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ДЕШХЬАЛХЕ 
 
ХIара нийсаяздаран декъехь ненан меттан хазна алсам юкъалоцуш болу дуьххьарлера 

мехала болх лара мегар ду, хIунда аьлча вайн маттахь кхул хьалха хилларш кегий 
орфографически словараш яра. Кху нийсаяздаран словара юкъа ялийна исбаьхьаллин 
литературехь, публицистикехь, халкъан барта кхоллараллехь, юкъараллин дахарехь 
шуьйра пайдаоьцуш йолу лексика (ненан меттан керла а, оьрсийн маттера вайн матте 
тIеэцна а долу литературни меттан дешнаш). Словарь вайн маттахь дошам бу. 

Оьрсийн маттера вайн матте тIеэцначу билгалдешнийн суффиксаш ларъяр-хийцар а, 
нохчийн меттан доланиг дожар хIоттор а церан маьIнийн башхаллашка хьаьжжина хила 
деза, церан маьIнаш а ца дохош, масала: 1) грамматически классаш, грамматически 
талларш, 2) грамматикан дакъош, 3) районни комитет (райком), 4) районан бахам, мохк, 
латта, 5) Советски Союзан Коммунистически парти, 6) коммунистийн гIуллакх, 7) 
орфографически таллар, 8) орфографин дакъош а, принципаш а, 9) морфологически 
таллар, 10) морфологин дакъош, 11) литературни мотт, 12) литературан декхарш, 13) 
КПСС-н ЦК-н Ге-неральни секретарь, 14) СССР-н Лакхарчу Советан Президиум, 15) 
поэтийн кхолларалла, 16) поэтически талант. Иштта маьIница нийса хила деза дешан схьа-
яьлла форма ялор а, масала: юьртара хьехархо (сельский учитель), белхалойн класс 
(рабочий класс), совхозан белхало (рабочий совхоза), центральни а, республикански а, 
областной а, районни а газеташ (центральные, республиканские, областные и районные 
газеты), республикан бахам, исторически кхиар (ткъа историн кхиар аьлча, кхин маьIна 
ду). 

Словара тIехь дешнийн доланиг дожар кIезиг гайтина, хIунда аьлча хIинццалц схьа 
вайнехан меттанийн орфографически словараш тIехь шина а терахьан цIерниг, цхьаллин 
терахьан дийриг бен, кхидолу дожарш ца далийна. Кху тIехь гойтуш ерг меттан дешнийн 
хазна (лексика) ю, нийсаяздарна некъ луш. дахарехь цу меттан хазнех хIорамма а 
пайдаоьцу, шен белхан а, гIуллакхан а хьашташка а, церан башхаллашка а хьаьжжина. 
Билгалъечу ойланашка а, маьIнашка а, предложенехь дешнийн уьйре а хьаьжжина хир ю 
церан форманаш а. Цундела словара тIехь дешнийн дерриге дожарш ца гойту. 

Мотт адамийн дахаран а, юкъараллин а, ойлаяран а, кхетаман а, хьекъалан а, Iилманан 
а, культуран а, искусствон а уггаре а сийлахь-йоккха хазна ю. Цундела меттан дешнаш, 
гулдина дIахIиттийна, шегахь лардеш йолу словарь йоккха хазна ю. И хазна кIорггера 
дика Iамо а, сий деш ларъян а еза. ХIора дийнахь словарах пайдаэцаро а, саццаза меттан 
сийлахь-йоккха хазна (дешнаш) Iаморо а боккха аьтто бо бартан а, йозанан а къамел кхио 
а, маттана шарвала а, меттан а, хьекъалан а хазна кIорггера дика йовза а. Иза хаа а, мало 
йоцуш къахьега а деза. Вайн республикехь лексикографин болх тIаьхь-тIаьхьа 
алсамболуш, толуш, кхуьуш бу.  Цунна тоьшалла до керл-керла арахоьцучу тайп-тайпанчу 
словараша. 

Вайн меттан дешнийн хазна гулъеш, словараш язъеш, дика гIуллакх дина Iилманан 
белхахоша: А. Г. Мациевс, Хь. Г. Гугиевс, И. Ю. Алироевс, А. Т. Карасаевс, кхечара а. Цу 
балхана хераваьлла со а ца Iийна. 

Халкъана юкъахь эрна олуш ца хилла халкъан хьекъале башха кица: «Хьанал, беркате 
къинхьегам адаман шолгIа нана ю». Нанас бераш кхаба а кхобу, кхетош кхиа а до, ткъа 
хьаналчу, беркатечу къинхьегамо адамаш кхаба а кхобу, ирсе а до, кхетош кхиа а до,   
царна дахар дика а довзуьйту. Сийлахь-воккхачу пролетарски яздархочо А. М. Горькийс 



дуккха а шераш хьалха, хьаналчу къинхьегаман мехалла а, маьIна а билгалдеш, кху кепара 
яздина: «Адамийн уггаре а йоккха хазна ю къахьега хаар». Воккхачу яздархочун цу 
хьекъалечу дешнаша йовзуьйту адамийн дахаран ца хилча ца торуш йолу хьекъале а, 
оьзда а Iалашо — къахьега  хаар. Адамийн дахаран  Iалашо хьекъале а, нийса а, оьзда а 
хила еза. 

Словарь хIоттийна нийсаяздаран керлачу бакъонийн буха тIехь. Словара юкъа ца 
ялийна нийсаяздар карадерзорна новкъарло ян тарлуш йолу ца оьшу, совнаха форманаш, 
нийсаяздар шардан аьтто ца бен долу дешнаш. Лингвистически (грамматически) 
терминаш, къобалйина, магийна йолу керланаш, ялийна. Нийсаяздаран бакъонаш а, 
лингвистически терминологи а, словара тIера хала дешнаш довзийтаран материал а ненан 
мотт дика Iамо гIо деш хир ю. Словара тIехь, маьIнаш билгал а дохуш, дицлуш лаьтта 
хала дешнаш довзийтина. Къаъсттина хала хеташ долчу дешнийн маьIнаш ненан маттахь 
довзийтарца цхьаьна, царах кхетар кхин а дика хилийтархьама, уьш оьрсийн матте а 
дерзийна, масала: 1) зарзар (ю) — хаза эшарш локху, боьмаша-сира бос болу олхазар 
(соловей); 2) ткъов (ю) — догIа а, ло а ийна йолу йочуна (дождь с мокрым снегом); 3) 
ткъарш (бу) — ткъов бахьанехь лаьттахь хIуттуш йолу, догIа а, ло а ийна кочалла 
(слякоть, распутица на земле), шаткъа (бу). 

ЦIердешнашкахь классийн гайтамаш хуьлуш белахьара, классаш билгалъечохь вай 
беккъа классийн гайтамаш билгалбохур бара: в, й, б, д. ЦIердешнийн классаш къестош, 
вай цаьрца классаш гойтуш а, къестош а долу хандешнаш олу, масала: 

1)   да ву — дай бу (1-ра класс) 
2)   йиша ю — йижарий бу (2-гIа класс) 
3)   говр ю — говраш ю  (3-гIа класс) 
4)   кор ду — кораш ду (4-гIа класс) 
5)   бахам бу — бахамаш бу (5-гIа класс) 
6)   сту бу — стерчий ду (6-гIа класс). 
Словара тIехь вай билгалйохурш цIердешнийн и классаш ю. Иштта и бахьанаш долуш, 

вай словара тIехь беккъа классийн гайтамаш ца луш, цIердешнийн классаш билгалъяьхна. 
Иза иштта хила а деза, хIунда аьлча коьртаниг, вайна оьшург словара тIехь цIердешнийн 
классаш билгалъяхар ду. ЦIердешнашкахь хуьлуш а боцу классийн гайтамаш бац вай 
билгалбаха безарш, церан бакъонца йолу грамматически классаш ю. Цу кеппара, 
цIердешнашкахь классийн гайтамаш бац, церан грамматически классаш ю. Классийн 
гайтамаш шайгахь болуш а, чIагIбелла бисна а, цIердешнаш сов кIезиг ду; масала: воI ву, 
йоI ю, вовхатар ву, йовхатар ю, ваша ву, йиша ю, юкъ ю, букъ бу, дукъ ду, юх ю, бух бу. 
дешнаш яздина, нийсаяздарехь дустар дало таро а, кхета аьтто а нисбеш. 

Масала: Маца? — кхушара (хенан куцдош), муьлхачу шарахь? — кху шарахь, цу 
шарахь, хIокху шарахь, оцу шарахь, дIадаханчу (стохкалерчу) шарахь. дешнийн цу 
цхьаьнакхетаршкахь кху, хIокху, цу, оцу, дIадаханчу (стохкалерчу) бохучу дешнех 
къастамаш хуьлу. Иштта орфографин семантически (маьIнин) принципан гIоьнца къасто 
дезаш хуьлу хIара дешнаш: мила? — дукхаваха (цIердош), мел ваха? — дукха ваха хьо 
(дукха—бараман куцдош, ваха — хандош, хьо — цIерметдош). Кхиссина, кхийсина цхьаъ 
ду, моьтту. Иза кху кепара талла йиш ю: левси (кховса — кховсу, кхевсина, кховсур ю 
(цхьаллин кеп)—левси кхийса—кхуьйсу, кхийсина, кхуьйсур ю (дукхазаллин кеп); гIорза 
кхосса—кхуссу, кхоьссина, кхуссур ю (цхьаллин кеп) — гIорзанаш кхисса — кхуьссу, 
кхиссина, кхуьссур ю (дукхазаллин кеп) — кхин маьIна ду. Сийналла сийна хилар, сийна 
бос хилар ду, ткъа соьналла (зелень) гIабуц (ораматаш) ю. Цу декъехь хасстоьмаш а лору 
(наьрсаш, хохаш, хорсамаш и дI. кх. а). Оьздалла оьзда хилар ду, ткъа оьздангалла 
оьздачу гIиллакх-амалх леррина йоккхуш йолу цIе ю; луралла чIир ю (мостагIалла), ткъа 
луьралла луьра хилар ду. Зийна теллина бохург ду, ткъа Зина йоьIан цIе ю. Тидам бича, и 
дешнаш а, церан маьIнаш а, яздар а вовшех къаьсташ ду. уьш вовшех къасто хаа деза. 

ХIора хандош, грамматически класс къастош, кху кепара ала йиш ю: стаге: вухаверза, 
зудчуьнга: юхаерза, бере: духадерза, старе, атте, уьстагIе: бухаберза. Цу массо дашна а 



юкъара маьIна далош, кху кепара ала а мега: юхавала, юхаяла, юхадала, юхабала, хIунда 
аьлча, юха боху дош (дешхьалхе) юх бохучу цIердашах хилла: юхавала, вухавала бохург 
кIегарвала бохург ду (иза цуьнан синоним ю). Цу кеппара, юха бохург вукху классашна а 
юкъара ду. Юкъа боху дешхьалхе я дештIаьхье юкъ бохучу цIердашах хилла: шаршу 
юкъа йилла. Цо иза юкъайиллина. 

Цхьаллин   а,  дукхаллин   а — шина   а   терахьан  хандешнийн  цхьаллин,  дукхазаллин  
кепаш   нийса  язъян  хаийтархьама  а,  кхета  атта  хилийта  а,  словара  тIехь гайтина кху 
кепара дешнаш: хьажа, хьожу, хьаьжна  (цхьаъ цкъа) хьежа, хьоьжу, хьежна  (цхьаъ 
дуккхазза а) хьовса, хьовсу, хьаьвсина  (дуккха а берш цкъа) хьийса, хьуьйсу, хьийсина  
(дуккха а берш дуккхазза а) лалла, лоллу, лаьллина  (цхьа говр цкъа) лелла, лоьллу, 
лиллина  (цхьа говр дуккхазза а) лахка, лохку, лаьхкина  (дуккха а говраш цкъа) лехка, 
лоьхку, лихкина (дуккха а говраш дуккхазза а). 

уьш вай кхузахь гайтина царах пайдаэца хаийта. уьш деа кепара хийцалуш долу 
хандешнаш ду. Церан тидам бича, уьш хийца а, ала а, нийса яздан а Iемар ду. уьш 
къаьсташ ду подлежащин дожар гойтучу деакепарчу хандешнех. 

дукхаллин терахь, дукхаллин кеп бохург цхьаъ дац. дуккха а цхьанатайпанара 
хIуманаш билгалйийриг дукхаллин терахь ду: говраш, эсий, книгаш. Цхьаллин кепан а, 
иштта дукхаллин кепан а хила тарло чаккхенашка хьаьжжина цхьаллин а, дукхаллин а 
терахь, масала: сайниг — сайнаш (цхьаллин кепан цхьаллин а, дукхаллин а терахь), 
тхайниг — тхайнаш, вайниг—вайнаш (дукхаллин кепан цхьаллин а, дукхаллин а терахь). 

3. Джамалханов. 
 
 

ДОШАМ 
 
абат /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш /азбука, алфавит/ 
абат /ю-ю/, д, -о; д. т. -аш /букварь/  
абзац   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
абитуриент,  -аш  /ву,  ю-бу/, д.   -о  
авангард /ю/, д. -о  
аванс /ю-ю/, д.  -о; д. т. -аш  
авари  /ю-ю/,  д.  -но;  д.  т.  -еш  
аварийни 
август    /бу/,    д.    -о     
августан    денош  
августовски конференци  
авиапочта, -ш /ю-ю/, д. -о  
авиаци /ю-ю/, д. -но  
авиационни 
автобиографи  /ю-ю/, д.  -но;  д.  т.  -еш  
автобиографически  
автобус   /ю, ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
автомат   /ю-ю/,  д.   -о;  д.   т.   -аш  
автоматчик, -аш /ву-бу/, д. -о  
автоматически 
автомобиль /ю-ю/,  д.   -о; д.  т.   -аш  
автограф, -аш /ю-ю/, д. -о  
автономи   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -еш  
автономни 
автор   /ву,   ю-бу/,  д.   -о;  д.   т.   -ш  
авторски  
авторизованни  



ага, огу, аьгна 
ага   /ду-ду/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  
агат, -аш /ю-ю/, д. -о  
агитатор   /ву,   ю-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -ш 
агитаци   /ю-ю/,  д.   -но;  д.  т.   -еш 
агент   /ву,   ю-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
агитбригада, -ш /ю-ю/, д. -о 
агийта, огуьйту, агийтина 
агресси   /ю-ю/   д.   -но;   д.   т.   -еш 
агрессивни 
агроном  /ву,   ю-бу/,   д.   -о;   д.  т.   -аш 
агрономически 
агIаз, -аш /бу-бу/, д. -о 
агротехник, -аш /ву-бу/, д. -о 
агротехника /ю/, д. -о 
агIо /бу-ду/, д. -но; д. т. -наш 
агIо   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш 
агIор, агIорхьа, агIорхьара 
агIордаккха,   агIордоккху,   агIордаьккхина 
агIордала, агIордолу, агIордаьлла  
агIордалийта,  агIордолуьйту,  агIордалийтина 
агIордаха, агIордоху, агIордаьхна  
агIордовла,    агIордовлу,    агIордевлла  
агIоро 
адам   /ду-ду/,  д.   -о;   д.  т.   -аш  
адамалла /ду/, д. -о  
адáмат,   -аш   /ю-ю/,   д.   -о   /помидор, -аш/ -шира дош  
адвокат,  -аш   /ву,  ю-бу/,  д.   -о  
администраци /ю-ю/, д. -но; д. т.  -еш  
адрес   /ю-ю/   д.   -о;   д.   т.   -аш  
аз /ду-ду/, д.  -озо; д. т. -аьзнаш  
азиатски  
азот /ду/, д. -о; 
ай! /айдардош/ 
айгIар  /бу-бу/, д.  -о;  д. т.  -ш  /онда, челакх стаг, боьрша говр/  
айгIар, -аш /ю-ю/, д. -о /боьрша говр/  
айдан /айа/, айде /айа/, айдо /ойу/, айдина /айьина /  
айдала /айадала/, айло /айало, айделла /айаделла/  
айдайта /айийта/, айдойту /ойуьйту/, айдайтина /айийтина/  
айдардош    /ду-ду/,    д-    -айдардашо; д. т. -айдардешнаш  
айкх /ву, ю-бу/, д.  -о; д. т.  -аш  
айкхалла /ду/, д. -айкхалло  
айла /ю-ю/, д.  -но;  д.  т.  -наш  
айма, -наш /ю-ю/, д. -но  
айп   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
айпе, айпениг  
айпениг 
айр   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
айса-со  
айхьа-хьо 
академи  /ю-ю/, д.   -но;  д. т.   -еш  
академик /ву, ю-бу/, д.  -о;  д. т.  -аш  



академически  
акаци   /ю-ю/,  д.   -но;  д.  т.   -еш 
акростих, -аш /ю-ю/, д. -о  
акт   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
актив /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
активист /ву,  ю-бу/,  д.  -о;  д.  т.  –аш /жигархо/ 
актриса, -ш /ю-бу/, д. -о  
акушер   /ву-бу/,  д.   -о;  д.  т.  -аш  
акцентологи /ю/; д. -но  
акушерка  /ю-бу/,  д.   -о;   д.  т.   -ш  
акха 
акхалла /ю/, д. -о  
акханиг 
акха, окху, аькхна  
акхадала, акхадолу, акхадаьлла  
акхадалийта, акхадолуьйту, акхадалийтина  
акхадаха, акхадоху, акхадаьхна 
акхадийла, акхадуьйлу, акхадийлла  
акхадахийта, акхадохуьйту, акхадахийтина 
акхадаккха, акхадокху, акхадаьккхина  
акхадаккхийта, акхадоккхуьйту, акхадаккхийтина  
акхадийлийта, акхадуьйлуьйту, акхадийлийтина 
акхакотам   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
акхалла /ю/, д. -о  
акхар /ду/, д. -о  
ал 
алниг  
ала, олу, аьлла, алале, аллалц, аьлча, аьлчахьана, эли, олуш, оллушехь, олучохь, 
аьллачохь,  ма-элли 
аладала, алало, аладелла  
аладалийта, аладолуьйту, аладалийтина 
адам /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
алапа /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш  
алар /ду/, д. -о 
алард,  -аш  /ю-ю/,  д.   -о  /буц/  
алаша   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
алгебра /ю/, д. -о  
алгебраически  
алебастр /ю/, д. -о  
аллегори   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -еш  
аллей /ю/, д. -но  
алийта, олуьйту, алийтина  
алмаз   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
алкханч  /ю-ю/, д.  -о;  д. т.  -аш  
алу   /ю-ю/,   д.   -но,   д.   т.   -наш  
алсам  
алсамниг 
алфавит /ду-ду/, д.  -о; д. т.  -аш  
алха, олху, аьлхина  
алхийта, олхуьйту, алхийтина  
альманах   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
алюмини  /ду-ду/,  д.   -но;  д.  т.   -еш  



