧ авырыше курыкшамычын тайылешышт кугу йӱр лийын кодеш.
Природный зона-шамыч.
Зона-шамычын природыштым тунемме годым кажне
почвыжым, растений ден животный-шамычшым тунемна.

зонын

Тундрышто, чодра зонышто, степьлаште могай почва у ч ы м шарналтыза.
Шурно шочыктышо эн сай рок могае? Тудо кузе лийын? Кукшо степь рокышто пургыж молан шагал?
Зона вашталтме семын растений вашталтмым эскерыза. Молан тундрьхшто
чодра уке? Смешанный чодраште молан тайгасе гай огыл, молан мол о п у ш е н т е шамыч кушкыт? Кукшо степьын растенийже шем рокан степьысе р е с т е н и й д е ч
могай ойыртышан? Пустынь молан растенийлан поян огыл?
Тундрышто, чодра зонышто, степь ден пустыньлаште могай животныйшамыч улыт, ушештарыза. Тундра ден пустыньлаште животный-шамыч кап тӱсышт дене могай ойыртышан улыт? Тиде животный-шамычын кап тӱсышттӱрлӧ лиймын значенийже могай?

СССР-ын кумдан шарлен кийыше мландыштыже климат тӱрлӧ лиймылан почва, растений да животный-шамычат тӱрлӧ
улыт.
Тӱрлӧ растенийлан илашышт тӱрлӧ шокшо, тӱрлӧ вӱдыжгӧ
кӱлеш. Ик растенийышт тундрышто, йӱштӧ северыште кушкыт,
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Молышт—шокшо югышТо: иктышт вӱдыжгӦ
кукшышто илаш келшыше улыт.

верыште,

весЫШГ

Тӱрлӧ климат ден тӱрлӧ растений лиймылан почват тӱрлӧ
лиеш. Умеренный поясын южный ужашыштыже растений деч
кодшо шӱймылан пургыжан шем рок лиеш. Йӱштӧ тундрын курымеш кылме мландыште растений эркын шӱеш, растений деч
кодшо вурго, укш да лышташ шӱйде кият. Чодра почва вӱдым
ок кучо, вӱд почва йымак кая, растенийлан кӱлеш питательный
веществам шулдарен, почва гыч мушкын луктеш да наҥгая. Кукшо степь ден пустынь почвышто шӧнчал шуко лиеш (солончаковый почва).
Растеният почвын могай улмыжым онча. Купан тундрышто
регенче (моко), пӧчыж сай шочыт, тушто ковыль кушкын огеш
керт, тудлан степьысе почва кӱлеш. Кукшо степьын шӧнчалан
почвешыже солянка (шӧнчалан) шудо кушкеш, тушто моло растений кушкын огеш керт.
Животный-шамыч нергенат тугак каласаш лиеш: иктышт мӱндӱрнӧ северыште илат, весышт—шокшо югышто. Севернее животный-шамычын капышт шокшо коваште дене леведалтын, югыео животныйышт шокшо коваштан огытыл.
Тыге СССР-ын север гыч югышкылаже климат эркын вашталтме еемын почвыжо, растенийже да животныйжат вашталт
шога.
2. СССР-ын ОЗАНЛЫКШЕ.
Промышленность.
Кугыжан Россий нужна да йорлешт пытыше улмаш, окраиныште фабрика ден завод лийын огыл. Шуко калыкше мланде
паша дене илен. Ял озанлыкан Российыште поена промышленный центр—Петербург (Ленинград), Москва, Донбасс гына лийыныт.
Нуным йырым-йыр авырен, «алагунар лу культурный кугу
государство-шамыч шыҥрн кертшаш мучашдыме кумда вер шарлен киен. Чыла тиде кумда верыште полудикость да йӧршеш
дикость пызырен шога...» манын В. И. Ленин кугыжан Россий
нерген.
Социалистический озанлыкым талын ыштымыже дене СССР
ял озанлыкан эл гыч передовой промышленный элыш еавырныш.
Советский Союзын картше вашталте. Чыла окраинлаште чаплын оборудоватлыме моткоч кугу завод, шахта, кугу электростанций ден поселок-шамыч кушкыныт.
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Советский Союз промышленность кушмаште, Европысо эллам
чылаштымат эртен каен, ончык пурен.
СССР-ын тӱрлӧ зоныштыжо природный богатствым кузе использоватлат,
шарналтыза. Природный зона-шамыч картыште у промышленный стройка-шамычым муза.
Природный зона-шамыч картыште ончыктымо тӱҥ промышленный районшамычым муза. Мланде шӱй, нефть, кӱртньӧ руда лукмо районлам, чодра промышленностян районлам ончыктыза.

Картыште кугу заводан ола-шамычым ончыктыза: Магнитогорск ден Сталинскым (металлургический завод-шамыч), Москва
ден Горькийым (автомобильный завод-шамыч), Сталинградым,
Харьковым, Челябинскым (тракторный завод-шамыч), Саратов
ден Запорожьйым (комбайн ыштыме завод-шамыч), Ростовым (ял
озанлык машина ыштыме завод).
СССР-ын физический картыштыже Шатурский, Днепровский,
Волховский электростанций-шамычым ончыктыза.
Ял озанлык.
Промышленность кушмо дене пырля СССР-ын ял озанлыкшат
кушкеш.
Ожно миллион дене шотлалтше поена тыгыде кресаньык озанлык олмеш колхоз-шамыч лийыч. Нужна кресаньык вий дене
пойышо помещик ден кулак-шамыч ынде уке.
Элнам тӱжем дене совхоз да машинно-тракторный станций-шамыч леведыч. Колхоз ден еовхозлаште ял озанлык машина —
ӱдымӧ машина, комбайн утларак да утларак шарлен шогат.
Тыге СССР—тӱняште эн шолдра да эн передовой социалистический ял озанлыкан эл лие.
Ожно кресаньык пелэ шужен илен. Кызыт колхоз ден еовхозшамыч пеш шуко шурным погат.
Колхозын амбарышт кинде дене темыме, колхоз-шамыч зажиточный лийыч.
Шарналтыза: тундрышто, чодра зонышто, шем рокан зона ден кукшо етепьлаште, пустыньыште, тропиклан лишыл зонышто могай ял озанлык паша ышталтеш?
Тӱрлӧ зонышто ял озанлыклан келшыдыме природный условий дене — куп
дене, вӱдыжгӧ еитыдыме да вредитель-шамыч дене кузе кучедалалтеш?

Корно.
Калык озанлыкыште корно-шамыч пеш кӱлеш улыт; корно
деч поена ик предприятият пашам еай ыштен ок керт, озанлыкат элыште кӱлешын ончык каен ок керт.
9-3339
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СССР-ын тӱрлӦ ужашыштыже кӱртньӧ корно сеть икгай
огыл. Кӱртньӧ корно Российыште Европысо ужашыштыже южо
верлаште гына кугыжа годым ышталтын. Кӱртньӧ корно-шамыч ушнымо тӱҥ вер кеч кунам Москва улмаш. Москва гыч
кӱртньӧ корно-шамыч тӱрлӧ могырыш каят. Украиныштат, Донбасс дене пырля, шуко
кӱртньӧ корно уло. Союзын моло ужашыштыже
кӱртньӧ корно пеш^ шагал улмаш.
Советский власть кӱртньӧ корным чот шукемдыш, ятыр кӱртньӧ корнышто поезд-шамыч электрический вий дене коштыт.

Московский кӱртньӧ корно узел.

СССР-ын физический картыштыже Москва гыч кайыше
кӱртньо корно-шамычым ончыктыза: Ленинград — Мурманск
корньм, Минскыш, Архангедьскыш, Киев — Одесса корным,
Крымыш, Кавказыш кайыше
корно-шамычым.
Москва гыч Владивостокыш
кайыше корным ончыктыза.
Москва гыч Ташкентыш,
Латвийыш, Польшыш кайыше
корным ончыктыза.
Советский власть ыштыме
Туркестано-Сибирский кӱртньӧ
корным ончыктыза.