альтруизм /ю/, д. -о  
амал /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
амал /ду/ д. -о 
амалт, -аш /ду-ду/, д. -о 
амбар /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
амбулатори /ю-ю/, д. -но; д. т. -еш 
америкахо, -й /ву, ю-бу/, д. -чо 
американскн 
аммиак /ю/, д. -о 
амфибрахи /ю/, д. -но 
ан   /д-д/;  д.   -эно;  д.   т.   -энаш 
анайист /ю/, д. -о /горизонт/ 
анапест /ю/, д. -о 
анархи   /ю/;   д.   -но;   д.   т.   -еш 
анархист /ву,  ю-бу/, д.  -о;  д.  т.  -аш 
анатоми  /ю-ю/, д.   -но;  д. т.  -еш 
ангали  /ду-ду/, д.  -но;  д. т.  -еш 
ангалитухург /ву, ю-бу/,  д. -чо; д. т. -рш 
англихадораг, -ащ /ю-ю/, д. -о  
ангина /ю/, д. -но 
андо, -наш /ю-ю/, д. -но  
анекдот, -аш /ду-ду/, д. -о  
анкета  /ду-ду/, д.  -о;  д. т.   -ш  
анатоми /ю/, д. -но  
аннотаци   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -еш  
антоним /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
антонúмика /ю/, д. -о 
ант, -аш /ду-ду/, д. -о  
антракт   /ю-ю/;  д.   т.   -аш,  д.   -о  
ансамбль    /ю-ю/,   д.    -о;   д.    т.    -аш  
анаюх /ю/, д. -о /горизонт/ 
апари   /ду д/,   д.   -но;   д.   т.   -еш  
апельсин   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
апостроф   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
аппарат  /ю-ю/,  д.   -о;   д.  т.   -аш  
аппендицит   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
апрель /бу/, д. -о  
апрелан денош  
апрельски пленум, апрелехь хилла пленум 
аптека, -ш /ю-ю/, д. -о  
ара, ору, эрина  
ара 
аравоьдийла  /ю/, д.   -о;  д.  т.  -ш  
арадала, арадолу, арадаьлла  
арадаккха, арадоккху, арадаьккхина  
арадовла, арадовлу, арадевлла  
арадовлийта, арадовлуьйту, арадовлийтина  
арадалийта, арадолуьйту, арадалийтина  
арадаккхийта, арадоккхуьйту,  арадаккхийтина 
арадаха, арагIо, арадоьду, арадахана  
арадаха, арадоху, арадаьхна  
арадахийта, арадохуьйту, арадахийтина 



арадахьа, арахьо, арадаьхьна  
арадахьийта, арадохуьйту, арадахьийтина  
арадийла, арадуьйлу, арадийлла 
арадийлийта, арадуьйлуьйту, арадийлийтина  
арара  
арахь  
арахьа  
арахьара  
арахула  
арахьахула 
араийза, арауьйзу, араийзина  
араийзийта, арауьйзуьйту, араийзийтина 
аракхехьа, аракхоьхьу, аракхехьна  
аракхехьийта, аракхоьхьуьйту, аракхехьийтина 
аракхийда, аракхийдина 
аракховда, аракхевда, аракхевдина 
аракховдийта, аракховдуьйту, аракховдийтина 
аракхисса, аракхуьссу, аракхиссина  
аракховдо, аракховдадо, аракховдийна  
аракхосса, аракхуссу, аракхоьссина  
аракхоссийта, аракхуссуьйту, аракхоссийтина  
аралалла, аралоллу, аралаьллина 
аралаллийта, аралоллуьйту, аралаллийтина 
аралахка, аралохку, аралаьхкина  
аралахкийта, аралохкуьйту, аралахкийтина 
аралелла, аралоьллу, аралиллина  
аралеллийта, аралоьллуьйту, аралеллийтина 
аралелха, аралилхина  
аралелхийта, аралоьлхуьйту, аралелхийтина 
аралехка, аралоьхку, аралихкина  
араоза, араузу, араоьзна  
араозийта,    араузуьйту,    араозийтина  
арарниг 
арархо /ву, кх-бу/, д. -чо; д. т. -й  
арахьакха, арахьокху, арахьаькхна  
арахьакхийта, арахьокхуьйту, арахьакхийтина  
арахьара  
арахьарниг 
арахьéкха, арахьоькху, арахьекхна  
арахьéкхийта,     арахьоькхуьйту, арахьекхийтина 
арахьада, арахьоду, арахьаьдда  
арахьадийта,    арахьодуьйту, арахьадийтина 
арахьажа, арахьожу, арахьаьжна  
арахьажийта,   арахьожуьйту,   арахьажийтина 
арахьалха, арахьолху, арахьаьлхина  
арахьалхийта, арахьолхуьйту, арахьалхийтина 
арахьежа, арахьоьжу,    арахьежна  
арахьéжийта,   арахьоьжуьйту, арахьежийтина 
араэккха, араоьккху,    
араиккхина араэккхийта, араоьккхуьйту, араэккхийтина 
араэккхо, араэккхадо, араэккхийна  
араэха, араоьху, араихна  



араэхийта, араоьхуьйту, араэхийтина  
арданг   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
аре    /ю-ю/,   д.    -но;    д.   т.    -наш   
аренда   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.    -ш  
арз   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   аьрзнаш  
áрийта, оруьйту, арийтина  
арифмéтика /ю/, д. -о;  
арифметикан маьIна  
арифметйчески  
арктически  
аркъал 
аркъалдаккха,   аркъалдоккху,   аркъалдаьккхина  
аркъалдаккхийта,      аркъалдоккхуьйту, аръалдаккхийтина  
аркъалдала,      аркъалдолу,      аркъалдаьлла  
аркъалдалийта,    аркъалдолуьйту,    аркъалдалийтина 
аркъалдаха, аркъалдоху, аркъалдаьхна  
аркъалдахийта,    аркъалдохуьйту,    аркъалдахийтина  
аркъалдаха,   аркъалгIо,   аркъалдоьду, аркъалдахана  
аркъалдовла,    аркъалдовлу,    аркъалдевлла 
аркъалдовлийта, аркъалдовлуьйту  аркъалдовлийтина  
аркъалдетта,  аркъалдетта,  аркъалдиттина  
аркъалдеттийта,         аркъалдоьттуьйту, аркъалдеттийтина  
аркъалдийла,   аркъалдуьйлу,   аркъалдийлла 
аркъалдийлийта,   аркъалдуьйлуьйту, аркъалдийлийтина  
аркъалкхисса, аркъалкхуьссу, аркъалкхиссина  
аркъалкхиссийта, аркъалкхуьссуьйту, аркъалкхиссийтина  
аркъалкхосса, аркъалкхуссу, аркъалкхоьссина  
аркъалкхоссийта,  аркъалкхуссуьйту, аркъалкхоссийтина 
аркъаллелха,     аркъаллелха,     аркъаллилхина  
аркъаллелхийта,        аркъаллоьлхуьйту, аркъаллелхийтина  
аркъалъэккха,   аркъалъоьккху,   аркъалъиккхина  
аркъалъэккхийта,   аркъалъоьккхуьйту, аркъалъэккхийтина  
артель   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
артдайта,    артдойту,    артдайтина  
артдала, артло, артделла  
артдан, артдо, артдина  
артезиански 
артиллери   /ю-ю/,  д.   -но;  д.  т.   -еш  
артист /ву-бу/, д. -о; д. т. -аш  
артистка  /ю-бу/,  д.   -о;  д.  т.   -ш  
археологи /ю/, д. -но;  
архаизм, -аш /ю-ю/, д. -о  
архив   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
архивни 
архитектор /ву, ю-бу/, д.  -о; д. т.  -ш  
арц   /бу-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аьрцнаш  
аса   /ю-ю/,   д.    -но;   д.   т.   -наш  
асар, -ш /ду-ду/, д. -о  
áсар /ду-ду/, д.  -о; д. т.  -ш  
асархо, -й, /ву, ю-бу/, д. -чо  
аспирант  /ву-бу/,  д.   -о;   д.  т.   -аш  
аспирантка   /ю-бу/,  д.   -о;   д.  т.   -ш  



аспирантура, -ш /ю-ю/, д. -о  
ассистент  /ву-бу/,  д.   -о;  д.  т.   -аш  
ассистентка   /ю-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
астагIа  
астагIниг 
астагIалла /ю/, д. -о  
астрономи /ю/, д. -но  
асфальт  /ю-ю/,  д.   -о;  д.   т.   -аш  
атагIо  /ву,   ю-бу/,  д.   -чо;  д.   т.   -й  
ата, оту, аьтта  
атар /ду/, д. -о 
атарш   /ю/,   д.   -а   цхь.   т.   дац  
атака /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
атеистка, -ш /ю-бу/, -д. -о  
атеизм /ю/, д. -о 
атеист, -аш /ву-бу/, д. -о 
атеистически 
атийта, отуьйту, атийтина 
атйокх   /ю-ю/,   д.   о;   д.   т.   -аш 
атлаз  /ду-ду/, д.  -о;  д. т.  -аш 
атлам  /ду-ду/, д.  -о; д. т.  -аш 
атлас   /ю-ю/.   д.   -о;   д.   т.   -аш 
атта 
аттаниг 
атталла /ю/, д. -о 
аттаха 
аттестат   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т. '-аш 
атто  /ю-ю/,  д.  -но;  д.  т.   -наш 
африкански 
ах, д. -эхаммо, д. т. -эханнаш 
аха, оху, аьхна 
ах-ах 
ахархо  /ву,   ю-бу/,  д.   -чо;  д.  т.  -й 
ахдала, ахдолу, ахдаьлла 
ахбала, ахболу, ахбаьлла 
ахгIайре, -наш /ю-ю/, д. -но 
ахдаккха, ахдоккху, ахдаьккхина 
ахбаккха, ахбоккху, ахбаьккхина 
аффикс, -аш /ю-ю/, д. -о 
ахийта, охуьйту, ахийтина 
ахка, охку, аьхкина 
ахкарг   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
ахкнйта, охкуьйту, ахкийтина 
ахколони /ю-ю/, д.  -но; д. т.  -еш 
ахсом    /ду-ду/,    д.    -ахсоьмо;    д.    т. -ахсоьмаш  
ах-улх 
ахча  /ду-ду/,  д.   -но;   д.  т.   -наш  
ахъяккха, ахйоккху, ахьъяьккхина  
ахъяла, ахйолу, ахъяьлла ахъяха, ахйоьду, ахъяхана  
ахъяхийта,    ахйохуьйту,    ахъяхийтина  
ахьа, охьу, аьхьна  
ахьар   /ду-ду/,  д.   -о;   д.  т.   -ш  



ахьаран топ /ю-ю/, д. -ахь. тоьпо; д. т. -ахь. тоьпаш  
ахьийта, охьуьйту, ахьийтина  
ахIа /айдардош/  
ача, очу, аьчна  
ачийта, очуьйту, ачийтина  
ачо, -наш /ю-ю/, д. -но  
аштаркхкотам  /ю-ю/, д.  -о; д.  т.  -аш  
ашуг, -аш /ву, ю-бу/, д. -о  
аэровокзал, -аш /ю-ю/, д. -о 
аэродром   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
аэроплан, -аш /ю-ю/, д. -о  
аэропорт  /ю-ю/,  д.   -о;  д.  т.  
аэростат  /ю-ю/,  д.   -о;   д.  т. 
 

 
 
Аь 

аьккхи   /ву,   ю-бу/,   д.   -чо;  д.   т.   -й  
аьккхийн /мотт/ 
аьлха   /ю-ю/,   д.   -но;   д.  т.   -наш  
аьлча,   -наш    /бу-ду/,   д.    -но    /гIулган агIо 
аьлча а /довзийтаран хуттург/  
аьнгалха   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
аьрга 
аьргалла /ю/, д. -о  
аьрганиг 
аьрда   бIогIам,   -аш   /бу-ду/,   д.   -о  
аьрзу  /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  
аьрру /агIо/  
аьрта 
аьрталла   /ю-ю/,  д.   -о;   д.   т.   -ш  
аьртаниг 
аьрташха /куцдош/  
аьрха  
аьрханиг 
аьрхалла /ю/, д. -о  
аьрша   /ду-ду/,   д.   -но;   д.   т.   –наш -аш –аш 
аьста   /ю-ю/,   д. -но;   д.   т.   -наш 
аьттехьа а /дакъалг/ 
аьтто    /бу-бу/,    д.    -но;   д.    т.    -наш, аьтто, -нца  
аьтту /агIо/  
аьхза  
аьхзаниг 
аьхзалла, -ш /ю-ю/; д. -о  
аьхка  
аьхкалера  
аьхкалерниг 
аьхка дуьйна 
аьхкале 
аьхккалц 
аьхке   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш 
аьчгасара,   /бу/,   аьчгасерий   /ду/,   д. аьчгасеро 



аьшкал   /бу-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
аьшнашдан,   аьшнашдо,   аьшнашдина  
аьшпаш   /бу/,  д.   -а,   цхь.  т.  дац 
 

Б 
 
баа, боу, биъна 
баабайта, баабойту, баабайтина  
баабала, баало, баабелла  
баабалийта, бааболуьйту, баабалийтина 
бага, богу, бегна 
бага  /ду-ду/,   д.   -но;   д.  т.   -наш  
бага  /ю-ю/,  д.  -но;  д.  т.  -наш  
бага, богу, баьгна  
багабайта, багабойту, багабайтина  
багаеттар   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
багаеттарг /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т. -рш  
багаж  /ю-ю/,  д.   -о;  д.  т.   -аш 
багакховсар /ду/, д. -о 
багийта, богуьйту, багийтина 
багийта, богуьйту, багийтина 
баго, багабо, багийна 
бад   /ю-ю/,   д.   -бедо;   д.   т.    -бедаш 
бада, боду, бедда 
бадийта, бодуьйту, бадийтина 
байттамал-яI /айдардош/ 
бадья, -ш /ю-ю/, д. -но 
бажа   /бу-бу/,   д.   -бежо;   д.   т.   -наш 
бажа /ву-бу/, д. -с; д. т. -наш 
бажа, бежа. баьжна 
бажабайта,   бажабойту,   бажабайтина 
бажийта, божуьйту, бажийтина 
база  /ду-ду/, д.  -но;  д. т.  -наш  /ель, елка 
бáза   /ю-ю/,  д.   -но;  д.  т.   -наш  
бáза, бозу, баьзна  
бáзар /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
базаръачу /ду-ду/, д,  -но;  д.  т.  -наш  
баийта, боуьйту, баийтина  
бай  /бу-ду/, д.  -бено; д.  т.  -беш  
байа,.бойу, байина  
баймакх    /бу-Яу/,   д.    -о;   д.    т.    –аш /чен ког/ 
байракх  /ю-ю/,  д.   -о;   д.  т.   -аш  
байта, бойту, байтина  
байийта, бойуьйту, байийтина  
бакха, бекха, бекхна  
бакхабайта, бакхабойту, бакхабайтина  
баккха, боккху, баьккхина  
баккхийта,    боккхуьйту,    баккхийтина  
бакхо,    бакхабе,    бакхабо,    бакхийна  
бакъабайта, бакъабойту, бакъабайтина  
бакъабала,  бакъало,   бакъало,  бакъабелла  
бакъабалийта,   бакъаболуьйту,   бакъабалийтина 



бакъахьара, бакъахьарниг  
бакъдерг /ду-ду/, д. -бакъдолчо; д. т. -бакъдерш 
бакъе  /ю-ю/;   д.  -но;  д.   т.   -наш 
бакълен -бакълоь, бакълийна  
бакълер /ду/, д. -о  
бакъду  хуттург,  амма:  бакъ ду  /нийса ду/ 
бакъо, бакъабо, бакъийна  
бакъо  /ю-ю/,  д.   -но;   д.   т.   -наш  
бал  /бу-ду/, д. -боло; д. т.  -баьлнаш  
бала  /бу-бу/,  д.  -но;  д.  т.   -наш  
бала, ле, белла  
бала, ло, белла бала, болу, баьлла 
балабайта,    балабойту,    балабайтина  
балам   /бу-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
балийта, болуьйту, балийтина 
балийта, болуьйту, балийтина  
балкон, -аш /ю-ю/, д. -о  
баллада   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
балг   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
балда   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
бал бу -баьлнаш ду; д. -боло  
балл  /ю-ю/, д.  -болло; д. т.  баьллаш  
балл /ду-ду/, д. -болло; д. т. –баьллаш /тоьпан чIуг/  
болла, буллу, боьллина  
балла, боллу, баьллина  
баллийта, боллуьйту, баллийтина  
балло, баллабе,    баллабо,    баллийна  
бало,    балабе,    балабо,    балийна  
балоз   /бу-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
бамба   /бу-бу/,    -но;    д.   т.    -бамбеш  
бан, бе, бо, бина  
бáн, богIу, беана  
бовза, бевза, бевзина  
бовзийта, бовзуьйту, бовзийтина  
бан, бов, байна  
бандероль, -аш /ю-ю/, д. -о  
бани   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -еш  
банк  /ю-ю/,  д.   -о;  д;  т.   -аш  
банка /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
бао, баабо, баийна  
бара, бору, берина  
барам   /бу-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
бáрам    /бу-бу/,    д.    -о;    д.    т.    –аш /синкъерам, ловзар/  
бáрам,   -аш   /бу-ду/,   д.   -о   /коран   я гуран/ 
баргол  /ю-ю/,  д.  -о;  д.  т.   -аш  
барда  /ю-ю/,  д.   -но;   д.  т.   -наш  
баржа, баьржа, баьржина  
баржабайта, баржабойту, баржабайтина  
баржо,  баржабе,  баржабо,  баржийна  
барз   /бу-ду/,  д.   -о;  д.  т.   -баьрзнаш  
барзакъ   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
барийта, боруьйту, барийтина  



баркалла./ду-ду/, д.   -о; д.  т.   -щ  
баркаллин   грамота,   -ш   /ю-ю/,   д.   -о  
барометр /ю-ю/, д.  -о;  д.  т.  -аш 
баррикада /ю-ю/, д.  -о; д. т.  -ш  
барста, берста, берстина  
барстабайта,  барстабойту,   барстабайтина 
барстабала, барстало, барстабелла  
барстийта,     борстуьйту,    барстийтина  
барсто, барстабе, барстабо, барстийна  
барт  /бу-бу/,  д.   -о;  д.  т.   -аш  
бартбар /ду/. д. -о  
бартхо /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т. -й  
бархат /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
барула-можа 
бархI, д. -амма; д. т. -ннаш  
барч /бу-ду/, д. -борчо; д. т. -баьрчаш  
барч /бу-ду/, д. -баьрчо; д. т. -баьрчаш  
басадала, басадолу, басадаьлла  
басар   /ду-ду/,  д.   -о; . д.  т.   -ш  
басе   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  
басма  /бу-ду/, д.  -о;  д. т.  -еш  
басмач   /ву,   ю-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
басня /ю-ю/, д. -баснино; д. т. -баснеш  
баста, босту, баьстина  
бастабалийта, бастаболуьйту, бастаба-лийтина 
бастийта, бостуьйту, бастийтина 
бах /модальни дош/ 
батон, -аш /ю-ю/, д. -о 
бахбалийта,   бахболуьйту,   бахбалийтина 
бахийта, бохуьйту, бахийтина 
бахийта, бохуьйту, бахийтина 
бахабайта,     бахабойту,     бахабайтина 
бахабала, бахало, бахабелла 
бахабала, бахало, бахабелла 
бахка, бохку, бехкина 
бахка, бехка, бехкина 
бахка, богIу, баьхкина 
бахкабайта, бахкабойту, бахкабайтина 
бахкабала, бахкало, бахкабелла 
бахкабалийта, бахкаболуьйту, бахкаба-лийтина 
бахкийта, бохкуьйту, бахкийтина 
бахко, бахкабо, бахкийна 
бáхко, бахкабо, бахкийна 
бáхо, бахабо, бахийна 
бахо, бахабо, бахийна 
бахтар  /ду-ду/, д.  -о; д. т.  -ш 
бахьа, хьо, хьо, баьхьна 
бахьабайта, бахьабойту, бахьабайтина 
бахьана /ду-ду/, д. -но; д. т. -ш 
бахьийта, бохьуьйту, бахьийтина 
бахьо, бахьабо, бахьийна 
бастийта, бостуьйту, бастийтина 