Кӱртньӧ корно семынак вӱд корно-шамычат кӱлыт. Таварым
вӱд корно дене шупшыкташ кӱртньӧ корно дене шупшыктымо
деч шулдешрак возеш. Союзын кӱртньӧ корныдымо ятыр верлаштыже вӱд корно тӱҥ корнылан шотлалтеш.
Эн важный вӱд корнылан Волга шотлалтеш.
Кеҥежым Волга верын-верын куашемеш, пароходлан кошташ
йӧнысыр лиеш.
Волгеш икмыняр вере кугу плотина-шамычым ыштен, куатле
электростанций-шамычым строяш планым ыштыме.
Плотина-шамыч Волга вӱдым кӱш нӧлталытат, пароход-шамычлан кошташ сай лиеш.
Вӱд корно-шамычым саемдышаш да кужемдышаш верч канал130

Шамыч ышталтыт. Тыге канал-шамычым ыштен, Волгым Балтийский теҥыз дене шукерте ушымо. Тиде вӱд корным Марианский водный система маныт. Ты корно Волгыш йоген пурышо
Шексна эҥер дене каен, канал дене ушымо икмыняр эҥерым
эрта, варажым, Онежский ден Ладожский ерла гоч лектын, Нева
эҥер дене Финский заливыш пура.
СССР картыште Марии н с к и й вводный системым
ончыктыза.

Советский Союзын
талын кушшо озанлыкшыланМариинский вӱд
корно велэ ок сите:
1933 ийыште
Онежский ер ден Ош теҥыз
коклаш канал ышталтын. Тыге Ош теҥыз
гыч Балтийский теҥызыш
Беломорско-Балтийский
вӱд корно
ышталте.
Картыште . БеломорскоБалтийский каналым муза.

Москва-Волга
каналым ыштен шукты«Кугу Волга» карта.
мо. Ты каналым ыштыме
дене Москва эҥер гыч Волгын кӱшыл мучашышкыже кӱчык корно
почылто. Москва ола важный эҥер порт лие.
Волга ден Дон эҥер канал дене ушалтыт. Волга гыч Азовский
теҥызыш да Шем теҥызыш лекташ корно почылтеш.
Тиде чыла Волгышто пароход ден кошташ сай йӧным ышта,
Волга «Кугу Волгыш» савырна.
«Кугу Волга» картым лончылен ончызз.

Вес важный вӱд корно — Днепр эҥер. Тудын ӱлыл мучашыштыже вӱд пундашысе куй-шамыч пароходлан кошташ мешаят
улмаш. Днепрысе электростанцийын плотинаже Днещ вӱдым
нӧлталын. Куй-шамыч вӱд пундашеш келгеш кодыныт. Ынде
Днепр мучко пароход коштеш.
Моло государствылашке кошташ СССР-лан теҥыз корно
кӱлеш.
9*
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Северный теныз корнын значенийже пеш кугу. Ты корнӧ
Северный Ледовитый океан ден СССР-ын северысе серже воктен
кая. Тӱҥ северный порт-шамыч Мурманск, Архангельск,
Игарка
лийыт.
Моло государствылашке коштмо шотышто Балтийский теҥыз
ден Шем теҥыз эн важный теҥыз улыт.
Тиде теҥызла гоч чыла кугурак государствылашке СССР
гыч корно кая.
Балтийскийтеҥызын Финский залив серысе порт — Ленинград— Советский Союзын ик кугу портшо; Шем теҥызыште —
Одесса, Новороссийск, Батуми; Японский теҥызыште — Владивосток.
Советский Союзын к у г / портан ола-шамычшым ончыктыза.
Тӱня картыште Ленинград гыч Лондоныш, Мурманск гыч Нью-Йоркыш,
Игарка гыч Лондоныш кайыше теҥыз корно-шамычым ончыктыза.
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IV. СССР-ын ПОЛИТИЧЕСКИЙ

ОБЗОРЖО.

1. СОВЕТСКИЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕСПУБЛИКА-ШАМЫЧ
СОЮЗ.
СССР-ын административный картшым ончалза. Тушто те луатик Советский Социалистический Республика-шамычым ужыда.
Нине луатик республика-шамыч добровольно Союзыш ушнен
Советский Социалистический Республика-шамыч Союзым ыштеныт.
Нине союзный республика-шамыч тыгай улыт:
Российский Советский Федеративный Социалистический Республика. Столицыже — Москва, тудак уло Советский Союзын
столицыже.
Украинский Советский Социалистический Республика. Столицыже — Киев.
Белорусский
Советский Социалистический Республика. Столицыже — Минск.
Азербайджанский
Советский Социалистический Республика.
(Столицыже — Баку.
Грузинский
Советский Социалистический Республика. Столицыже — Тбилиси.
Армянский Советский Социалистический Республика. Столицыже — Ереван.
Туркменский
Советский Социалистический Республика. Столицыже — Ашхабад.
Узбекский
Советский Социалистический Республика. Столицыже — Ташкент.
Таджикский
Советский Социалистический Республика. Столицыже—
Сталинабад.
Казахский
Советский Социалистический Республика. Столицыже — Алма-Ата.
Киргизский Советский Социалистический Республика. Столицыже — Фрунзе.
Советский Социалистический Республика-шамыч Союз добро• вольно ушнышо республика-шамычын Союзышт гына огыл,
тудо изак-шолякла илыше калык-шамычын Союзышт. Кугыжан
Российысе семын ик калык вес калыкым пызырен илымаш
1?3

уке. Советский
улыт.

Союзышто

чыла

калык-шамыч иктӧр праван

Картыште нине республика-шамычым да нунын столицыштым муза,

СССР-ысе калык-шамычын илышышт Сталинский Конституций почеш ышталтеш. Тудо мемнан элын тӱҥ законжо. Тышан
СССР-ысе шемер калыкын советский власть жапысе чыла тӱҥ
завоеванийже возалтын. Конституций СССР-ысе калык-шамычын
вождьшо йолташ Сталин вуйлатыме почеш ышталтын, садлан тудо
Сталинский Конституций маналтеш.
Сталинский Конституций почеш СССР-ыште чыла власть шемер-шамыч сайлыме депутат-шамыч Советын кидыштыже,
СССР-ыште депутат-шамычым 18 ияш гыч тӱҥалын чыла
гражданже-шамыч сайлат. Ушдымо-шамыч да суд почеш избирательный права деч поена кодымо-шамыч" гына еайлен огыт керт.
Государственный властьын высший органже Верховный Совет.
Тудо уло Советский Союзлан обязательный закон-шамычым
луктеш. Тудаквсесоюзный правительствым — СССР-ын Народный
Комиссар-шамыч Советым (Совнаркомым) оброзоватла.
Поена республикыште, крайыште, областьыште, олаште, районышто ышкеныштын депутат-шамыч еоветышт улыт. Нуно верыште уло пашам ыштат.
СССР граждан-шамычын паша ышташ, канаш, тунемаш да
шоҥгеммек обеспечений налаш правашт уло.
СССР граждан-шамычын правашт велэ огыл, обязанностьыштат уло.
СССР-ыште паша ыштен кертшыштлан чылалан пашам ыштыман. «Кӧ пашам ок ыште, тудо ок коч».
СССР-ысе кажне гражданинын ышке социалистический родиныжым аралымашыже — священный обязаннсстьшо.
2. СССР-ыште ИЛЫШЕ КАЛЫК-ШАМЫЧ.
Советский Союзын мучашдыме кумда мландыштыже 170 мил-?
лион наре еҥ ила.
Калыкще шот дене тӱнямбалсе моло государство-шамыч коклаште СССР кумшо верым налеш.
Национальный состав шотышто СССР-ыште шуко тӱрлӧ калык ила. Нуно иктышт-весышт деч шке йылмышт дене, озанлык
дене да бытовой особенность-шамыч дене ойырлалтыт.
135 страницысе картыште тендан палыме калык-шамычын кушто
тым ончыктыза.
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илымыш-