бат   /ю-ю/,   д.   -бето;   д.   т.   -ош 
бата, бета, бетта 
батабайта,     батабойту,     батабайтина 
батарей   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -ш 
батальон   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
батийта, ботуьйту, батийтина 
батист   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
бато, батабо, батийна 
батрак /ву-бу/, д. -о; д. т. -аш 
батта, ботту, беттина 
баттабала, баттало, баттабелла 
баттабалийта,    баттаболуьйту,    баттабалийтина 
баттам, -аш /ю-ю/, д. -о  
баттийта, боттуьйту, баттийтина  
баха, гIо, боьду, бахана  
бáха, гIо, боьлху, бахана  
бáха, беха, бехна баха, беха, баьхна баха, боху, баьхна  
бахам   /бу-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
бахбан, бахбо, бахбина бахбайта, бахбойту, бахбайтина  
бахбала, бахло, бахбелла  
бац 
баца, беца, баьцна 
бацабайта,    бацабойту,    бацабайтина  
бацийта, боцуьйту, бацийтина  
бахбалийта,    бахболуьйту,    бахбалийтина 
бацо, бацабе, бацабо, бацийна  
баша, беша, бешна баша, беша, баьшна  
баша, бошу, баьшна башабайта,   башабойту,   башабайтина  
башийта, бошуьйту, башийтина 
башийта, бошуьйту, башийтина 
башкир,   -аш   /ву,   ю-бу/,   д.    -о 
башо, башабо, башийна 
башха 
башхалла  /ю-ю/,  д.   -о;  д.  т.   -ш 
башханиг 
башхо, -наш /ю-ю/, д. -но: 
башлакх  /ю-ю/, д.   -о;  д. т.   -аш 
башлам   /бу-ду/,   д.   -башломо;   д.   т. башлаьмнаш 
баI /бу-ду/, д. -баьIо; д. т. -баьIаш  
баIа, боIу, баьIна  
баIабала, баIало, баIабелла  
баIар   /бу-ду/,   д.   -о;   д.  т.   -ш  
баIийта, боIуьйту, баIийтина  
баьрче  /ю-ю/,  д.  -но;  д.  т.  -наш  
баьсса  
баьссаниг 
баьхьа  /бу-ду/,  д.   -но;  д.  т.   -наш  
баьццара 
баьццаралла /ю/, д. -о  
баьццарниг 
баьчча /ву, ю-бу/, д. -с, -но; д. т. -наш  
бевдала, бевдолу, бевдаьлла  



бевдалийта, бевдолуьйту, бевдалийтина  
бегабала, бегало, бегабелла  
бегабайта,   бегабойту,    бегабайтина  
бегабалийта,     бегаболуьйту,     бегабалийтина 
бегаш /бу-бу/, д. -о; д. т. -аш  
бегашийна /куцдош/  
бего, бегабо, бегийна  
бегIийла, -ш /ю-ю/, д. -о  
бегIийла  
бегIийланиг 
бедарштегархо, -й   /ву,   ю-бу/,   д.   -чо  
беда /бу-ду/, д. -но; д. т. -наш  
бежана  /ду-ду/, д.   -но;  д.  т.   -ш  
бежаIу,  -й  /ву,  ю-бу/,  д.   -бежаIуьно  
бежаIуьнабаппа,   -наш   /ю-ю/,   д.   -но  
беза  
безаниг  
беза /биэза/, беза, безна 
безабала, безалб, безало, безабелла 
безабалийта,  безаболуьйту,  безабалийтина 
безам /бу-бу/, д. -о; д. т. -аш 
безамана /куцдош/ 
безаме 
безамениг 
безамехьа 
безамехьниг 
безийта, боьзуьйту, безийтина 
бейтта 
бека, бека, бекна 
бекабайта, бекабойту, бекабайтина 
бекийта, боькуьйту, бекийтина 
беко, бекабо, бекийна 
бекх /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
бекха, боькху, бекхна 
бекхам /бу-бу/, д. -о; д. т. -аш 
бекхийта, боькхуьйту, бекхийтина 
бекъа 
бекъаниг 
бекъа /ю-ю/, д. -бокъо; д. т.  -бокъий 
бекъа, боькъу, бекъна 
бекъабала,   бекъало,   бекъало,   бекъабелла 
бекъабалийта,бекъаболуьйту, бекъабалийтина 
бекъийта, боькъуьйту, бекъийтина  
бел /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
бела, боьлу, бийлина  
белабайта,  белабойту, белабайтина  
белабала, белало, белабелла  
белабалийта, белаболуьйту, белабалийтина 
бела -баьццара 
белам   /бу-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
беламе  
беламениг 



белар, -ш /ду-ду/, д. -о  
белийта, боьлуьйту, белийтина  
белла, боьллу, биллина  
беллийта, боьллуьйту, беллийтина  
бело, белабо, белийна 
белорус /ву-бу/, д. -о; д. т. -аш 
белоруска /ю-бу/, д. -о; д. т. -ш 
белорусски 
белха, боьлху, билхина 
белхабайта, белхабойту, белхабайтина 
белхало   /ву,   ю-бу/,   д.   -чо;   д.  т.   -й 
белхахо   /ву,   ю-бу/,   д.   -чо;   д.   т.   -й 
белхар, -ш /ду-ду/. д- -о 
белхаргахь 
белхийта, боьлхуьйту, белхийтина 
белш   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
бен, боь, бийна 
бен, -аш /бу-ду/, д. -о 
бензин   /ду-ду/,   д-   -о;   д-  т.   -аш 
бепиг /ду-ду/, д- -о; д. т. -аш баьпгаш 
бер /ду-ду/. д- -о; д- т. аш 
бера   /бу-ду/,  д-   -но;   д.  т.   -наш 
бералла /ду/, д- -о 
берам   /бу-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
берг /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
берд   /бу-ду/,  д.   -о;   д.  т.   -аш 
берданк /ю-ю/, д.  -о; д. т.  -аш 
берелла /ду/, д- -о 
берза, боьрзу, бирзина 
берзабайта,  берзабойту,  берзабайтина 
берзана /когаш/ 
берзо, берзабо, берзийна 
бере   /ву-бу/,   д.   -чо;   д.   т.   -ш 
беркат  /ду-ду/,   д.   -о;  д.  т.   -аш 
беркате 
беркатениг 
беркъа 
беркъаниг 
бероза 
берозниг 
берстина 
берстинарг 
бертаза 
бертал 
берталдаккха,   берталдоккху, берталдаьккхина  
берталдаккхадала, берталдаккхало, берталдаккхаделла  
берталдаккхадалийта, берталдаккхадолуьйту, берталдаккхадалийтина  
берталдала, берталдолу, берталдаьлла 
берталдаккхийта, берталдоккхуьйту, берталдаккхийтина 
берталдалийта,  берталдолуьйту, берталдалийтина 
берталдаха, берталдоху,  берталдаьхна  
берталдахадала,    берталдахало,    берталдахаделла 



берталдахадалийта, берталдахадолуьйту, берталдахадалийтина  
берталдахийта,   берталдохуьйту,    берталдахийтина 
берталдетга, берталдетта, берталдитгина  
берталдеттадала, берталдеттало, берталдеттаделла  
берталдеттадалийта, берталдеттадолуьйту, берталдеттадалийтина  
берталдийла, берталдуьйлу, берталдийлла 
берталтоха,   берталтуху,   берталтоьхна  
берталтохадала, берталтохало, берталтохаделла  
берталтохадалийта,   берталтохадолуьйту, берталтохадалийтина  
берталтохийта,    берталтухуьйту,    берталтохийтина  
бертахь  
бертахьниг 
бертиг  /ю-ю/,  д.  -о;  д.  т.   -аш  
берхIитта, д.  -ммо; д. т.  -ннаш  
берхIитталгIа  
бес-бесара  
бес-бесарниг 
берч,   -аш   /ю-ю/,   д.   -о   /мозоль/  
бесни   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -еш  
беста, беста, бистина  
бестабайта,   бестабойту,   бестабайтина  
бестийта, боьстуьйту, бестийтина  
бесто, бестабо, бестийна  
бестабала, бестало, бестабелла  
бетта, бетта, биттина  
беттаса  /ду-ду/,   д.   -беттасино;  д.  т. беттасинош  
беттийта, боьттуьйту, беттийтина 
бетон /ю-ю/, д. -о 
бетонщик, -аш /ву-бу/, д. -о 
беха 
беха, боьху, бехна 
бехказа 
бехк   /бу-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
бехказадаккха,  бехказадоккху,  бехказадаьккхина  
бехказадаккхадала,    бехказадаккхало, бехказадаккхаделла  
бехказадаккхадалийта,  бехказадаккхадолуьйту, бехказадаккхадалийтина  
бехказадаккхийта,   бехказадоккхуьйту, бехказадаккхийтина  
бехказадала,  бехказадолу,     бехказадаьлла  
бехказадалийта, бехказадолуьйту, бехказадалийтина  
бехказадаха, бехказадоху, бехказадаьхна  
бехказадахадала,  бехказадахало, бехказадахаделла  
бехказадахийта,  бехказадохуьйту, бехказадахийтина  
бехказадахийтадала, бехказадахийтало, бехказадахийтаделла  
бехказадахадалийта, бехказадахадолуьйту, бехказадахадалийтина  
бехказадийла, бехказадуьйлу, бехказадийлла  
бехказадийладала,  бехказадийлало, бехказадийладелла  
бехказадийладалийта, бехказадийладолуьйту, бехказадийладалийтина  
бехказадийлийта,  бехказадуьйлуьйту, бехказадийлийтина  
бехказалла /ю/, д. -о  
бехказло   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  
бехкам   /бу-бу/,  д.   -о;   д.   т.   -аш  
бехке  



бехкениг  
бехчалг   /ю-ю/,  д.   -о;   д.   т.   -аш 
бецан нIаьна  /бу-ду/,     д.     –бецан нIаьно; д. т. -бецан нIаьний  
бецан сегIаз,   -аш   /ду-ду/,   д.   -о  
беш    /ю-ю/,    д.    -о;    д.    т.    -бошмаш  
беша, боьшу,-бешна  
бешабала, бешало, бешабелла  
бешабалийта, бешаболуьйту, бешабалийтина 
бешийта, боьшуьйту, бешийтина  
бешахо   /ву,   ю-бу/,   д.   -чо;   д.   т.   -й  
библиографи   /ю-ю/,  д.  -но;  д.  т.   -еш  
библиотека   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
бига, буьгу, бигна  
бигабала, бигало, бигабелла  
бигабалийта,    бигаболуьйту,    бигабалийтина 
бигийта, буьгуьйту, бигийтина  
бий а /гулдаран терахьдош/  
бийцабала, бийцало, бийцабелла  
бийцабалийта,   бийцаболуьйту,   бийцабалийтина 
бийца, буьйцу, бийцина  
бийцийта, буьйцуьйту, бийцийтина  
била, буьлу, билина  
билабала, билало, билабелла  
билабалийта,    билаболуьйту,    билабалийтина 
билгал 
билгалниг 
билгалдайта, билгалдойту, билгалдайтина 
билгалдала, билгалдолу, билгалдаьлла  
билгалдалийта, билгалдолуьйту, билгалдалийтина 
билгалдан, билгалдо, билгалдина  
билгалдаха, билгалдоху, билгалдаьхна  
билгалдахадала, билгалдахало, билгалдахаделла  
билгалдийла, билгалдуьйлу, билгалдийлла 
билгалдийриг /ду/  
билгалдар /ду/, д. -о 
билгалдийладала, билгалдийлало, билгалдийладелла 
билггал 
билгала, билгалниг 
билгала-юьхьан /предложени/ 
билгалза-юьхьан /предложени/ 
билгалдош   /ду-ду/,   д-   -билгалдашо; -билгалдешнаш 
билгало /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
билггал /дакъалг/  
билет  /ду-ду/,  д-  -о;  д.  т.   -аш  
билзиг  /ю-ю/,  д.   -о;   д.  т.   -аш  
билийти, буьлуьйту, билийтина  
билла, буьллу, биллина  
биллабала, биллало, биллабелла  
биллабалийта,   биллаболуьйту,   биллабалийтина 
биллийта, буьллуьйту, биллийтина  
биллиард   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
бинт  /ю-ю/,  д.  -о;  д.  т.  -аш  



биологи /ю/, д. -но;  
биографи   /ю-ю/,  д.   -но;  д.  т,   -еш  
бирдолаг   /ду-ду/,  д.   -о;  д.  т.   -аш  
бираьнчик /бу-ду/,  д.  -о; д. т.  -аш  
биса, буьсу, бисна  
бисса, буьссу, биссина  
биссабайта,  биссабойту,  биссабайтина  
биссабала, биссало, биссабелла  
биссабалийта,    биссаболуьйту,    биссабалийтина 
биссийта, буьссуйту, биссийтина  
бита, буьту, битина  
битабала, битало, битабелла  
битам, -аш /бу-бу/; д. -о  
биттабалийта, биттаболуьйту, биттабалийтина 
биттийта, буьттуьйту, биттийтина  
бицбайта, бицбойту, бицбайтина  
бицбала, бицло, бицбелла  
бицбалийта,    бицболуьйту,    бицбалийтина 
бицбан, бицбо, бицбина  
биъсаберг, -аш /ю-ю/, д. -о 
блокнот /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
бо   /ду-ду/,  д.   -но;   д.   т.   -бай  
бовза, бевза, бевзина  
бовзийта, бовзуьйту, бовзийтина  
бог  /ю-ю/,  д.   -боьго;   д. т.   -боьгнаш  
бога   /ду-ду/,  д.   -но;   д.  т.   -наш  
богIа, бугIу, боьгIна  
богIабала, богIало, богIабелла  
богIабалийта,  богIаболуьйту,  богIабалийтина 
богIийта, бугIуьйту, богIийтина  
бод /бу-бу/, д. -бедо; д. т. -бедаш  
бода   /бу-ду/,  д.   -но;   д.  т.   -ш  
бодане  
боданениг 
бож   /ю-ю/,   д.   -бажо;   д.   т.   -бежлой  
божа, бужу, боьжна  
божабала, божало, божабелла  
божабалийта,  божаболуьйту,  божабалийтина 
божийта, бужуьйту, божийтина  
божабер, -аш /ду-ду/, д. -о  
божал   /ду-ду/,  д.  -о;  д.  т.   -ш  
боз  /ду-ду/,  д.   -боьзо;  д.  т.   -боьзаш  
боза, бузу, боьзна  
бозабала, бозало, бозабелла  
бозабалийта, бозаболуьйту, бозабалийтина 
бозбунчалла   /ду-ду/,   д.   -о;   д.  т.   -ш  
бозийта, -бузуьйту, бозийтина  
бой   /ю-ю/,   д.   -но;   д.  т.   -наш  
бол   /бу-бу/,   д.   -бало;   д.   т.   -белаш  
болабайта,     болабойту,     болабайтина  
болабала, болало, болабелла  
болабалийта, болаболуьйту, болабалийтина 



болам   /бу-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
болар  /ду-ду/,  д.   -о;  д.  т.   -ш  
боларахь /куцдош/  
болат /ду-ду/, д- -о; д. т.  -аш  
болла, буллу, боьллина  
боллабала, боллало, боллабелла 
боллабалийта,   боллаболуьйту,   боллабалийтина 
боллийта, буллуьйту, боллийтина  
боло, болабо, болийна  
болх /бу-бу/, д. -балхо; д. т. -белхаш  
больница   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
большевик /ву, ю-бу/, д. -о; д. т. -аш  
большевикийн гIуллакх  
большевистски 
бандероль /ю-ю/, д.  -о; д. т.  -аш  
боргIал  /ю-ю/,  д.   -о;  д.  т.   -ш  
бордаха  
бордахниг 
борз /ю-ю/, д. -барзо; д. т. -берзалой  
борхIалгIа  
борхIалгIаниг  
борхIазза  
борхIазлагIа  
борхIазлагIниг 
борц /бу-ду/, д. -барцо; д. т. -берцаш  
борш  /ю/, д. -баршо; д. т.  -бершалой  
борщ   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
бос   /бу-ду/,   д.   -басо;   д.   т.   -беснаш  
босбуург   /ю-ю/,  д.   -о;   д.   т.   -аш  
ботаника /ю/, д. -о  
ботинка  /ю-ю/,   д.   -о;   д.  т.   -ш  
ботт /ю-ю/, д. -батто; д. т.  -беттанаш  
ботта, бутту, боьттина  
боттабала, боттало, боттабелла  
боттабалийта, боттаболуьйту, боттабалийтина 
боттийта, буттуьйту,  
боттийтина  
боха, буху, боьхна 
бохабайта, бохабойту, бохабайтина  
бохабала, бохало, бохабелла  
бохабалийта, бохаболуьйту, бохабалийтина 
бохам   /бу-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
бохийта, бухуьйту, бохийтина  
бохка, бухку, боьхкина  
бохкабала, бохкало, бохкабелла  
бохкабалийта, бохкаболуьйту, бохкабалийтина 
бохкийта, бухкуьйту, бохкийтина 
бохо, бохабо, бохийна 
бохча,   /ду-ду/,   д.   -но;   д.   т.   -наш 
бочабIар   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
бошто  /ю-ю/,  д.   -но;  д.  т.   -ш 
бошмашлелорхо  -й  /ву, ю-бу/, д.  -чо 



бошто   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -ш 
боьлак, -аш /ю-ю/, д. -о 
боьмаша 
боьмашниг 
боьра, -наш /бу-ду/, д. -но 
боьрша 
боьршаниг 
брезент  /ду-ду/,  д.   -о;  д.  т.   -аш 
бригадир  /ву,  ю-бу/,  д.   -о;  д.  т.   -аш 
бритва /ду-ду/, д.  -о;  д.  т.   -ш 
бриллиант   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
бронемашина   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш 
броненосец /ю-ю/, д. -сцо, д. т. -сцаш 
бронепоезд   /ю-ю/,   д.   т.   -аш,   д.   -о 
бронза /ду/, д. -о 
бронхит /ю-ю/,  д.   -о;  д.  т.   -ш  
брошюра  /ю-ю/,  д.   -о;   д.   т.   -ш  
бу, бара 
бугIа   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш 
буй   /бу-бу/,   д.   -но;   д.   т.   -наш 
букара 
букарниг 
букъ   /бу-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -баккъаш 
букъарш   /ю/, д.   -а,   цхь.  т.   дац 
букъа юккъе 
букъабала, букъало, букъабелла 
букъбайта,     букъбойту,    букъбайтина 
букъбала, букъло, букъбелла 
букъбан, букъбо, букъбина 
булкъаш /буркъаш /ю/, д. -а; /цхь. т. дац/ 
бульвар, -аш /бу-ду/, д. -о 
бумбари  /ю-ю/, д.  -но;  д.  т.  -еш 
бумаьштиг, -аш /ю-ю/, д. -о 
бумбарин моз /ду/ -орамат 
бумзи   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -бумзеш 
бун   /ю-ю/,   д.   -буьно;   д.   т.   -баннаш 
буппаз, -аш /ву, ю-бу/, д. -о  
бурак  /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
бурам /ду-ду/. д. -о; д. т. -аш 
буржал /ду-ду/. д.  -о; д. т.  -ш  
буржуази /ю/, д. -но  
бургат, -аш /ю-ю/, д. -о  
бурко /ю/: д. -но  
буркъаш /ю/ д. -а  
бурса, -наш /ю-ю/, д. -но 
буру /ду-ду/. д. -но; д. т. -ш 
бурч /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
буса 
буса, бусу, буьйсина 
бусабайта, бусабойту, бусабайтина 
бусабала, бусало, бусабелла 
буссахьехь /куцдош/ 



буста, бусту, буьстина 
бустабайта,  бустабойту,  бустабайтина 
бустабала, бустало, бустабелла 
бустабалийта,    бустаболуьйту, бустабалийтина 
бустам   /бу-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
бусто, бустабо, бустийна  
буто  
бутониг 
бутт  /бу-ду/,   -батто,   д.  т.   -беттанаш  
бутлацар /ду/, д. -о  
буфет   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
буфетчик   /ву-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
буфетчица  /ю-бу/,   -о;  д.  т.   -ш  
бух /бу-ду/, д.  -буьхо, д. т.   -баххаш  
буха, буху, буьйхина  
бухабала, бухало, бухабелла  
бухабалийта, бухаболуьйту, бухабалийтина 
бухбаккха,    бухбоккху,    бухбаьккхина  
бухбаккхабала,   бухбаккхало,   бухбаккхабелла  
бухбаккхабалийта, бухбаккхаболуьйту, бухбаккхабалийтина  
бухбаккхийта,   бухбоккхуьйту,   бухбаккхийтина  
бухбала, бухболу, бухбаьлла 
бухбалийта, бухболуьйту, бухбалийтина 
бухгалтер  /ву,  ю-бу/,  д.  -о;  д.  т.   -ш 
бухийта, бухуьйту, бухийтина 
бухка   /бу-ду/,  д.   -ро;  д.  т.   -рш 
бухта, -наш /ю-ю/, д. -но 
бухь /бу-ду/, д. -буьхьо; д. т. -баххьаш 
бухIа /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш 
буц   /ю-ю/,   д.   -бацо;   д.   т.   -бецаш 
буц-аре, -наш /ю-ю/, д. -но 
буьйда 
буьйданиг 
буьйдаг   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
буьйр, -аш /ду-ду/, д. -о 
буьйра   /ду-ду/,  д.   -но;   д.   т.   -наш 
буьйса   /ю-ю/,  д.   -но;   д.  т.   -наш 
буьйсанна /куцдош/ 
буьрка  /ю-ю/,  д.  -но;  д. т.   -наш 
буьртиг  /бу-ду/, д.  -о;  д.  т.   -аш 
буьрса 
буьрсалла /ю/, д. -о 
буьрсаниг 
буьххье 
буьхькг, -аш /ю-ю/, д. -о 
буьххьера 
буьххьерниг 
буьйсанна 
былина, /-ш /ю-ю/, д. -о 
бюджет   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
бюрократизм /ю/, д. -о 
бIагор, -аш /бу-бу/, д. -о 



бIагIара 
бIагIарниг 
бIагIарг  /ву,  ю-бу/,  д.  -о;  д.  т.   -аш 
бIалл  /бу-ду/,  д.  -о;  д. т.  -бIаьллаш 
бIар /ю-ю/, д. -бIаьро; д. т. -бIаьраш 
бIар, -аш /бу-бу/, д. -о 
бIар /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш 
бIарза  /ю-ю/,  д.  -но,  б.  т.   -наш 
бIарздайта,   бIарздойту,   бIарздайтина 
бIарздала, бIарзло, бIарзделла 
бIарздалийта, бIарздолуьйту, бIарздалийтина  
бIарздан, бIарздо, бIарздина 
бIарлагIа  /ю-ю/,  д.   -о;  д.  т.   -ш  
бIарладаккха,   бIарладоккху,  бIарладаьккхина  
бIарладаккхадала, бIарладаккхало, бIарладаккхаделла  
бIарладаккхадалийта,     бIарладаккхадолуьйту, бIарладаккхадалийтина  
бIарладаккхийта, бIарладоккхуьйту, бIарладаккхийтина 
бIарладала, бIарладолу, бIарладаьлла  
бIарладаладала, бIарладалало, бIарладаладелла  
бIарладаладалийта, бIарладаладолуьйту, бIарладаладалийтина  
бIарладалийта,  бIарладолуьйту,  бIарладалийтина  
бIарладовла, бIарладовлу, бIарладевлла  
бIарладовладала, бIарладовлало, бIарладовладелла  
бIаьлланг, -аш /ю-ю/, д. -о  
бIаьрзе  
бIаьрзениг 
бIаьрг,   -аш   /бу-бу/,   д.   -о   /адаман/  
бIаьрг /бу-ду/, д. -о; д. т. -аш /коран, кIадинан/  
бIаьрла  
бIаьрланиг  
бIаьрмециг  /ю-ю/, д.   -о; д.  т.  -аш 
бIаьрмецигалла /ю/, д. -о;  
бIаьрахьажа, бIаьрахьожу, бIаьрахьаьжна  
бIаьрахьежадалийта, бIаьрахьежадолуьйту, бIаьрахьежадалийтина  
бIаьрахьежийта, бIаьрахьоьжуьйту, бIаьрахьежийтина 
бIаьста  
бIаьсталера  
бIаьсталерниг 
бIаьсте   /ю-ю/,  д.  -но;  д.  т.  -наш  
бIаьхо, -й /ву, ю-бу/, д. -чо  
бIаьца /ю-ю/, д. -о; д. -ш  
бIаьштиг, -аш /ю-ю/, д. -о  
бIе,   д. -бIеммо, бIенно;  д. т. -ннаш  
бIежу, -ш /ю-ю/, д. -но  
бIегIигкуй,   -наш   /бу-ду/,   д. -но  
бIо /бу-бу/, д. -бIаьно; д. -ш  
бIозза  
бIозлагIа  
бIозлагIниг  
бIолгIа 
бIолгIаниг, д. -бIолгIачо  
бIов /ю-ю/, д. -бIаьвно; д. т. -бIаьвнаш  



бIогIам, -аш /бу-ду/, д. -о  
бIоржам   /бу-бу/, д.  -о; д. т.  -аш  
бIорзгал /ю-ю/, д.  -о; д. т.  -ш  
бIоста  /ю-ю/,  д.   -но;  д.  т.   -наш  
бIостанехьа 
 

В 
 
ва /айдардош/ 
вáба  /ю-ю/,  д. -но; д. т. -наш 
вáвала, вало, вавелла 
вáвалийта, ваволуьйту, вавалийтина 
вага, вогу, ваьгна 
вагавайта, вагавойту, вагавайтина 
ваго, вагаво, вагийна 
вагон   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
ваггьай /ваггIIай/ айдардош 
вада, воду, ведда 
вадавайта, вадавойту, вадавайтина 
вадавала, вадало, вадавелла  
вадавалийта, вадаволуьйту, вадавалийтина 
вададай! /айдардош/  
вадийта, водуьйту, вадийтина  
вадо, вадаво, вадийна  
вáжа, вежа, ваьжна  
важа, вукхо, вуьйш  
важаберш 
важавайта, важавойту, важавайтина  
вáжийта, вожуьйту, важийтина 
вáжо, важаво, важийна 
вáза  /ю-ю/,  д.  -но:  д.  т. -наш 
вазвайта, вазвойту, вазвайтина 
вазвала, вазло, вазвелла 
вазвалийта, вазволуьйту, вазвалийтина 
вазван, вазво, вазвина 
вазелин  /ду-ду/,  д.   -о;  д.  т. -аш 
ваийта, воуьйту, ваийтина 
вай /тхо/ /ду/ 
вай-ваьш /ду/, д. -вай-ваьш 
вай! /айдардош/ 
вай-й /айдардош/ 
вайа, войу, вайина 
вайавало, вайало, вайавелла 
вайавалийта,  вайаволуьйту, вайавалийтина 
вайийта, войуьйту, вайийтина 
вайта, войту, вайтина 
вáйта, войту, вайтина 
вайша, вайшиъ  /ву,   ю/,  д. -мма 
вакха, векха, векхна 
вакхавайта, вакхавойту,  вакхавайтина 
вакхавала, вакхало, вакхавелла 
вакхавалийта, вакхаволуьйту, вакхавалийтина 



вакхийта, вокхуьйту, вакхийтина  
вакхо, вакхаво, вакхийна  
ваккха, воккху, ваьккхина  
ваккхавала, ваккхало, ваккхавелла  
ваккхийта,     воккхуьйту,    ваккхийтина  
вакъавайта, вакъавойту, вакъавайтина  
вакъавала,   вакъало   /вакъалуо/,   вакъало, вакъавелла  
вакъавалийта, вакъаволуьйту, вакъавалийтина 
вакъо, вакъаве, вакъаво, вакъийна  
вала, ле, велла  
вала, ло, велла  
вáла, волу, ваьлла 
валавайта,  валавойту,  валавайтина  
валавала, валало, валавелла /соьга/  
валавала, валало, валавелла /со/ 
валенка /ю-ю/, -о; д. т. -ш  
валийта, волуьйту, валийтина  
вáлийта, волуьйту, валийтина  
валла, воллу, ваьллина  
валлавайта, валлавойту, валлавайтина  
валлавала, валлало, валлавелла  
валлавалийта, валлаволуьйту, валлавалийтина 
валлийта, воллуьйту, валлийтина  
валло, валлаве, валлаво, валлийна  
вало, валаве, валаво, валийна  
валти   /ду-ду/, д. -но; д. т. -еш  
ван, во, вина  
вáн, вахьа, веана  
вáн, вов, вайна  
вáн, вола, вогIу, веана  
ванна   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
варалахь, варелахь  
варе /ю-ю/, д. -но; д. т. -ш  
варени   /ю-ю/,  д.   -но;  д.  т.  -еш  
варжа, ваьржа, ваьржина  
варжавайта, варжавойту, варжавайтина 
варжавала, варжало, варжавелла  
варжийта, воржуьйту, варжийтина  
варжо,   варжаве,   варжаво,   варжийна  
варзап  /ю-ю/,  д.  -о;  д.  т.   -аш  
варкхал  /ю-ю/,  д.  -о; д.  т.   -ш  
варста, верста, верстина  
варставайта, варставойту, варставайтина 
варставала, варстало, варставелла  
варстийта, ворстуьйту, варстийтлна  
варш, -аш /ду-ду/, д. -о  
варсто, варставе, варставо, варстийна  
вас /ю-ю/, д. -восо; д. т. -весаш  
васт, -аш /ду-ду/, д. -о  
васта, восту, ваьстина  
ваставала, вастало, ваставелла  
ваставалийта, ваставолуьйту, ваставалийтина  



вастийта, востуьйту, вастийтина 
васхал /ю-ю/, д. -о; л. т. -ш  
ватт /ду/, д. -о;  
ватта, вотту, веттина  
ватта! /айдардош/ 
ваттавайта,   ваттавойту,   ваттавайтина 
ваттавала, ваттало, ваттавелла 
ватталхьана 
ваттийта, воттуьйту, ваттийтина 
ватто, ваттаве,  ваттаво, ваттийна 
ватIа, ветIа, ваьттIа 
ватIавайта,   ватIавойту,   ватIавайтина 
ватIавала, ватIало, ватIавелла 
ватIийта, вотIуьйту, ватIийтина 
ватIо, ватIавс, ватIаво, ватIийна 
вáха, веха, вехна 
ваха, гIо, воьду, вахана 
ваха, веха, ваьхна 
вахавайта, вахавойту, вахавайтина 
вахавала, вахало, вахавелла 
вахавала, вахало, вахаввелла 
вахархо /ву-бу/, д. -чо; д. т. -бахархой 
вахвала, вахло, вахло, вахвелла 
вахийта, вохуьйту, вахийтина 
вáхийта, вохуьйту, вахийтина 
вахо, вахаве, вахаво, вахийна 
вахьа, ваьхьа, ваьхьна 
вахьа, хьо /хьуо/, хьо, ваьхьна 
вахьавайта, вахьавойту,  вахьавайтина 
вахьавала, вахьало, вахьавелла 
вахьийта, вохьуьйту, вахьийтина 
вахьо, вахьаве, вахьаво, вахьийна 
ваца, веца, ваьцна 
вацавайта,   вацавойту,   вацавайтина 
вацийта, воцуьйту, вацийтина 
вацо, вацаве, вацаво, вацийна 
ваша  /ву-бу/,  д.   -с;   д.   т.   -вежарий 
ваша, веша, вешна 
вáша, веша, ваьшна 
вашавайта, вашавойту, вашавайтина 
вашийта, вошуьйту, вашийтина 
вáшийта, вошуьйту, вашийтина 
вашо, вашаве, вашаво, вашийна  
ваьсса  
ваьссаниг 
ваьштаоза,  ваьштаузу, ваьштаоьзна  
ваьштаозадайта, ваьштаозадойту, ваьштаозадайтина 
ваьштаозадала,  ваьштаозало,  ваьштаозаделла  
ваьштаозийта, ваьштаузуьйту, ваьштаозийтина 
ваьштаозо, ваьштаозадо, ваьштаозийна  
ваьштатаIа, ваьштатаьIа, ваьштатаIна  
ваьштатаIадайта, ваьштатаIадойту, ваьштатаIадайтина  



ваьштатаIадала, ваьштатаIало, ваьштатаIаделла 
ваьштатаIо, ваьштатаIадо, ваьштатаIийна 
ваьштта /куцдош/  
вегавайта, вегавойту, вегавайтина  
вегавала, вегало, вегавелла 
вегавалийта,  вегаволуьйту,  вегавалийтина 
вего, вегаве, вегаво, вегийна 
ведар  /ду-ду/, д.  -о;  д.  т.  -ш 
вежаралла /ду/, д. -о 
веза 
веза /виэза/, веза, везна 
веза-вевзарг /ву-бу/, д. -чо; д. т. -беза-бевзарш 
везавала, везало, везавелла  
везавалийта,  везаволуьйту,  везавалийтина  
везаниг 
везар, в. д. -о; безарш, б.  
везарг, в. д. -о; безаргаш, б.  
везийта, воьзуьйту, везийтина  
вейта, воьйту, вейтина  
вейтта  
векал  /ву,  ю-бу/, д. -о; д. т. -ш 
векхавалийта, векхаволуьйту, векхавалийтина 
векъа 
векъаниг 
векъа /виэкъа/, воькъу, векъна 
векъавала, векъало, векъавелла 
векъавалийта, векъаволуьйту, векъа-валийтина 
векъийта, воькъуьйту, векъийтина 
вела, воьлу, вийлина 
велавайта, велавойту, велавайтина 
велавала, велало, велавелла 
велавалийта, велаволуьйту,  велавалийтина 
велийта, воьлуьйту, велийтина 
велакъажа, велакъежа, велакъежна 
вело, велаве, велаво, велийна 
велосипед   /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
вежаралла /ду/, д. -о 
велха, воьлху, вилхина 
велхавайта,  велхавойту,  велхавайтина 
велхийта, воьлхуьйту, велхийтина 
велхо, велхаве, велхаво, велхийна 
вемоз /ду-ду/, д. -вемазо; д. т. -вемезаш 
вен, воь, вийна 
верас, -аш /ву, ю-бу/, д. -о 
верасалла /ду/, д. -о 
верза, воьрзу, вирзина 
верзавайта, верзавойту, верзавайтина 
верзавала, верзало, верзавелла 
верзийта, воьрзуьйту, верзийтина 
верзо, верзаве, верзаво, верзийна 
верстина 
верстинарг 



верта  /ду-ду/,  д.   -но;  д. т.  -наш 
весет   /ду-ду/,  д.   -о;  д.  т.   -аш 
вескет   /ю-ю/,  д.   -о;   д.   т.   -аш 
веста, веста, вистина 
веставайта, веставойту, веставайтина 
вестийта, воьстуьйту, вестийтина 
весто, веставе, веставо, вестийна 
вета   /бу-ду/,   д.   -но;   д.   т.   -наш 
веттавала, веттало, веттавелла  
веттавалийта,   веттаволуьйту, веттавалийтина  
веха  
веханиг 
веха /виэха/, воьху, вехна  
вехийта, воьхуьйту, вехийтина  
вехьа, вехьа, вехьна  
вехийта, воьхьуьйту, вехийтина  
вехьийта, воьхьуьйту, вехьийтина  
веччалг /ю-ю/, д.  -о; д. т.  -аш  
вига, вуьгу, вигна  
вигавала, вигало, вигавелла  
вигийта, вуьгуьйту, вигийтина  
вижа, вуьжу, вижна  
вижавайта,  вижавойту, вижавайтина  
вижавала, вижало, вижавелла  
вижийта, вуьжуьйту, вижийтина  
вижо, вижаван, вижаве, вижаво, вижийна 
вийца, вуьйцу, вийцина  
вийцавала, вийцало, вийцавелла  
вийцийта, вуьйцуьйту, вийцийтина  
вилла, вуьллу, виллина  
виллавала, виллало, виллавелла  
виллийта, вуьлльйту, виллийтина  
вир  /ю-ю/,  д.  о;  д.  т.   -варраш  
вирмерIуьрг -аш /ду-ду/, д. -о  
виса, вуьсу, висна  
висавала, висало, висавелла 
висийта,   вуьсуьйту,   висийтина,   амма: Висита /долахь цIе/ 
витамин   /ю-ю/,  д.   -о;   д.  т.   -аш 
вицван, вицве, вицво, вицвина 
вицвайта, вицвойту, вицвайтина 
вицвала, вицло, вицвелла 
вицвалийта, вицволуьйту, вицвалийтина 
во, -наш /ду-ду/, д. -но 
во-дика, -наш /ду-ду/, д. -но 
виъ, д. -веамма /ммо/ 
вовха, вовханиг 
вовшийн, д. -вовшаша 
вовшаллин цIерметдош /ду/, д. -цIерметдашо; д. т. цIерметдешнаш  
вовхатар /ву-бу/, д. -а, д. т. -бовхатарш  
вовшахдаккха, вовшахдоккху, вовшахдаьккхина  
вовшахдаккхадала,  вовшахдаккхало, вовшахдаккхаделла  
вовшахдаккхадалийта, вовшахдаккхадолуьйту, вовшахдаккхадалийтина  