Кугыжан власть годым купеч ден чиновник-шамыч мӱндӱр
окраинлаште илыше пычкемыш, шеҥгелан кодшо калык-шамычым пеш чот толеныт. Руш-шамыч господствующий национальность ыльыч. Руш гыч шогалтыме кугыжан чиновник-шамычышт
Российыште илыше чыла калык-шамычым вуйлатеныт. Чыла
правительственный учрежденийлаште руш йылме дене гына пашам ыштеныт. Школлаште руш йылме дене гына туныкталтын.
Шуко калык-шамычын ышке письменностьыштат, азбукыштат
уке улмаш.
Пызыралт илыше калык-шамычым нунын тӱҥ тушманышт —
кугыжан власть —ваштареш кредалме деч кораҥдышаш верч, ку-

гыжан правительство ик калыкым вес калык дене сыратен шоген. Кугыжан власть моло наций шемер-шамычым праваде кучен, чытыдымашын толен, санден нунын озанлыкышт шаланен
толын, илышышт утыр йорлештын.
Великий Октябрьский социалистический революций Российысе чыла калык-шамычым освободитлыш, нуным чылаштымат
Советский Социалистический Республик-шамыч Союзын иктӧр
праван членым ыштыш.
Советский Союзын окраинлаште промышленность ден ял
озанлык талын кушкыт; тӱрлӧ наций калык-шамыч СССР-ын
социалистический озанлыкше ыштымашке'ушненыт.
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Ожнысо кочевник-шамыч гыч шукышт у промышленный
центр шамыч йыр куснылде ик верыште илаш тӱҥалыныт.
Ожно шеҥгелан кодшо калык-шамычын ынде шкеныштын
письменностьышт, шкеныштын школышт уло, школлаште шочмо
йылме дене туныктат.
Тыге советский власть годым Советский Союзысо калык-шамычын илышышт вашталт толеш.

ТУНЯ

КАРТА.

I. КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ ЭЛ ШАМЫЧ.
Мланде ӱмбалне СССР деч поена шуко тӱрлӧ моло эл-шамычат улӹт. СССР-ыште велэ власть пашазе класс ден шемер
кресаньык-шамыч кндыште. Социалистический озанлык СССРыште велэ ышталтеш.
Чыла моло эллаште капиталист ден помещик-шамыч озаланат. Государствыште чыла власть, мланде гыч кугырак ужашыже, фабрика ден завод-шамыч нунын кидыште улыт.
Ты эллаште пашазе класс ден шемер кресаньык-шамыч капиталист ден помещик-шамычлан пашам ыштат.
Капиталист ден помещик-шамычак нунын пашашт дене пайдаланен поен илат.
Шке таварыштым шергын ужален пойышаш верч, шулдо
сырьем да шулдо паша вийым мушаш верч, капиталист-шамыч
эреак у верлам кычалыт. Виян капиталистический государствошамыч природа шотышто поян, но шкеныштым аралаш вийышт
шутыдымо эл-шамычым шке кид йымакышт шупшын налыныт;
ты элла верч шке коклаштышт чарныце ваш-ваш кредалыт.
Тыгай шупшын налме эл-шамычым колоний маныт.
Капиталистический элласе шемер-шамычын шкаланышт чыла
кӱлеш таварым налаш средствышт ок сите. Граница вес могырысо элласе рынк-шамычыште ыштен лукмо тавар ужалыде кодыт.
Промышленностьын шуко ужашыштыже паша чарнен шогале.
Ончык еарлан ямдылалтшаш верч военный промышленность велэ
чарныде пашам ышта. Фабрика ден заводлаште тавар ыштен
лукмо иземеш. Фабрика ден завод-шамыч петырналташ тӱнальыч. Пеш шуко таварым пытарыме: шӧрым эҥерыш йоктарышт,
кофем теҥызыш шуко кышкышт.
Ты жапыштак миллион дене пашазе-шамыч пашаде кодын
шужен илат.
Кресаньык-шамычынат илышышт тугаяк нелэ. Мландын кугурак ужашыже помещик ден кулак кидышт^, а шуко шӱдӧ миллион кресаньыкын ешыштым пукшен лукташ мландышт ок сите.
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Капиталистический эллаште илыше пашазе ден кресаньыкшамыч правадыме улыт. Шке положенийыштым саемдышаш верч
кредалаш тӱҥалыт гын, помещик ден капиталист-шамычым аралыше войска да полиций нунын ваштареш лектыт. Пашазе погынымӓш поктен шалаталтеш, пашазе ден кресаньыкым кырат,
тюрьмаш шындылыт, казнитлат. Германийысе ден Италийысе йӧршеш правадыме шемер-шамычын положенийышт эн нелэ. Тушто
власть фашист-шамыч кидыште. Тыгакак Японийыштат шемершамычын илышышт моткоч нелэ; тушто орышо буржуазный
военщина властьым кидыштыже куча.
Чыла капиталистический эллаште пашазе класс Коммунистический партий вуйлатыме почеш капиталист ден помещик-шамыч
ваштареш да нунын правительствышт ваштареш пеш чот кучедалеш.
Забастовкым, «голодный походым» ыштат. Ятыр эллаште полиций ден войска ваштареш оружий дене кредадмашат, восстаният лиедат.
2. КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ ЭЛ-ШАМЫЧЫН КОЛОИИЙЫШТ.
Мланде ӱмбалын куд ужашыже гыч вич ужашыже капиталист-шамыч кидыште. Капиталист-шамыч тушто оза улыт. Нуно
шке таварыштым тушто кугу парышым налын ужалат. Тиде
элласе природный богатствым шке кидышкышт шупшын налын,
оза лийыныт.
Нуно хищникла толен, шке декышт сырьем наьегаят. Верысе калыкым толат, мландыштым шупшын налыт, шканышт
пашам ыштыктат.
Капиталистический государство-шамыч кидыш верештше утларак эллашт тропический поясыште улыт.
Тушто шокшо, шуко верлаште вӱдыжгӧ климат, сандене шуко
тӱрлӧ растений кушкеш. Тушто айдемылан шергакан пушеҥгешамыч кушкыт: каучуковый пушеҥге, хинный пушеҥге, кинде
пушеҥге, кокосовый пальма, сакыр тростник, банан. Плантацийлаште кофе, какао, рис, каучук моткоч сайын шочыт. Тӱрлӧ верлаште шергакан ископаемый богатство шуко: вулно, ший, вӱргене руда, шӧртньӧ.
Чыла тиде природный богатствым капиталист-шамыч колониальный элла гыч шкаланышт наҥгаят.
Колонийлаште шуко тӱрлӧ калык ила.
Колонийласе калыкын илышыже пеш нелэ. Пашам ыштыдымылан нуным тюрьмаш петырат. Изи гына титакланат чытыдымын
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кырат. Чӱчкыдынак к о ш ч е ш к е кырат. Африкысе негр-шамычын
илышышт утларак нелэ.
Ялла гыч военный вий дене кӱртньӧ корно, шоссе корно ышташ поктат. Тушто чӱчкыдынак кыдал таҥыт куп вӱдыштӧ шоген пашам ыштат. Чыла пашамат машина деч поена яра кид дене
гына ыштат. Кӱлеш материалым негр-шамыч шке тупешышт нумалыт.
Капиталистлан негр машина дечат выгодныйрак. Машиналан
олтышашлык налаш оксам кучаш кӱлеш. Негрлан оксам тӱлыде
пашам ыштыкташ лиеш. Бензин—шерге. Негрын кочмо бананже — пеш шулдо.
Капиталист-шамыч колонийын природный богатствыжым толат, пашазын вийжым хищный зверьла пытарат.
Негр-шамыч да колонийлаште илыше моло калыкат каучуковый чодраште неле паша ыштымашеш, корно ыштымащеш да
плантацийлаште тӱжем дене пытат, шуко еҥ тӱрлӧ чер дене черланен кола. Бельгийын кидысе Африканский колонийыште ик
корно ыштымашеш гына латшым тӱжем негр колен.
Ынде колонийлаште илыше шемер калыкат орландарыше капиталист ваштареш кучедалаш кынелеш. Колонийлаште революционный движений нӧлталт шога. Коммунистический партий
вуйлатыме почеш колонийласе шемер-шамыч организованно да
лӱдде революционный пашашке ушнен шогат.
Мланде ӱмбалне самостоятельно илыше эллан шотлалтше
эл-шамыч улыт гынат, чынжым нуно виян капиталистический
государство-шамыч кид йымалне улыт. Ик тыгай эллан шуко
калыкан Китай шотлалтеш.
3. КУГУРАК КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ ЭЛ-ШАМЫЧ ДА НУНЫН
КОЛОНИЙЫШТ.
Америкысе Соединенный штат-шамыч (АСШ), Капиталистический государство-шамыч коклаште Америкысе Соединенный
штат-шамыч эн поян.
Америкысе Соединенный штат-шамыч Северный Америкын
центральный да южный ужашласе верым налыт.
Картыште Америкысе Соединенный штат-шамычым да нунын
Вашингтон
етолицыштым муза.
Картыште ончыктыза: могай тепловой поясыште АСШ верым налеш?
АСШ ден могай государство-шамыч граничитлат, картыште ончыктен пуза.
Ленинград гыч Нью•Йоркыш
кайыме корным картыште ончыктен пуза.
Картым ончен шотлен лукса: Ленинград гыч Нью-Йоркыщ мыняр километр
лиещ?
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АСШ-н главный колонийышт: Тихий океаныште — Гавайский
да Филиппинский
остров-шамыч, Северный Америкысе северазападный ужашыштыже — Аляска полуостров.
Картыште нуным ончыктыза.