вовшахдаккхийта, вовшахдоккхуьйту, вовшахдаккхийтина  
вовшахкхета, вовшахкхета, вовшахкхетта 
вовшахкхетадала,  вовшахкхетало, вовшахкхетаделла  
вовшахкхетадалийта, вовшахкхетадолуьйту, вовшахкхетадалийтина  
вовшахкхетийта, вовшахкхоьтуьйту, вовшахкхетийтина 
вовшахлетта /амма: вовшех летта/  
вовшахтега, вовшахтоьгу, вовшахтегна  
вовшахтегадала, вовшахтегало, вовшахтегаделла  
вовшахтегадалийта, вовшахтегадолуьйту, вовшахтегадалийтина  
вовшахтаса,  вовшахтосу,  вовшахтесна  
вовшахтасадала, вовшахтасало, вовшахтасаделла  
вовшахтасадалийта, вовшахтасадолуьйту, вовшахтасадалийтина  
вовшахтасийта, вовшахтосуьйту, вовшахтасийтина  
вовшахтоха, вовшахтуху, вовшахтоьхна /амма: вовшех тоха/  
вовшахтохадала,   вовшахтохало,    вовшахтодалелла  
вовшахтохадал ийта, вовшахтохадолуьйту, вовшахтохадалийтина  
вовшахтохаралла /ю/, д. -о  
вовшахтохийта, вовшахтухуьйту, вовшахтохийтина 
вовшахъэ, вовшахъоь, вовшахъийна 
вовшахъэдан, вовшахъэде, вовшахъэдо, вовшахъэдина  
вовшахъэдайта, вовшахъэдойту, вовшахъэдайтина  
вовшахъэдалийта, вовшахъэдолуьйту, вовшахъэдалийтина 
вовшахъяккха  /амма: вовшех яккха/  
вогIунд-шена  
вогIувай шена 
вогIуш, вогIуш /вогIууш/  
вожавала, вожало, вожавелла  
вожати   /ву,   ю-бу/,   д.   -с;   д.   т.   -еш  
вожийта, вужуьйту, вожийтина  
вожо, вожаве, вожаво, вожийна 
возавала, возало, возавелла 
вок   /ю-ю/, д. -воько; д. т. –воькнаш /крокодил/ 
вокзал  /ю-ю/,  д.  -о;  д.  т.   -аш  
воккха  
воккхавер /ду/, д. -о; д. т. -баккхийбер  
воккханиг  
вокх-воккханиг  
воккха-жима  
воккхалла /ду/, д. -о  
воккхаха  /ву/,  д.  т. баккхийрхой  бу; д. -чо 
воккхаха /ву/, д. -воккхачо  
вола, вулу, воьлла 
волавала, волало, волавелла 
волейбол /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
волийта, вулуьйту, воли.йтина 
волла /ю/, д. -о 
вон /билгалдош/ 
вониг 
во /ду-ду/, д. -но; д. т. -наш /цIердош/ 
ворда, -наш /ю-ю/, д.-но 
ворданахь /куцдош/ 
ворданча,   -ш  /ву,  ю-бу/, д.   -о 



ворта  /ю-ю/, д.  -но;  д.  т. -наш 
ворхI  /ду-ду/, д. -аммо; д. т. -аннаш 
ворхIазза 
ворхIазлагIа 
ворхIазлагIниг 
ворхIалгIа 
ворхIалгIаниг 
ворхI-ворхI 
восса, вуссу, воьссина  
воссавайта, воссавойту, воссавайтина  
воссавала, воссало, воссавелла  
воссийта, вуссуьйту, воссийтина  
вота  /ю-ю/,  д.  -но;  д.  т.  -наш  
вотангар  /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
вотанча /ву,  ю-бу/,  д.  -о;  д.  т.  -ш  
воттана /ду-ду/, д.  -но;  д. т.   -ш  
воха /вуоха/, вуху, воьхна  
вохавайта, вохавойту, вохавайтина  
вохавала, вохало, вохавелла  
вохийта, вухуьйту, вохийтина 
вохавала, вохало, вохавелла 
вохийта, вухуьйту, вохийтина 
вохо, вохаве, вохаво, вохийна 
вошалла /ду/, д. -о 
воI  /ву-бу/, д. -а; д. т.  -къоьнгий 
воьалгIа 
воьалгIаниг, д. -воьалгIачо 
вохка, вухку, воьхкина 
воьда 
воьданиг 
воьду 
воьдург 
воьта  /ду/,  д.   -но;   д.  т.   -наш  
вукху агIор /модальни дош/  
вухавáла, юхавала, вухаволу, юхаволу, вухаваьлла, юхаваьлла  
вукъа, вукъу, вуькъна  
вукъавала, вукъало, вукъавелла  
вукъавалийта, вукъаволуьйту, вукъавалийтина 
вукъийта, вукъуьйту, вукъийтина  
вула, вулу, вуьйлина  
вулавала, вулало, вулавелла  
вулавалийта, вулаволуьйту, вулавалийтина 
вулийта, вулуьйту, вулийтина  
вуха, вуху, вуьйхина  
вухавала, вухало, вухавелла  
вухавалийта, вухаволуьйту, вухавалийтина 
вухийта, вухуьйту, вухийтина  
вуьрхIитта, /ду-ду/, д. -ммо; д. т. -ннаш  
вуьрхIиттазлагIа  
вуьрхIиттазлагIниг  
вуьрхIитталгIа  
вуьрхIитталгIаниг  



вуьшта  
вуьшта аьлча  
вызов, -ш /ю-ю/, д. -о  
вымпел   /ю-ю/,  д.   -о;  д.  т.   –ш 
выставка   /ю-ю/,  д.   -о;   д.   т.   –ш 
вышка  /ю-ю/,  д.  -но,  д.  т.   –наш 
 

Г 
 
га /ду-ду/, д. гаьнно, -гено; д. т. -генаш/ гаьннаш 
гажа, гежа, гежна  
гажарг, -аш /бу-бу/, д. -о  
газ /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
газа   /ю-ю/,   д.   -но;   д.  т.   -геза-рий  
газа-гуьзалг, -аш /ю-ю/, д. -о  
газета   /ду-ду/,  д.   -о;   д.   т.   -аш  
гаки  /ду-ду/,  д.  -но;  д. т.  -еш  
гала  /ю-ю/, д.  -но;  д.  т.  -наш 
гала /ду-ду/, -д. -но; галанаш  
галдаккха,    галдоккху,    галдаьккхина  
галдаккхадала,   галдаккхало,   галдаккхаделла  
галдаккхадалийта,  галдаккхадолуьйту, галдаккхадалийтина  
галдаккхийта,   галдоккхуьйту,   галдаккхийтина 
галдала, галдолу, галдаьлла  
галдаладала, галдалало, галдаладелла 
галдалийта,     галдолуьйту,     галдалийтина 
галдаха, галдоху, галдаьхна 
галдахадала, галдахало, галдахаделла 
галдахадалийта, галдахадолуьйту, галдахаладийтина 
галдахийта, галдохуьйту, галдахийтина 
галдовла, галдовлу, галдевлла 
галдовладала,   галдовлало,   галдовладелла 
галдовладалийта, галдовладолуьйту, галдовладалийтина 
галдовлийта, галдовлуьйту, галдовлийтина 
гали   /ду-ду/, д. -но;  д, т. -еш 
галифе  /ю-ю/, д.-но; д. т. -ш 
галморзаха 
галморзахниг 
галморзахалла, -ш /ю-ю/, д.  -о  
галстук   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
галц, -аш /ю-ю/, д. -о  
гам /бу-ду/, д.  -гомо;  д. т.  -гаьмнаш  
гам   /ю-ю/,   д.   -гемо;   д.   т.   -гемаш  
гамдайта, гамдойту, гамдайтина  
гамдала, гамло, гамделла  
гамдалийта,  гамдолуьйту,  гамдалийтина 
гамдан, гамде, гамдо, гамдина  
гамо, -йаш /ю-ю/, д. -но  
гап /айдардош/  
гап-гип /айдардош/  
гап-гип-гап /айдардош/  
гап-гиппехь /куцдош/  



гар   /ду-ду/,   д.  -о;   д.   т. -аш  
гараж   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т. -аш  
гардероб /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
гарза   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т. -наш  
гарехь 
гаррехь /куцдош/  
гармана аре,   -наш  /ю-ю/,  д.   -но  
гармони /ю/, д. -но  
гарнизон   /ю-ю/.  д.   -о;   д.   т.   -аш 
гарс   /бу-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
гата /ду-ду/, д.  -но; д. т. -наш 
гатдала, гатло, гатделла 
гатдалийта, гатдолуьйту, гатдалийтина 
гатдан, гатдо,  гатдина 
гатто, -наш /ю-ю/, д. -но 
гаъ   /бу-ду/,   д.   -гоо;   д.   т.   -гаьънаш 
гахIар, -ш /ду-ду/, д. -о 
гаьзло /ву,  ю-бу/, д.  -чо; д.  т.  -й 
гаьллаш   /ю/,   д. -а;  /цхь. т.   дац/ 
гварди /ю/, д. -с 
гвардейски 
гвардеец /ву-бу/, д.  -гвардейцо; д. т. 
-гвардейцаш 
ге /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
гé /ю-ю/, д. -но; д. т. -ш  
гезг /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
гезгамаша  /бу-ду/,  д.   -но;  д.  т.   -ош  
гезъян, гезъе, гезйо, гезйина  
гезъяйта, гезйойту, гезъяйтина  
гезъяр /ду/, д. -о  
гектар  /ю-ю/,  д.   -о;  д.  т.   -аш  
гел /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
геланча, -ш /ву, ю-бу/, д.  -о /«гила» бохучу   дашах хилла/  
гема   /ю-ю/,  д.   -но;   д.   т.   -наш  
гена  
ген-гена 
генадовла, генадовлу, генадевлла  
генадовладала,   генадовлало,   генадовладелла  
генадовладалийта,   генадовладолуьйту, генадовладалийтина  
генадаккха, генадоккху, генадаьккхина  
генадаккхадала,  генадаккхало,  генадаккхаделла  
генадаккхадалийта,  генадаккхадолуьйту, генадаккхадалийтина  
генадаккхийта,   генадоккхуьйту,   генадаккхийтина 
генадала, генадолу, генадаьлла  
генадаладала,  генадалало,  генадаладелла 
генадаладалийта,  генадаладолуьйту, генадаладалийтина  
генадалийта, генадолуьйту, генадалийтина 
генадаха, генадоху, генадаьхна  
генадахадала,    генадахало,    генадахаделла  
генадахадалийта,       генадахадолуьйту, генадахадалийтина  
генадахийта,     генадохуьйту,     генадахийтина  
генара 



генералиссимус /ву/, д. -о  
генеральни  
генарниг  
гени   /ву,   ю-бу/,  д.  -с;  д.   т.   -еш  
гениальни 
географи /ю/, д. -но  
географически  
геодези /ю/, д. -но  
геологи /ю/, д. -но  
геометри /ю/, д. -но  
геометрически 
гербари  /ю-ю/, д.   -но;  д.  т.   -еш  
герга  
гергга  
гергадан,   гергадола,   гергадогIу,   гергадеана  
гергадаийта,     гергадоуьйту,     гергадаийтина 
гергадаха,    гергадоьлху,    гергадахана  
гергадахийта,   гергадохуьйту,   гергадахийтина 
гергакхача, гергакхочу, гергакхаьчна  
гергакхачадайта,    гергакхачадойту, гергакхачадайтина  
гергакхачадала, гергакхачало, гергакхачаделла  
гергакхачадалийта, гергакхачадолуьйту, гергакхачадалийтина  
гергакхачо, гергакхачаде, гергакхачадо, гергакхачийна 
гергакхачийта, гергакхочуьйту, гергакхачийтина 
гергаоза, гергаузу, гергаоьзна  
гергаозадала,  гергаозало,  гергаозаделла  
гергаозадалийта,   гергаозадолуьйту, гергаозадалийтина  
гергаозийта, гергаузуьйту, гергаозийтина  
гергара  
гергарниг 
гергарло /ду-ду/, д. -но; д. т. -наш  
гергахьа 
гергаэха, гергаоьху, гергаихна  
гергаэхадала,  гергаэхало,  гергаэхаделла  
гергаэхадалийта,   гергаэхадолуьйту, гергаэхадалийтина  
гергаэхийта,  гергаоьхуьйту,  гергаэхийтина 
герз   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
гéриг   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
гечдадала, гечдало, гечдаделла  
герма,   -наш   /ю-ю/,   д.   -но   /гарманаш/ 
гечдан, гечде, гечдо, гечдина  
гечо   /ду-ду/,   д.   -но:   д.   т.   -наш  
гиба  /ю-ю/,  д.  -но;  д.  т.  -наш  
гигиена /ю/, д. -о  
гигиенически /унахцIоналлин/  
гила /бу-бу/, д. -но; л. т. -наш  
гилакема, -наш /ду-ду/, д. -но  
гилгаш  /гилдигаш/  /ду/,  д.  -а  /цхь. т. дац/ 
гилза /ю-ю/, д. -но; д. т.  -наш  
гимн, -аш /ю-ю/, д. -о  
гимнази   /ю-ю/,  д.   -но;   д.  т.   -еш  
гимнастика /ю/, д. -о гинсу, -ш /ду-ду/, д. -но  



гипéрбола /ю/, д. -о  
гирда  /бу-ду/,  д.  -но;  д.  т.   -наш  
гирз- /ду-ду/,   д.   -о;   д.  т.   -аш 
гитáра /бу-ду/, д. -о; д. т. -ш  
гиччо /бу-ду/, д. -но; д. т. -ш  
глицерин /ду/, д. о  
гó /бу-ду/, д. -но; д. т. :наш  
гóббаккха, гобоккху, гобаьккхина  
гобаккхабала, гобаккхало, гобаккхабелла  
гобаккхабалийта,  гобаккхаболуьйту, гобаккхабалийтина  
гобаккхийта,  гобоккхуьйту, гобаккхийтина 
гов /айдардош/  
гов-гив  
гов-гив-гов  
гов-гиввехь  
говза  
говзаниг 
говзалла   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
говзанча /ву, ю-бу/, д. -о; д. т. -ш  
говр /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
говраворда, -наш /ю-ю/, д. -но  
говрахь /куцдош/  
гóла /бу-бу/, д. -гоьло; д. т. -ш  
гóма  
гóманиг 
гóмаш   /ю-ю/,  д.   -о;   д.   т.   -аш 
гóмаш-бугIа /ю-ю/, д.  -но; д. т. -наш 
гомашкIорни,   -еш   /ю-ю/,   д.   -но 
гомха 
гомханиг 
гомхе, -наш /ю-ю/, д. -но 
гóнах 
гонахара 
гонахарниг 
гонахьа 
гонахье   /ю-ю/,  д.   -но;   д.   т.   -наш 
гора /ю-ю/, д. -но; д. т. /горий/ -наш 
горга 
горганиг 
горгам   /ю-ю/,  д.   -о;   д.  т.   -аш 
горгдайта, горгдойту, горгдайтина 
горгдала,    горглб,    горгло,    горгделла 
горгдалийта, горгдолуьйту, горгдалийтина 
горгдан,  горгде, горгдо, горгдина  
горняк, -аш /ву-бу/, д. -о  
горгали   /бу-ду/,   д.   -но;   д.   т.   -еш  
горахIитта,   горахIуьтту,   горахIиттина  
горахIиттийта,  горахIуьттуьйту,  горахIиттийтина  
горахIитто, горахIиттаде, горахIиттадо, горахIиттийна 
горахIотта,   горахIутту,   горахIоьттина  
горахIоттийта,    горахIуттуьйту,    горахIоттийтина  
горахIотто,     горахIоттадо,     горахIоттийна 



горчица /ю/, д. -о  
госпиталь  /ю-ю/.  д.   -о;  д.  т.   -ш  
гостиница  /ю-ю/,   д.   -о;  д.   т.   -ш  
гота  /ю-ю/,  д.  -но;  д.  т.   -наш  
готталла /ю/, д. -о  
гочдан, гочдо, гочдина  
гочдар /ду/, д. -о  
гочдайта, гочдойту, гочдайтина  
гочдархо  /ву,   ю-бу/,  л.   -чо;  д.  т.   -й  
гоьвала, гоьволу, говаьлла  
гоьваккха,     гоьвоккху,     гоьваьккхина  
гоьжа /бу-бу/, д.  -но; д. т.  -наш  
гоьрда, -наш  /ду-ду/,  /гурда/, д.  -но /тур/ 
гоьмукъ//гоьмагI,   -аш   /бу-ду/,  д.  -о  
гоьза, -наш /бу-бу/, д. -но  
градус   /ю-ю/,   д.    -о;   д.   т.   -аш  
грамм   /ю-ю/,  д.   -о;   д.   т.   -аш  
грамматика   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
грамматикан дакъа /ду/  
грамматйчески синоним.  -аш    /ю-ю/, д. -о 
грамматйчески   таллар   /ду/,   д.   -о  
граммофон   /ю-ю/,  д.   -о;   д.   т.   -аш  
грамота   /ю-ю/,  д.   -о;  д.   т.   -аш  
гранат, -аш /ю-ю/, д. -о  
графика /ю/, д. -о 
графически 
графин   /ю-ю/,  д.   -о;   д.  т.   -ш 
гречанка  /ю-бу/,  д.   -о;  д.  т.   -ш 
грек, -аш /ву-бу/, д. -о 
грим   /ю-ю/,  д.   -о;   д.  т.   -аш 
грипп /ю/, д. -о 
грузовик  /ю-ю/,  д.   -о,  д.  т.   -аш 
грузчнк   /ву-бу/,  д.   -о;  д.  т.   -аш 
грузчица  /ю-бу/,  д.   -о;  д.  т.   -ш 
гу   /бу-бу/,   д.   -но;   д.   т.   -наш 
губерни   /ю-ю/,  д.   -но;  д.  т.   -еш 
губернатор  /ву-бу/, д. -о;  д. т. -ш 
гудок   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
гуй   /ду-ду/,  д.  -но;  д.  т.   -наш 
гул, -аш /бу-ду/, д. -о 
гулам /бу-бу/, д. -о; д. т. -аш 
гулдайта, гулдойту, гулдайтина 
гулдала, гулло, гулделла 
гулдалийта, гулдолуьйту, гулдалийтина 
гулдан, гулдо, гулдина 
гулдалар /ду/, д. -о 
гулдар /ду/, д. -о 
гулахь /куцдош/ 
гур  /бу-ду/,  д.  -о;  д. т.  -аш 
гурахь 
гурале 
гурралц 



гурахь дуьйна 
гурахьлера 
гурахьлерниг 
гурма /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш 
гуьржи   /ву,   ю-бу/,   д.   -чо;   д.   т.   -й 
гуьржашха /куцдош/ 
гуттар 
гуттара а 
гуттаренна а 
гучудаккха, гучудоккху, гучудаьккхина 
гучудаккхадала, гучудаккхало, гучудаккхаделла  
гучудаккхадалийта,  гучудаккхадолуьйту, гучудаккхадалийтина 
гучудаккхийта,  гучудоккхуьйту,  гучудаккхийтина 
гучудала, гучудолу, гучудаьлла  
гучудаладала,  гучудалало,  гучудаладелла  
гучудаладалийта,  гучудаладолуьйту, гучудаладалийтина  
гучудалийта, гучудолуьйту, гучудалийтина 
гучудийла, гучудуьйлу, гучудийлла  
гучудийладала,  гучудийлало,  гучудийладелла  
гучудийлийта, гучудуьйлуьйту,  гучудийлийтина 
гучохь 
гучуьра 
гуьйранна 
гуьйраг /ю-ю/, д.-о; д. т,- гоьргаш 
гуьйре /ю-ю/, д.-но; д. т. -наш 
гуьлмаьнда   /ду-ду/,  д.  -о;  д.  т.  -еш 
Гуьржийчоь /ю/, д. –но 
 