Гавайский ден Филиппинский остров-шамыч шокшо поясыште
улыт, тушто кофе, какао, банан плантаций-шамычым ыштыме.
Нью-Йорк ден Филиппинский островла коклаште могай корно
щений лиймым картыште ончыза.

дене

сооб-

Англия. Тудо Западный Европа сер лишылсе Великобритания островышто верым налеш. Англия — теҥыз эл.
Картыште ончен Английын могай тепловой поясыште улмыжым
Картыште Английым да тудын столицыжым — Лондоным
муза.

палыза.

Пеш шукертсек Англия теҥызла гоч торгайыме пашам кумдан шарен. Тудын судна-шамычше мланде ӱмбалсе чыла теҥызыште коштыныт. Чыла верлаштат шуко поян мландым тудо
шке кидышкыже шупшын налын.
Шупшын налме мландын площадьше шке тӱҥ мландыже (метрополий) деч 140 гана кугурак. Картым ончалза. Тушто ты к о
лоний-шамычын пеш кугу площадь налмым сай ужыда. Нуна
Англия мланде чиялтыме семынак чиялтыме улыт.
Кугурак владений-шамычше тыгай: Индия,
Австралия,,
Южно-Африканский
союз,
Канада.
Нуным картыште муза.

Английын утларак ужаш колонийже Индийский океан йыр
улыт.
Ты колонийлашке эн лишыл теҥыз корно Средиземный теҥыз ден Йошкар теҥыз гоч эрта. Английский капиталист-шамычлан тиде корно пеш важный. Тиде корно дене нуно колоний
гыч шке декышт сырьем кондат, тушко шке таварыштым наҥгаят. Колонийлаште властьым шке кидыштышт кучаш, адак колоний-шамычым моло капиталистический государство деч аралашат тиде корно пеш важныйлан шотлалтеш.
Картыште СССР-ын северныЧ портлашкыже Англия гыч толшо да мӧҥгеш
кайыше корабль-шамычын коштмо теҥыз корныштым ончыктыза.

Франция. Франция Европын западный ужашыштыже верым
налеш.
Картыште Францийым, тудын столицыжым — Парижым
муза.
Каласыза: тудо могай тепловой поясыщте верым налеш?
Могай океанеш эҥерта? Могай государствыла дене границыже уло?
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СССР почеш Европышто Франций эн кугу эл.
Картым ончен каласыза: Париж о а Москвздеч кувел могырыштыла лиеш?
Москва гыч Парижыш кайыме корным муза.