ГI 
 
гIа /ду-ду/, д. -но; д. т. -ш 
гIабакх /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
гIабуц /ю-ю/, д.  -гIабацо;  д.  т.  -гIа-бецаш 
гIабали /ю-ю/, д. -но; л. т. -еш  
гIагI  /ду-ду/, д. -гIаыIно; д. т. -гIаьгIнаш  
гIад   /ду-ду/,   д.   -гIодо;   д.   т.   -ддаш 
гIадбуто  
гIадбутониг  
гIаддайна  
гIаддайнарг 
гIаддаха, гIадгIо, гIаддоьду /гIаддоьлху/, гIаддахана  
гIаддахадала,  гIаддахало, гIаддахаделла 
гIаддахийта,   гIаддохьуйту,   гIаддахийтина 
гIадъэха, гIадъоьху, гIадъихна  
гIаж /ю-ю/, д. -гIожо; д. т. -гIожмаш  
гIажари   /ву,   ю-бу/,   д.   -чо;   д.   т.   -й  
гIаз   /ю-ю/,  д.  -гIезо;   д.  т. -гIезаш  
гIазанча, -ш /ву, ю-бу/, д. -о  
гIазот /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
гIайба   /бу-ду/,  д.  -но;  д.  т.  –наш /гIайбеш/ 
гIайгIа /бу-ду/, д. -но; д. т. -наш  
гIайгIа /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  



гIайгIа-бала  
гIайгIане  
гIайгIанениг 
гIайна /ду-ду/, д. -о; д. т. -еш  
гIаймакх /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
гIайна /ду/, д. -о /тоьгуна/  
гIайракх /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
гIайре /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
гIакх /ю-ю/, д.  -гIокхо; д. т.  -гIаькхнаш 
гIаккхар /ю-ю/, д. -о, д. т. -ш  
гIала /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
гIала /бу-ду/, д.  -гIело; д. т.  -гIелий  
гIалакх, -аш /ду-ду/, д. -о  
гIалгIазкхи -ву, /ю-бу/, д. -чо; д. т. -й  
гIаларт /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
гIалат, -аш /ду-ду/, д. -о  
гIалатло /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
гIалато /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
гIалгIа   /ву,   ю-бу/,   д.   -чо;   д.   т.   -й  
гIалмакхо  /ву,  ю-бу/,  д.  -чо;  д.  т.  -й  
гIалмакхчай /ду-ду/, д. -но; д. т. -.наш  
гIам  /ду-ду/, д.  -гIомо;  д.  т.  -гIемаш  
гIама /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
гIаммагIа   /ю-ю/,  д.  -но;  д.  т.  -наш  
гIан   /ду-ду/,  д.   -гIено;  д.  т.   -гIенаш  
гIаннабарш   /ю/,   цхь.  тер.  дац;  д.   -а  
гIант /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
гIантабаI   /бу-ду/,  д.  -гIантабаьIо; д. т. -гIантабаьIаш 
гIап   /ю-ю/,  д.  -гIопо;  д.  т. -гIепаш  
гIара /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
гIарадаккха, гIарадоккху,  гIарадаьккхина  
гIарадаккхадала,  гIарадаккхало, гIарадаккхаделла  
гIарадаккхийта,  гIарадоккхуьйту,  гIарадаккхийтина 
гIарадала, гIарадолу, гIарадаьлла  
гIарадалийта, гIарадолуьйту, гIарадалийтина 
гIарбаш /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
гIарбу /ду-ду/, д. -но; д. т. -ш  
гIаргI /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
гIарадаккхар /ду/, д. -о  
гIарадалар /ду/, д. -о  
гIарадалийтар /ду/, д. -о  
гIарагIовгIа /ю-ю/,  д.  -но;  д.  т.   -наш  
гIаргIули   /ю-ю/,   д.    -но;   д.    т.    -еш  
гIарлу /ду-ду/, д. -но; д. т. -наш  
гIарол /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
гIарол /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
гIаролхо, -й /ву, ю-бу/, д. -чо  
гIарт  /ду-ду/,  д.   -о;   д.  т.   -гIаьрташ  
гIарчI-аьлла /куцдош/  
гIатта, гIотту, гIаьттина  
гIатта, гIаьтта, гIаьттина /бага/  
гIаттадайта,    гIаттадойту,    гIаттадайтина  



гIаттадала, гIаттало, гIаттаделла 
гIаттам, -аш /бу-бу/, д. -о 
гIаттар /ду/, -д. -о 
гIаттадайтар /ду/, д. -о 
гIаттадалар /ду/, д. -о 
гIатто,   гIаттаде,   гIаттадо,   гIаттийна 
гIаттор /ду/, д. -о 
гIаттийта, гIоттуьйту, гIаттийтина 
гIаттийтар /ду/, д. -о 
гIаш /куцдош/ 
гIаш /ю/, д. -о /цIердош/ 
гIашло   /ву,   ю-бу/,   д.   -чо;   д.   т.   -й 
гIебарто   /ву,   ю-бу/,   д.   -чо;   д.  т.   -й 
гIезало   /ву,   ю-бу/,   д.   -чо;   д.   т.   -й 
гIелвала, гIелло, гIелвелла 
гIéли /ду/, д. -но 
гIéли /ю-ю/,, д. -но; д. т. -еш 
гIéло /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш 
гIéнах /куцдош/ 
гIéнан кхоьлах 
гIéниг /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш 
гIéра /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш 
гIéрахо /ву-бу/, д. -чо; д. т. -й 
гIергIа, гIиргIина  
гIергIар /ду/, д. -о  
гIерта, гIиртина, гIертар ву  
гIертадайта,    гIертадойту,    гIертадай-тина 
гIертадала, гIертало, гIертаделла  
гIертадалийта, гIертадолуьйту, гIертадалийтина 
гIертийта,  гIоьртуьйту,  гIертийтина  
гIерто, гIертадо, гIертийна  
гIехь 
гIий /бу-бу/, д. -но:, д. т. -наш  
гIийбат /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
гIийла  
гIийланиг  
гIийлла 
гIийлалла /ю/, д. -о  
гIиллакх /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
гIир /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
гIире                                          
гIирениг 
гIина /ду-ду/, д. -но; д. т. -ш /басар/  
гIиллакхдерг /ву, ю-бу/, д. -гIиллакхдолчо; д. т. -гIиллакхдерш 
гIиллакхдоцург /ву, ю-бу/,  д. -гIиллакхдоцчо; д. т. -гIиллакхдоцурш  
гIиргIа /ду-ду/, д. -но, д. т. -наш  
гIиргIазо  /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т. -й  
гIирс /бу-бу/, д. -о; д. т. -аш  
гIирт /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
гIитта, гIуьтту, гIиттина 
гIиттадайта,  гIиттадойту, гIиттадайтина 
гIиттадала, гIиттало, гIиттаделла  



гIиттийта, гIуьттуьйту, гIиттийтина 
гIитто,   гIиттаде,   гIиттадо,    гIиттийна  
гIишло /ю-ю/, д. -но; д. т. -ш  
гIо  /ду-ду/, д.  -гIоьно; д. т.  -гIоьнаш  
гIов /ю/, д. -но 
гIовгIа /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
гIовла /ю-ю/, -но; д. т. -наш  
гIовтал /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
гIогI /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
гIодам /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
гIодаюкъ /ю-ю/, д. -о; д. т. -гIодаяккъаш 
гIоза /лиэла/ куцдош  
гIола /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
гIоле /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
гIомалла /ду/, д. -о  
гIонжагIа /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш  
гIопаста, -наш /ю-ю/, д. -но  
гIора /ду-ду/, д.  -но; д.  т.  -наш  
гIорадайта,   гIорадойту,   гIорадайтина  
гIорадала, гIорало, гIораделла  
гIоргIа 
гIоргIалла /ю/, д. -о  
гIоргIаниг 
гIордаз /бу-ду/, д. -о; д. т, -аш  
гIоре аре  
гIорийнарг 
гIореш /ду/, д. -а /цхь. т. дац/  
гIорза /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
гIорзолаг /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
гIоркхма, -ш /ю-ю/, д. -о /акула/  
гIоро, гIорадо, гIорийна  
гIорта, гIурту, гIоьртина  
гIортадайта, гIортадойту, гIортадайтина 
гIортийта, гIуртуьйту, гIортийтина  
гIортадала, гIортало, гIортаделла  
гIорто, гIортадо, гIортийна  
гIортор /гIорто/ /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
гIоьмеш /ю/, д. -а цхь. т. дац.  
гIота /ю-ю/, д. -но, д. т. -наш  
гIос /бу/, д. -гIоьсо 
гIоьнча /ву, ю-бу/, д. -о /но/; д. т. -ий /наш/  
гIу /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
гIуда /ду-ду/, д. -но; д. т. -наш  
гIудалкх /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
гIуй  /бу-ду/,  д.  -гIоро;  д.  т.   -гIораш  
гIулг /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
гIуллакх /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
гIуллакххо /ву,  ю-бу/, д.  -чо; д.  т.  -й  
гIуллакхча /ву, ю-бу/, д. -о; д. т.  -ш  
гIулч /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
гIум /ю-ю/, д. -гIамаро; д. т. -гIамарш 
гIумгIа /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш 



гIумкашха /куцдош/ 
гIумки /ву,   ю-бу/,   д.   -чо;   д.   т.   -й 
гIундалгIи   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -еш 
гIура /ю-ю/, д. -о; д. т. -наш 
гIургIаз /ю-ю/, д. -гIезо; д. т.— гIезаш 
гIуркх /бу-ду/, д. -о; д. т. -аш 
гIурт /бу-бу/, д. -о; д. т. -аш 
гIутакх /ду-ду/, ш. -о; д. т. -аш 
гIурчо, -ш /ю-ю/, д. -но 
гIушллакхе /ю/, д. -но 
гIушлакххан /ю/, д. -гIушлакххено 
гIуьнжара 
гь /гII/ 
гьов /ггIов/: жIаьло гьов элира 
 
 

Д 
 

да /ву-бу/, д. -с; д. т. -й 
да /ву, ю-бу/, д. -с; д. т. -й 
даа, доу, диъна 
даа-мала 
даадайта, даадойту, даадайтина 
даадала, даало, дааделла 
даадалийта, даадолуьйту, даадалийтина 
дага /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш 
дага, догу, дегна  
дáга, догу, даьгна  
дагадаийта, дагадоуьйту, дагадаийтина 
дагадайта, дагадойту, дагадайтина  
дагадала, дагадолу, дагадаьлла  
дагадала, дагало, дагаделла 
дагадалийта, дагадолуьйту, дагадалийтина  
дагадан, дагадогIу, дагадеана  
дагадоха, дагадуху, дагадоьхна  
дагадохийта, дагадухуьйту, дагадохийтина 
дагазадаккха, дагазадоккху, дагазадаьккхина 
дагазадаккхадала,  дагазадаккхало, дагазадаккхаделла  
дагазадаккхийта, дагазадоккхуьйту, дагазадаккхийтина 
дагазадала, дагазадолу, дагазадаьлла  
дагазадалийта,  дагазадолуьйту,  дагазадалийтина 
дагазадаха, дагазадоху, дагазадаьхна  
дагазадахадала, дагазадахало, дагазадахаделла  
дагазадахийта, дагазадохуьйту, дагазадахийтина  
дагазадийла,    дагазадуьйлу,    дагазадийлла  
дагазадийладала,   дагазадийлало,   дагазадийладелла 
дагалаца, дагалоцу, дагалаьцна  
дагалацадала,  дагалацало,   дагалацаделла  
дагалацам   /бу-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
дагалацамза 
дагалацийта, дагалоцуьйту, дагалацийтина  
дагар /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш 



дагара 
дагахь 
дагахьбаллам, -аш /бу-бу/, д. -о 
дагардар /ду/, -д. -о 
дагардийриг /ду/ 
дагахьдалла, дагахьдоллу, дагахьдаьллина  
даггара  
даггарниг 
дагийта, догуьйту, дагийтина  
дагийта, догуьйту, дагийтина  
даго, дагаде, дагадо, дагийна  
дагI   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -даьгIнаш  
дада, доду, дедда  
дада /ву-бу/, д. -с; д. т. -гIар  
дадала, дало, даделла  
дадийта, додуьйту, дадийтина  
дадо, дададе, дададо, дадийна  
дадолаг /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
дажа, дежа, даьжна  
дажадайта,   дажадойту,   дажадайтина  
дажадала, дажало, дажаделла  
дажал /ву, ю-бу/, д. -о; д. т. -ш  
дажийта, дожуьйту, дажийтина  
дажо, дажаде, дажадо,  
дажийна даза, дозу, даьзна  
даздайта, даздойту, даздайтина  
даздала, дазло, дазло, дазделла 
даздалийта, даздолуьйту, даздалийтина 
даздан, дазде, даздо, даздина 
дазийта, дозуьйту, дазийтина 
дазо, дазаде, дазадо, дазийна 
даийта, доуьйту, даийтина 
дайа, дойу, дайина 
дайлла /ду/, д. -о 
даймохк  /бу-ду/,   д. -даймахко;  д.  т. -даймехкаш 
дайн 
дайниг 
дайта, дойту, дайтина 
дайийта, дойуьйту, дайийтина 
дак   /ду-ду/,   д. -доко;  д.  т. -декнаш 
дактиль /ю/, д. -о 
дакх /ду-ду/, д. -докхо; д. т. -декхнаш 
дакха, декха, декхна 
дакхадайта, дакхадойту, дакхадайтина 
дакхнйта, докхуьйту, дакхийтина  
дакхо   /дакхаде/,   дакхадо,   дакхийна  
даккха, доккху, даьккхина  
даккхадала, даккхало, даккхаделла  
даккхадалийта, даккхадолуьйту, даккхадалийтина 
даккхийта, доккхуьйту, даккхийтина  
дакъа /ду-ду/, д. -докъо; д. т. -декъий  
дакъа /ду-ду/, д. -декъо; д. т. -ош  



дакъадайта, дакъадойту, дакъадайтина  
дакъадала, дакъало, дакъаделла  
дакъадалийта, дакъадолуьйту, дакъадалийтина  
дакъазадала,    дакъазадолу,    дакъазадаьлла  
дакъазадалийта, дакъазадолуьйту, дакъазадалийтина  
дакъазадаха,    дакъазадоху.    дакъазадаьхна  
дакъазадахадала,  дакъазадахало,  дакъазадахаделла  
дакъазадахийта,  дакъазадохуьйту,  дакъазадахийтина 
дакъалг /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
дакъо,    дакъаде, дакъадо,  дакъийна  
дала, ле, ле, делла  
дала, ло, ло, делла  
дала, долу, даьлла 
даладайта, даладойту, даладайтина  
даладала, далало, даладелла  
даладала, далало, даладелла  
далийта, долуьйту,  
далийтина далла /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
далла, доллу, даьллина  
далладайта, далладойту, далладайтина 
далладала, даллало, далладелла  
далладалийта,  далладолуьйту, далладалийтина 
даллийта, доллуьйту, даллийтина  
далло,    далладе,    далладо,    даллийна  
дало, даладе, даладо, далийна  
дама /ду-ду/, д. -демо; д. т. -наш  
дамардарц   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
дан, дола, догIу,  
деана дан, да, дахьа, деана  
да-нана  /ду-бу/,  д.   -дас-нанас;   д.  т. -дай-наной  
данне а /дакъалг/  
дао, дааде, даадо,  
даийна дап 
дап-дип, дап-дип-дап /айдардош/  
дап-диппехь /куцдош/  
дар, -аш, /ду-ду/, д. -о  
дара, дору, дерина  
дарадала, дарало, дараделла  
дардалар /ду/, д. -о  
дарба /ду-ду/, д. -но; д. т. -наш  
дарбане, дарбанениг  
дарбанхи,   -ш   /ду-ду/,   д.   -дарбанхиэ  
дарвинизм /ю/, д. -о  
дардайта, дардойту, дардайтина 
дардала, дарло, дарло, дарделла  
дардалийта, дардолуьйту, дардалийтина 
дардан, дарде, дардо, дардина  
даржа, даьржа, даьржина  
даржадайта, даржадойту, даржадайтина 
даржадала, даржало, даржаделла  
даржадалийта, даржадолуьйту, даржадалийтина 
даржийта, доржуьйту, даржийтина  



даржо, даржаде,  даржадо,  даржийна  
дари /ду-ду/, д. -но; д. т. -еш  
дарийта, доруьйту, дарийтина  
даре /ду-ду/, д. -но; д. т. -наш  
даро, -наш /ю-ю/, д. -но 
дарста, дерста, дерстина  
дарстадайта, дарстадойту, дарстадайтина 
дарстадала, дарстало, дарстаделла  
дарстадалийта,   дарстадолуьйту,   дарстадалийтина 
дарстийта,    дорстуьйту,    дарстийтина  
дарсто, дарстаде, дарстадо, дарстийна  
дарта, -наш /ю-ю/, д. -но  
дархо /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т. -й  
дарц /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
даста /ду-ду/, д. -но; д. т. -наш  
даста, досту, даьстина  
дастадала, дастало, дастаделла  
дастадалийта, дастадолуьйту, дастадалийтина 
дастамалла /ю/, д. -о 
дастама 
дастамниг 
дастаме 
дастийта, достуьйту, дастийтина 
дата, дета, детта 
датадайта, датадойту, датадайтина  
датадала, датало, датаделла  
датадалийта, датадолуьйту, датадалийтина 
датийта, дотуьйту, датийтина  
дато, датадо, датийна  
датта, дотту, деттина  
даттадала, даттало, даттаделла  
даттадалийта, даттадолуьйту, даттадалийтина 
даттийта, доттуьйту, даттийтина  
датIа, детIа, даьттIа  
датIадайта,  датIадойту,  датIадайтина  
датIадала, датIало, датIаделла  
датIадалийта, датIадолуьйту, датIадалийтина 
датIийта, дотIуьйту, датIийтина  
датIо, датIадо, датIийна  
даха, деха, дехна 
даха, гIо, доьду, дахана 
даха, доху, даьхна 
даха, деха, даьхна 
дахадайта,  дахадойту, дахадайтина 
дахадала, дахало, дахаделла 
дахадала, дахало, дахаделла 
дахар /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш 
дахдан, дахде, дахдо, дахдина 
дахдайта, дахдойту, дахдайтина 
дахдала, дахло, дахделла 
дахдалийта, дахдолуьйту, дахдалийтина 
дахийта, дохуьйту, дахийтина  