Францийын пеш шуко колонийже уло.
Картыште ончыза: Францийын колонийже мыняр верым налеш. Картыште Францийын колонийжат шкенжын тӱсан чия денак чиялтыме.
Францийын колоний-шамычше шкенжын тӱҥ мландыже деч
22 гана шукырак верым налыт.
Францийын колонийышт Африкын северо-западный ужашыштыже лийыт; Африкын юго-востокысо серыштыже — Мадагаскӓр
остров, адак Азийыште Индо-Китай
полуостровын востокысо
• ужашыже.
Картыште Франций^н колоний-шамычшьш муза.
Африкын северный серыштыже улшо французский колонийлашке Корно
могай теҥыз гоч эрта, Франция гыч Индо-Китайыш таварым могай корно дене
наҥгаят?

Германия. Германия — Европын покшел ужашыштыже.
Германийым, тудын столицыжым — Берлиным
картыште муза.
Могай тепловой поясыште Герман ия~верым налеш?
Картыште ончалза, Германийын границыже могай-могай государство дене
уло, кувел могыржым теҥыз вуд мушкеш?
Берлин Москва деч кувэлне улмым картыште ончен каласыза.

Кызыт Германийын колонийже уке. Германийын чыла колонийжым империалистический сар годым шупшын налыныт.
Германийын фашистский правительствыже кугу у сарлан талын ямдылалтеш. Тудо колоний-шамычым шупшын налаш шона.
Италия. Италия — Европын югыштыжо.
Италийын полуостровшо ден остров-шамычшым картыштемуза.
Италийын с т о л и ц ы ж ы м — Р а м ы м муза.
Афрйкыште Италийын кугу колонийышт уло. Шукерте огыл
Италия Африкыште А б и с с и н и й ы м сарымыштен шкекидышкыже шупшын налын.
Итальянский фашист-шамыч германский фашист-шамыч дене
пырля Испанийсе шемер-шамыч дене кучедалыт. Нуно Испанийым
ышке кид йымакышт налнешт.
Япония. Япония Англия гаяк — теҥызэл. Япония — Азийын
восточный серже воктен кийыше островлаште.
Картыште Японийым, тудын с т о л и ц ы ж ы м — Т о к и о м муза.
Картым ончен палыза: Япония могай тепловой поясыште верым налеш?
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Картым ончен каласыза: Москва деч Япония к у в ё л н ы л а лйеш? Япония ДёН
СССР-ын г р а н и ц ы ш т могай в е р ы ш т е улыт? Москва гыч Токиош могай корныла
д е н е каяш л и е ш ?

Японийын кугурак колонийже — Корея ден Формоза остров.
Пытартыш ийлаште Япония шке кидышкыже Маньчжурийым
шупшын налын. Тудо кызыт Китай дене кредалеш, у мландым
шупшын налаш тӧча.
К а р т ы ш т е Японийын колоний-шамычшым муза.

Китай. Китай Азийын юго-востокыштыжо верым налеш.
Китайым, тудын столицыжым — Нанкиным
к а р т ы ш т е муза.
Т у д о могай п о я с ы ш т е , п а л ы з а .
Москва гыч Н а н к и н ы ш к у з е к а я ш лиеш, к а р т ы ш т е ончыктыза.

Шукертсекак Китайын природный богатствыже тӱрлӧ элласе
капиталист-шамычын шинчашышт пернен шоген. Китайышке
Япония, Англия, Америка, Франция гыч капиталист-шамыч мияш
тӱҥалыныт.
Нуно тушко таварыштым ^амиеныт. Мландым налын, шахта,
рудник да завод-шамычым ышташ тӱҥалыныт. Нуно Китайын
чыла природный богатствыжым, чыла промышленностьшым шке
кидышкышт шупшын налыныт.
Кызыт Китайысе шемер калык японский захватчик-шамыч
ваштареш чакныде, пеш чот кредалеш.
Китайыш Лондон г ы л П а р и ж гыч, Токио гыч, Сан-Франциско гыч, НьюЙорк гыч мийыше пароход корно-шамычым к а р т ы ш т е омчыктыза.
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