дахийта, дохуьйту, дахийтина  
дахка /бу-ду/, д. -дехко; д. т. -дехкий  
дахка, дехка, дехкина  
дахка, дохку, дехкина  
дахка, дуьйла, догIу, даьхкина  
дахкадайта, дахкадойту, дахкадайтина  
дахкадайта, дахкадойту, дахкадайтина  
дахкийта, дохкуьйту, дахкийтина  
дахкийта, дохкуьйту, дахкийтина  
дахко, дахкаде, дахкадо, дахкийна  
дахко,    дахкаде,    дахкадо,    дахкийна  
дахо, дахаде, дахадо, дахийна  
дахо, дахаде, дахадо, дахийна  
дахча, дехча, дехчина  
дахчадайта, дахчадойту, дахчадайтина  
дахчадала, дахчало, дахчаделла  
дахчадалар /ду/, д. -о  
дахчо, дахчаде, дахчадо, дахчийна  
дахчийта, дохчуьйту, дахчийтина  
дакъадайта, дакъадойту, дакъадайтина  
дакъадала, дакъало, дакъаделла  
дакъо, дакъаде, дакъадо, дакъийна  
дахьа, хьо /хьуо/, хьо, даьхьна  
дахьадайта, дахьадойту, дахьадайтина  
дахьадала, дахьало, дахьаделла  
дахьар /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш  
дахьийта, дохьуьйту, дахьийтина  
дахьо, дахьаде, дахьадо, дахьийна  
дац 
даца, деца, даьцна 
дацадайта, дацадойту, дацадайтина 
дацадала, дацало, дацаделла 
дацдайта, дацдойту, дацдайтина 
дацдала, дацло, дацделла 
дацдалийта, дацдолуьйту, дацдалийтина 
дацдан, дацдо, дацдина 
дацийта, доцуьйту, дацийтина 
дацо, дацаде, дацадо, дацийна 
дацой-деций /ду/, д. -ша, аша 
даш /ду, ду/, д. -дошо; д. т. -дешнаш 
даша, деша, дешна 
даша, деша, даьшна 
даша, дошу, даьшна 
дашадайта,   дашадойту,  дашадайтина 
дашадала, дашало, дашаделла 
дашадала, дашало, дашаделла 
дашийта, дошуьйту, дошийтина 
дашийта, дошуьйту, дашийтина 
дашо 
дашониг 
дашо, дашадо, дашийна 
даI    /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -даьIнаш 



даIа, доIу, даьIна 
даIадала, даIало, даIаделла 
даIийта, доIуьйту, даIийтина 
даьндарг /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
даьсса 
даьссаниг 
даьтта /ду-ду/, д. -но; д. т. -наш 
даьттагIа   /бу-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -ш 
даьхни /ду/, д. -дохно 
даьхнакерт   /ю-ю/,   д.   -о;   д. т. -аш  дохнакерт 
даьхнилелор /ду/, Д. -о 
даьхнилелорхо,   -й   /ву,   ю-бу/,   д.   -чо 
даьIахк /ю-ю/, д. -о, д. т. -аш 
де /ду-ду/,д. -дийно; д. т. -нош 
дé а /дакъалг/ 
деакепара 
деакепарнаш 
дéба, деба, дебна 
дéбадайта, дебадойту, дебадайтина  
дéбадала, дебало, дебало, дебаделла  
дебадалийта, дебадолуьйту, дебадалийтина 
дебийта, доьбуьйту, дебийтина  
дебо, дебаде, дебадо, дебийна  
де-буьйса  /ду-ду/,  д.   -но;  д.  т.   -наш  
деваша /ву-бу/, д. -с; д. т. -девежарий  
девзаг /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
дега, дега, дегна 
дегабаам /бу-бу/, д. -о; д. т. -аш  
дегадайта, дегадойту, дегадайтина 
дегадала, дегало, дегаделла  
дегадалийта, дегадолуьйту, дегада-лийтина 
дегайовхо /ю-ю/,  д. -но;   д.   т.   -наш, амма: деган йовхо 
дегала 
дегалла /ю/, д. -о 
дегалниг 
дегийта, доьгуьйту, дегийтина 
дего, дегаде, дегадо, дегийна 
дегI    /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.    -догIмаш 
деда /ву-бу/, д. -с; д. т. -й 
дедда-юкъа /куцдош/ 
де-дезткъа 
де-дезткъазза 
де-дезткъазлагIа 
де-дезткъалгIа 
дедо, -ш /ю-ю/, д. -но 
деепричасти   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -еш 
дежийла /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш 
дежурни /ву, ю-бу/, д. -с -чо; д. т. -еш 
деза 
деза де, -нош /ду-ду/, д. -дезачу дийно 
дезаниг 
деза /диэза/, деза, дезна 



дезадала, дезало, дезаделла 
дезадалийта, дезадолуьйту, дезадалийтина 
дез-деза 
дез-дезаниг, д. -дез-дезачо, д. т. –дез -деза, -наш  
дезар /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш 
дезертир  /ву,  ю-бу/, д.   -о;   д.  т.   -аш 
дезийта, доьзуьйту, дезийтина 
дезинфекци /ю/, д. -но 
дезткъа 
дезткъазза 
дезткъазлагIа 
дезткъалгIа 
дезткъалгIаниг 
дезткъе а 
дей-дейттазза 
дей-дейттазлагIа 
дей-дейтталгIа 
дейиша /ю-бу/, д. -с; д. т. -дейижарий 
дейоьхь /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш 
дейта, доьйту, дейтина 
дейтта, дейтт-пхийтта 
дейттазза 
дейттазлагIа 
дейттазлагIниг 
дейтталгIа 
дейтталгIаниг 
дейтте а 
дека, дека, декна 
декийта, доькуьйту, декийтина 
декламаци /ю-ю/, д. -но; д. т. -еш 
декрет /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш 
декабрь /бу/, д. -о 
декабрьски 
декадайта, декадойту, декадайтина  
декадала, декало, декаделла  
декан /ву, ю-бу/, д. -о; д. т    аш  
декийта, доькуьйту, декийтина  
деко, декаде, декадо, декийна  
декха, доькху, декхна  
декхадала, декхало, декхаделла  
декхадалийта, декхалолуьйту, декхадалийтина 
декхар /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш  
декхарийлахь 
декхара /ду-ду/, д. -о; д. т. –декхарш 
декхарийлахь  
декхийта, доькхуьйту, декхийтина 
декъа 
декъаниг 
декъа, доькъу, декъна 
декъадала, декъало, декъаделла 
декъадалийта, декъадолуьйту, декъадалийтина  
декъаза  



декъазниг  
декъала  
декъалниг 
декъарло   /ву,  ю-бу/,  д.   -чо;  д.  т.   -й  
декъахо   /ву,  ю-бу/,   д-   -40;   д.   т.   -й  
декъашхо /ву, ю-бу/, д.  -чо; д. т.  -й  
декъийдуург  /ю-ю/,  д.   -о;   д.   т.   -рш  
декъийта, доькъуьйту, декъийтина  
деккъа /дакъалг/ дела, доьлу,  
дийлина деладайта, деладойту, деладайтина  
деладала, делало, деладелла  
деладалийта, деладолуьйту, деладалийтина 
делахь  /пурбанан дакъалг: язде делахь/ 
делахь а /дуьхьалара -хуттург/  
делегат   /ву,   ю-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
делийта, доьлуьйту, делийтина делкъале  
делккъалц 
делкъалтIаьхье, ю 
делкъахан    /ю,    ю/,   д.    -делкъахено; д. т. -делкъахенаш  
делкъе /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
делкъехь  
делкъехь дуьйна  
делккъехь 
дело, деладе, деладо, делийна  
делха, доьлху, дилхина  
делхадайта, делхадойту, делхадайтина  
делхадала, делхало, делхаделла  
делхийта, доьлхуьйту, делхийтина  
делхо, делхаде, делхадо, делхийна  
демократ  /ву,  ю-бу/,  д.   -о;   д.  т.   -аш 
демократи   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -еш 
демократизм /ю/, д. -о 
демонстраци   /ю-ю/,  д.   -но;  д.  т.   -еш 
ден /диэн/, де, доь, дийна 
денана   /ю-бу/.   д.   -с,  д.   т.   -денаной 
денатурат /ду/, д. -о 
дендан, денде, дендо, дендина 
дендайта, дендойту, дендайтина 
дендала,  денло  /денлуо/,  денло,  денделла  
дендалийта, дендолуьйту, дендалийтина 
денна /куцдош/ 
денъяла, денло, денло, денъелла  
денъялийта, денйолуьйту, денъялийтин 
депутат   /ву,   ю-бу/,'д.   -о;   д.   т.   -аш  
декьалдан, деккъалде, декъалдо, декъалдина 
декъалдар /ду/, д. -о  
декъалдайта, декъалдойту, декъалдайтина  
дера 
дералла /ю/, д. -о  
дера /ду-ду/, д. -но; д. т. -наш  
дерадуьллург /ю-ю/, д. -чо; д. т. -рш  
дераниг 



дермат /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
дерза /ду-ду/: д. -но; д. т. -наш дерза, доьрзу, дирзина  
дерзадайта,  дерзадойту,  дерзадайтина  
дерзадала, дерзало, дерзаделла  
дерзийта, доьрзуьйту, дерзийтина  
дерзо, дерзаде, дерзадо, дерзийна  
дерзор /ду/. д. -о  
дерриге а 
дерт /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
десант /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
деста, деста, дистина  
дестадала, дестало, дестаделла  
дестар /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш  
дестийта, доьстуьйту, дестийтина 
десте /ю/, д. -чо /дукх. тер. дац/.  
десто, дестадо, дестийна  
дети /ду-ду/. д. -но; д. т. -еш  
детта, детта, диттина 
деттадала, деттало, деттаделла  
деттийта, доьттуьйту, деттийтина  
дефис /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
деха  
деханиг 
деха, доьху, дехна 
дехадала, дехало, дехаделла  
дехар /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш 
дехара  /ду-ду/,  д. -о;  д.  т. -дехарш 
дехийта, доьхуьйту. дехийтина  
дехка, доьхку, дихкина 
дехкадала, дехкг.ло, дехкаделла 
дехкийта, доьхкуьйту, дехкийтина 
дехо /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т. –й 
дехьа 
дехьа, дехьа, дехьна 
дехьадаккха, дехьадоккху, дехьадаьккхина  
дехьадаккхадала, дехьадаккхало, дехьадаккхаделла  
дехьадаккхийта, дехьадоккхуьйту, дехьадаккхийтина 
дехьадала, дехьадолу, дехьадаьлла  
дехьадаладала, дехьадалало, дехьадаладелла 
дехьадалийта, дехьадолуьйту, дехьадалийгина 
дехьадаха, дехьадоху, дехьадаьхна  
дехьадахадала, дехьадахало, дехьадахаделла  
дехьадахийта, дехьадохуьйту, дехьадахийтина 
дехьадийла, дехьадуьйлу, дехьадийлла  
дехьадийлийта, дехьадуьйлуьйту, дехьадийлийтина  
дехьадовла, дехьадовлу, дехьадевлла 
дехьадовладала,  дехьадовлало,  дехьадовладелла  
дехьакхисса, дехьакхуьссу, дехьакхиссина 
дехьакхосса, дехьакхуссу,  дехьакхоьссина  
дехьакхоссадала,  дехьакхоссало, дехьакхоссаделла  
дехьара  
дехьа-сехьа  



дехьа-сехьадаха, дехьа-сехьадоху, дехьа-сехьадаьхна  
дехье /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш 
деца /ю-бу/, д. -с; д. т. -гIар  
дечиг   /ду/,   д.   -о   /даго   кечдинарг/  
дечиг /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
дечигпондар  /бу-ду/,  д.   -о;   д.  т.   -ш  
дечигпхьар    /ву, ю-бу/, д. -дечигпхьеро; д. т. -дечигпхьераш  
деша, доьшу, дешна  
дешадала, дешало, дешаделла  
дешан дIанисдалар /разложение/  
дешан духанисдалар /переразложенйе/  
дешан цхьалхадалар /опрощение/  
дешан чолхедалар /усложнение/  
дешначохь  
дешначуьра 
дешар /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш  
дешархо  /ву,   ю-бу/,  д.   -чо;   д.  т.   -й  
дешдакъа /ду-ду/, д.  -дешдекъо; д. т. -ош 
деши /ду-ду/, д. -но; д. т. -еш  
дешийта, доьшуьйту, дешийтина  
дештIаьхье  /ю-ю/,  д.  -но; д.  т.  -наш  
дешхьалхе  /ю-ю/,  д.   -но;  д.   т.   -наш  
диаграмма /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
диалект /ю-ю/, д. -о; д. т., -аш  
диалектизм, -аш /ю-ю/, д. -о  
диалектика /ю/. д   -о  
диалектологи /ю/, д. -но  
диалектически  
диалектико-материалистически 
диалог /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
диван /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
дивизи /ю-ю/, д. -но; д. т. -еш 
диг /ду-ду/, д. -дагаро; д. т. -дагарш 
дига, дуьгу, дигна 
дигадала, дигало, дигаделла 
дигийта, дуьгуьйту, дигийтина 
дижа, дуьжу, дижна 
дижадала, дижало, дижаделла 
дижийта, дуьжуьйту, дижийтина 
дийна 
дийнаниг 
дийнахь 
дийнахьлера 
дийнахьлерниг 
дийннахьехь 
дийнат /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш /животнае/  
дийнна  
дийинаниг  
дийриг /дожар/  
дийца, дуьйцу, дийцина 
дийцадала, дийцало, дийцаделла 
днйцар /ду/, д. -о масдар 



дийцар, -ш /ду-ду/, д. -о 
дийцийта, дуьйцуьйту, дийцийтина 
дика /билгалдош/ 
диканиг 
дика /ду-ду/, д. -но; д. т. -наш /цIер-дош/ 
дика-во 
дикалла /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
Дикабер, -гIар, /ву-бу/, амма: дика бер 
дик-дика 
дик-диканиг 
дикахетар, -ш /ду-ду/, д. -о 
дилха /ду/ 
дилхалахь 
диктант /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
диктатура /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
дила, дуьлу, дилина 
диладала, дилало, диладелла 
диларш /ю/, д. -а цхь. т. дац 
дилийта, дуьлуьйту, дилийтина 
днлла, дуьллу, диллина 
дилладала, диллало, дилладелла 
диллана /куцдош/ 
диллина /дешдакъа/ 
диллийта, дуьллуьйту, диллийтина 
дийла, дуьйлу, дийлла 
дийлийта, дуьйлуьйту, дийлийтина 
дин /бу-ду/, д. -о; д. т. -дой 
дин /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш 
динамит /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
динахь 
дилха /ду/, д. -о 
дилхалахь 
дилхан 
дилханиг 
дин-бекъа /ю-ю/, д. -дин-бокъо; д.  т. -дин-бокъий 
динберг /ю - ю/, д. -о; д. т. -аш  
динбухк  /бу-ду/, д. -аро; д.  т. -арш  
дингад /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
диплом /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
дипломни 
дипломат /ву,  ю-бу/, д.  -о;  д. т.  -аш  
дипломати /ю/, д. -но  
дипломатически 
директор /ву, ю-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
дирижабль /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
дирша /газа/  
диршаниг 
дирша /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
диса, дуьсу, дисна  
дисадала, дисало, дисаделла  
дисийта, дуьсуьйту, дисийтина  
дискусси /ю-ю/, д. -но, д. т. -еш  



дискуссионни 
диспансер /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
диссертаци /ю-ю/, д. -но; ш. т. -еш  
дита, дуьту, дитна  
дитадала, дитало, дитаделла  
дитийта, дуьтуьйту, дитийтина 
дитт  /ду-ду/,  д.   -о;  д.  т. -аш  дерево  
дитт  /ду-ду/,  д.   -о;   д.  т. -аш  лезвие  
дитта, дуьтту, дйттина  
диттадала, диттало, диттаделла  
диттаза 
диттийта, дуьттуьйту, диттийтина  
дифтонг, -аш /ю-ю/, д. -о  
дицдайта, дицдойту, дицдайтина  
дицдала, дицло, дицделла  
дицдалийта, дицдолуьйту, дицдалийтина 
дицдан, дицдо, дицдина  
диъ 
диъ-диъ 
дневальни /ву-бу/, д. -с; д. т. -еш  
дневник /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
до /ду-ду/, д. -но; д. т. -ш  
до  /бу-ду/,  д. -дайно;  д.  т.. -доьрчий  
дов  /ду-ду/,  д. -девно;  д.  т. -девнаш  
довзар /ду/, д. -о довха ; довханиг 
довхо   /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т. -й  
дог   /ду-ду/,   д.   -даго;   д.   т. -дегнаш  
дог-ойла, -наш /ю-ю/, д. -но  
дог-пах  /ю-ю/, д.  -дог-похо; д. т. -дог-пех  
догкIаддалар /ду/, д. -о  
догдар /ду/, д. -о  
доггах /чуцдош/  
догцIена /стаг/  
догцIенаниг  
догвон, -иг  
догдика, -ниг  
догмайра  
догмайраниг  
догцIеналла /ю/, д. -о  
догдаха, догдоху, догдаьхна  
догдахадала, догдахало, догдахаделла  
догдахийта, догдохуьйту, догдахийтина  
догдаийта, догдоуьйту, догдаийтина 
догдикалла /ю/, д. -о 
доглазар /ду/, д. -о 
догдиллар /ду/, д. -о 
договор /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш 
догIа /ду-ду/. д. -но; д. т. -наш 
догIа /ду-ду/, д. -но; д. т. -наш 
догIа, дугIу, доьгIна, 
догIадала, догIало, догIаделла 
догIане 



догIийта, дугIуьйту, догIийтина 
дужу, доьжна, дожадайта, дожадойту, дожадайтина  
дожадала, дожало, дожаделла  
дожар /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш  
дожаран га /ду-ду/, д. -гено, д. т. -генаш//гаьннаш 
дожийта, дужуьйту,  
дожийтина  
дожо, дожадо, дожийна  
доза, /дуоза/, дузу, доьзна  
доза /ду-ду/, д. -но; д. т. -наш  
дозадала, дозало, дозаделла  
дозалла /ду-ду/, д. т. -о, д. т. -ш  
дозанхо, -й /ву-бу/, д. -чо  
дозийта, дузуьйту, дозийтина  
довзийтар, д. -о  
доклад, -аш /ю-ю/, д. -о  
докладчик /ву,  ю-бу/, д.  -о; д.  т.  -аш  
документ /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
доккха  
доккханиг 
докъазалла   /ю-ю/,   д.    -о;   д.   т.   -ш  
докъазло, -наш. д. -но  
докъар /ду-ду/. д. -о; д. т. -ш  
дол /ду-ду/, д. -даларо; д. т. -даларш  
дола /ду/, д. -но; д. т. -наш  
дола, дулу. доьлла 
доладайта, доладойту, доладайтина  
доладала, долало, долало, доладелла  
доладалийта, доладолуьйту, доладалийтина 
доланиг /дожар/  
долийта, дулуьйту, долийтина 
долахо -й /ву, ю-бу/, д. -чо  
долла /ду/ д. -о  
долалла /ду/. д. -о  
долма, -наш /ю-ю/, д. -но  
долор /ду/, д. -о 
доминанта,  -ш    /ю-ю/. д. о. /синонимийн могIанехь коьрта дош/ 
донецки 
допризывник  /ву-бу/  д. -о;  д. т.  -аш 
дораха 
дорахниг 
дорахалла /ду/, д. -о 
дос /ду/, д. -о /дукх. т. дац/ 
досбух, -аш /ю-ю/, д. -о 
досса, дуссу, доьссина  
доссадала, доссало, доссаделла  
дот, -аш /ю-ю/, д. -о 
дотта, дутту, доьттина  
доттагIа  /ву,  ю-бу/,  д.  -чо;  д.  т.  -ий  
доттагIалла /ду-ду/,   д,   -о;   д.   т.   -ш  
доттадала, доттало, доттаделла  
доттийта, дуттуьйту, доттийтина  



дотIуна /ду-ду/, д. -но;  д. т. -ш  
доха /дуоха/, духу, доьхна  
дохадайта,     дохадойту,     дохадайтина  
дохадала, дохало, дохаделла  
дохалла /ду/, д. -о; д. т. -дац  
дохийта, духуьйту, дохийтина  
дохо, дохаде, дохадо, дохийна  
дохор /ду/, д. -о  
дохк  /ду-ду/,  д. -дахкаро; д. т -дахкарш 
дохка, духку, доьхкина  
дохкадала, дохкало, дохкаделла  
дохкийта, духкуьйту, дохкийтина  
дохкодаккха, дохкодоккху, дохкодаьккхина  
дохкодаккхадала, дохкодаккхало, дохкодаккхаделла 
дохкодаккхийта, дохкодоккхуьйту, дохкодаккхийтина 
дохкодала,  дохкодблу,  дохкодаьлла  
дохкодалийта, дохкодолуьйту, дохкодалийтина 
дохкодаха, дохкодоху, дохкодаадна  
дохкодахадала, дохкодахало, дохкодахаделла  
дохкодахийта, дохкодохуьйту, дохкодахийтина 
дохкодовла,   дохкодовлу, дохкодевлла  
дохкодовлийта, дохкодовлуьйту, дохкодовлийтина  
дохо, .дохадо, дохийна  
доца  
доцаниг 
доцалла /ю/, д. -о; д. т. -дац  
доцент   /ву,   ю-бу/,   д.   -о;   д.. т.   -аш  
дош  /ду-ду/, д. -дашо; д. т.  -дешнаш  
дошам,  -аш /бу-бу/,  д. -о  /словарь/ 
дошло   /ву,   ю-.бу/,   д.   -чо;   д.   т.   -й 
доьалгIа 
доьалгIаниг, д. -доьалгIачо 
доьазза 
доьазлагIа, доьазлагIниг 
дошдоцург /ду/, д. -чо 
доьхка  /ду-ду/,  д. -ро;  д.  т.  -рш 
доьхку 
доьхкург 
доьхкуш 
доьша   /ду-ду/,   д. -но; д. т. -наш 
доьшийла /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
доьшу 
доьшург 
доьшучуьра 
доьшучохь 
доьшунд-шена 
доьшудай шена 
доьналла   /ду-ду/, д. -о;  д. т. -ш 
доьзал /бу-бу/, д. -о; д. т. -ш 
доьзалхо  /ву,   ю-бу/, д. -чо;  д. т. -й 
доьла /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш 
доIа /ду-ду/, д. -но; д. т. –наш 



доIах /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш 
доьазза 
доьазлагIа 
доьазлагIниг 
доьалгIа 
доьалгIаниг 
драматург  /ву, ю-бу/, д.  -о;  д. т.  -аш 
дружинник /ву, ю-бу/, д. -о; д. т. -аш 
дубликат /ду-ду/,  д. -о;  д. т. -аш 
дуга /ду-ду/, д. -но; д. т. -наш 
дужа /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш 
дуза, дузу, дуьзна 
дузадайта, дузадойту, дузадайтина 
дузадала, дузало, дузаделла 
дузийта, дузуьйту, дузийтина 
дуй /бу-бу/, д. -но; д. т. -наш 
дукха 
Дукхаваха, -гIар, -/ву-бу/,   амма: дукха ваха хьо  
дукхазза 
дукхалла /ю/, д. -о; д. т. -дац  
дукхахьолахь /куцдош/  
дуккха а  
дукхе-дукха  
дукъ /ду-ду/,  д.,  -дуькъо;.  д. т. -даккъаш 
дукъа, дукъу, дуькъна  
дукъагIа /ду-ду/, д. -но; д. т. -ш  
дукъарц /бу-ду/, д. -о; д. т. -аш  
дукъдайта,  дукъдойту, дукъдайтина  
дукъдала, дукъло, дукъделла  
дукъийта, дукъуьйту, дукъийтина  
дукъо. -ш /ду-ду/, д. -но  
дула, дулу, дуьйлина  
дуладала, дулало, дуладелла  
дулийта, дулуьйту, дулийтина  
дума /бу-ду/,.д. -дуьмо; д. т. -дуьмеш  
дур /ду/, д. -о 
дургал /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш  
дуралла /ю/, д. -о  
дургале, -ш /ду-ду/, д. -но  
дурдайта, дурдойту, дурдайтина  
дурдала, дурлб, дур.ло, дурделла 
дурдан, дурдо, дурдина  
дурдар /ду/, д. -о  
дурдалар /ду/. д. -о  
дуррас 
дурс /ду-ду/, д. -о, д. т. -аш  
дуръяла, дурлб, дурло, дуръелла  
дуса, дусу, дуьйсина 
дусадала, дусало, дусаделла  
дусийта, дусуьйту, дусийтина  
дуста, дусту, дуьстина  
дустадайта,  дустадойту,  дустадайтина  



дустадала, дустало, дустаделла  
дустар, д. -о; д. т. -ш  
дустийта, дустуьйту, дустийтина  
дусто,     дустаде,     дустадо,     дустийна  
дустург /дожар/  
дуург /ду/, д. -о; д. т. -аш  
дуург /ду/, д. -чо  
дуург-мерг /ду/ 
дуушто /ду-ду/, д. -но; л. т. -дууштош  
дух /ду-ду/, д.  -дуьхо; д.  т.  -даххаш  
духа, духу, дуьйхина  
духадала, духало, духаделла  
духадала, духадолу, духадаьлла  
духадала, духало, духаделла 
духадаха, духадоху, духадаьхна 
духадаха,   духагIо,   духадоьду,   духадахана 
духалалла, духалоллу, духалаьллина  
духалалладала, духалаллало, духалалладелла  
духалаллийта, духалоллуьйту, духалаллийтина 
духалахка, духалохку, духалаьхкина  
духалелла, духалоьллу, духалиллина  
духар, -ш /ду-ду/, д. -о 
духахьадаккха, духахьадоккху, духахьадаьккхина  
духахьадаккадала, духахьадаккхало, духахьадаккхаделла 
духахьадаккхийта,   духахьадоккхуьйту, духахьадаккхийтина 
духахьадала,    духахьадолу,    духахьадаьлла  
духахьадаладала,   духахьадалало,   духахьадаладелла 
духахьадалийта, духахьадолуьйту, духахьадалийтина  
духахьадаха, духахьадоху, духахьадаьхна  
духахьадахадала, духахьадахало, духахьадахаделла  
духахьадахийта, духахьадохуьйту, духахьадахийтина 
духахьакха, духахьокху, духахьаькхна  
духдала, духдолу, духдаьлла  
духдалийта, духдолуьйту, духдалийтина 
духимта, духуьйту, духийтина  
духкунд-шена  
духкудай-шена  
духадийцар, -д. -о  
духатохар, д. -о, д. т. -ш  
дуьзна  
дуьзнарг  
дуьззина 
дуьйна  /дештIаьхье/: корера дуьйна  
дуьйраш /ю/, д. -а  
дуькъа  
дуькъаниг 
дуькъалла /ю/, д. -о  
дуьне  /ду-ду/, д. -но; д. т. -наш  
дуьненаюкъара 
дуьрста /ю-ю/, д. -но; д. -но; д. т; -наш  
дуьра  
дуьраниг 



дуьралла /ю/, д. -о  
дуьттара /куцдош/  
дуьхьа   /дуьша/:   ненан   дуьхьа   /дештIаьхье/  
дуьхьал 
дуьхьалвалар, д. -о дуьхьалваккхар, д. -о  
дуьхьалдаккхар, д. -о 
дуьхьалъаз  /ду/,. д.  –дуьхьалъозо /эхо/  
дуьхьалдаха, дуьхьалгIо, дуьхьалдоьлху, дуьхьалдахана  
дуьхьалдахийта, дуьхьалдохуьйту, дуьхьалдахийтина  
дуьхьалдахийта, дуьхьалдохуьйту, дуьхьалдахийтина 
дуьхьалкхета, дуьхьалкхета, дуьхьалкхетта 
дуьхьалкхетийта,   дуьхьалкхоьтуьйту, дуьхьалкхетийтина 
дуьхьало   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш 
дуьхьлоцу, -наш /ду-ду/, д. -но 
дуьхь-дуьхьалхIоттор 
дуьххьал 
дуьхьарг, -аш /ду-ду/, д. -о 
дуьххьалдIа /дакъалг/ 
дуьххьар 
дуьххьарлерниг 
дуьйраш /ю/, цхь. т. дац 
дуьйцунд-шена 
дуьйцудай шена 
дIа 
дIаала, дIаолу, дIааьлла  
дIааладала, дIаалало, дIааладелла  
дIаалийта,    дIаолуьйту,    дIаалийтина  
дIааха, дIаоху, дIааьхна  
дIаахадала, дIаахало, дIаахаделла  
дIаахийта, дIаохуьйту, дIаахийтина  
дIадаккха, дIадоккху, дIадаьккхина  
дIадаккхадала, дIадаккхало, дIадаккхаделла  
дIагара  
дIагарниг  
дIадаккхийта, дIадоккхуьйту, дIадаккхийтина 
дуьйцийла /ю/, д. -о  
дуьйцург  
дуьйцуш 
дуьйцуш /дуьйцу-уш/  
дуьхьалтIелатар, -ш /ду-ду/,  д.  -о 
дуьххьарлера 
дIадала, дIало, дIало, дIаделла  
дIадала, дIадолу, дIадаьлла  
дIадаладала, дIадалало, дIадаладелла  
дIадалийта, дIадолуьйту, дIадалийтина 
дIадан, дIадохьу, дIадаьхьна  
дIадаха, дIадоху, дIадаьхна  
дIадаха,    дIагIо, дIадоьду, дIадахана  
дIадахадала, дIадахало, дIадахаделла  
дIадахийта, дIадохуьйту, дIадахийтина  
дIадахийта, дIадохуьйту, дIадахийтина 
дIадахка, дIадуьйла, дIадаьхкина  



дIадахкадала,  дIадахкало, дIадахкаделла 
дIадахьа,  дIахьо 
дIахьо, /дIадаь-хьна/ 
дIадахьадала, дIадахьало,  дIадахьаделла 
дIадахьийта, дIадоьхьуйту, дIадахьийтина 
дIадедала, дIадело, дIадеделла . 
дIадейта, дIадоьйту, дIадейтина 
дIадейтадала, дIадейтало, дIадейтаделла 
дIадекъар /ду/, д. -о  
дIаден, дIадоь, дIадийна  
дIадер, дIадиэр /ду/, д. -о  
дIадерза, дIадоьрзу, дIадирзина 
дIадерзадала,  дIадерзало, дIадерзаделла  
дIадерзадайта, дIадерзадойту, дIадерзадайтима 
дIадерзийта, дIадоьрзуьйту, дIадерзийтина  
дIадерзо, дIадерзаде, дIадерзадо, дIадерзнйна 
дIадерзор /ду/. д. -о  
дIадеха, дIадоьху, дIадехна 
дIадехадала,  дIадехало,  дIадехаделла  
дIадехка, дIадоьхку, дIадихкина  
дIадехкийта, дIадоьхкуьйту, дIадехкийтина  
дIадехийта, дIадоьхуьйту, дIадехийтина 
дIадеша, дIадоьшу, дIадешна  
дIадешийта, дIадоьшуьйту, дIадешийтина 
дIадига, дIадуьгу, дIадигина  
дIадийца, дIадуьйцу, дIадийцина  
дIадийцар, д. -о  
дIадийцийта, дIадуьйцуьйту, дIадийцийтина 
дIадийцийтар, д. -о  
дIадийша, дIадуьйшу,  
дIадийшина  
дIадийшийта,  дIадуьйшуьйту, дIадийшийтина 
дIадилла, дIадуьллу, дIадиллина  
дIадиллийта, дIадуьллуьйту, дIадиллийтина 
дIадогIа, дIадугIу, дIадоьгIна  
дIадогIийта, дIадугIуьйту, дIадогIийтина 
дIадожа, дIадужу, дIадоьжна  
дIадожийта, дIадужуьйту, дIадожийтина  
дIадохка, дIадухку, дIадоьхкина 
дIадохкийта, дIадухкуьйту, дIадохкийтина 
дIайилла, дIаюьллу, дIайиллина  
дIайиллар /ду/, д. -о  
дIайиллийта, дIаюьллуьйту, дIайлллийтина 
дIайиллийтар /ду/, д. -о  
дIайиллинчуьра  
дIакхайкха,  дIакхойкху,  дIакхайкхина 
дIакхайкхийта, дIакхойкхуьйту, дIакхайкхийтина 
дIакхалла, дIакхоллу, дIакхьаллина  
дIакхаллийта, дIакхоллуьйту, дIакхаллийтина 
дIакхача, дIакхочу, дIакхаьчна  
дIакхачадайта, дIакхачадойту, дIакхачадайтина  
дIакхачийта, дIакхочуьйту, дIакхачийтина  



дIакхачо, дIакхачадан, дIакхачаде, дIакхачадо, дIакхачийна  
дIакхета, дIакхета, дIакхетта  
дIакхетадайта,  дIакхетадойту,  дIакхетадайтина  
дIакхето,  дIакхетаде, дIакхетадо, дIакхетийна 
дIакхехьа, дIакхоьхьу, дIакхехьна  
дIакхехьийта,   дIароьхьуьйту, дIакхехьийтина 
дIакхисса, дIаьхуьссу,  
дIакхиссина  
дIакхиссийта, дIакхуьссуьйту, дIакхиссийтина  
дIакховдийта, дIакховдуьйту, дIакховдийтина  
дIакховдо, дIакховдаде, дIакховдадо, дIакховдийна  
дIакховдадайта,  дIакховдадойту, дIакховдадайтина 
дIакхосса, дIакхуссу, дIакхоьссина  
дIакхоссийта, дIакхуссуьйту, дIакхоссийтина 
дIакъовла, дIакъовлу, дIакъевлина  
дIакъовладала,     дIакъовлало, дIакъовлало, дIакъовладелла  
дIакъовлийта, дIакъовлуьйту, дIакъовлийтина 
дIалакха, дIалокху, дIалекхна  
дIалакхийта, дIалокхуьйту, дIалакхийтина 
дIалалла, дIалоллу, дIалаьллина  
дIалаллийта, дIалоллуьйту, дIалаллийтина 
дIалара, дIалору, дIалерина  
дIаларар /ду/, д. -о  
дIаларийта, дIалоруьйту, дIаларийтина  
дIалата, дIалета, дIалетта 
дIалатадайта, дIалатадойту, дIалатадайтина 
дIалатадайтар /ду/, -д. -о  
дIалатийта, дIалотуьйту, дIалатийтина  
дIалато, дIалатаде, дIалатадо, дIалатийна 
дIалатор /ду/; д. -о 
дIалахка, дIалохку, дIалаьхкина 
дIалахкийта, дIалохкуйту, дIалахкийтина 
дIалаца, дIалоцу, дIалаьцна  
дIалацийта, дIалоцуьйту, дIалацийтина 
дIалачкъа, дIалечкъа, дIалечкъина  
дIалачкъадайта,  дIалачкъадойту,  дIалачкъадайтина  
дIалачкънйта,  дIалочкъуьйту,   дIалачкъийтина  
дIалачкъо,  дIалачкъаде,  дIалачкъадо, дIалачкъийна  
дIалетадайта,   дIалетадойту,   дIалетадайтина  
дIалето, дI.алетаде, дIалетадо, дIалетийна 
дIалеца, дIалоьцу, дIалецна  
дIалецийта, дIалоьцуьйту, дIалецийтина 
дIалечкъа, дIалечкъа, дIаличкъина  
дIалечкъийта, дIалоьчкъуьйту, дIалечкъийтина 
дIалечкъо, дIалечкъадо, дIалечкъийна  
дIаловза, дIаловзу, дIалевзина  
дIаловзадайта, дIаловзадойху, дIаловзадайтина  
дIаловзийта, дIаловзуьйту,  дIаловзийтина  
дIаловзо, дIаловзаде. дIаловзадо, дIаловзийна 
дIама, /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш  
дIама /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
дIамагадайта, дIамагадойту, дIамагадайтина  



дIамаго, дIамагаде, дIамагадо, дIамагийна 
дIамала, дIамолу, дIамелла  
дIамаладайта, дIамаладойту, дIамаладайтина  
дIамалдан, дIамалде, дIамалдо, дIамалдина 
дIамалдайта,     дIамалдойту,     дIамалдайгина 
дIамалийта, дIамолуьйту, дIамалийтина  
дIамало, дIамаладе, дIамаладо, дIамалийна  
дIамарздайта, дIамарздойту, дIамарздайтина 
дIамарздан, дIамарзде, дIамарздо, дIамарздина 
дIамарца, дIаморцу, дIамерцина  
дIамарцийта, дIаморцуьйту, дIамарцийтина 
дIамийла, дIамуьйлу, дIамийлла  
дIамийладайта,  дIамийладойту, дIамийладайтина  
дIамийло, дIамийладе, дIамийладо, дIамийлийна  
дIасайолаяла,   дIасайолало,    дIасайолало, дIасайолаелла 
дIасайолаялар /ду/, д. -о 
дIаоза, дIаузу, дIаоьзна 
дIаозийта, дIаузуьйту, дIаозийтина 
дIасадекъа,  дIасадоькъу,  дIасадекъна 
дIасадекъар /ду/, д. -о  
дIасадекъийта,  дIасадоькъуьйту, дIасадекъийтина 
дIасаоза, дIасаузу, дIасаоьзна  
дIасаозадайта, дIасаозадойту, дIасаозадайтина  
дIасаозийта,  дIасаузуьйту, дIасаозийтина 
дIасаозо, дIасаозаде, дIасаозадо, дIасаозийна 
дIатаса, дIатосу, дIатесна  
дIатасийта, дIатосуьйту, дIатасийтина  
дIататта, дIатотту, дIатеттина  
дIататтийта, дIатоттуьйту, дIататтийтина 
дIатахка, дIатохку, дIатехкина  
дIатахкийта, дIатохкуьйту, дIатахкийтина 
дIатоха, дIатуху, дIатоьхна  
дIатохадала, дIатохало, дIатохаделла  
дIатохадалийта, дIатохадолуьйту, дIатохадалийтина 
дIатохийта, дIатухуьйту, дIатохийтина  
дIатаIа, дIатаьIа, дIатаьIна  
дIатаIийта,  дIатоIуьйту,  дIатаIийтина  
дIатаIо, дIатаIаде, дIатаIадо, дIатаIийна 
дIахахка, дIахохку, дIахаьхкина  
дIахахкадала, дIахахкало, дIахахкаделла 
дIахахкийта, дIахохкуьйту, дIахахкийтина 
дIахьадайта, дIахьадойту, дIахьадайтина 
дIахьадан, дIахьадо, дIахьадина  
дIахьажа, дIахьожу, дIахьаьжна  
дIахьажийта, дIахьожуьйту, дIахьажийтина 
дIахьакха, дIахьокху, дIахьаькхна  
дIахьажадала, дIахьажало, дIахьажаделла  
дIахьажадалийта, дIахьажадолуьйту, дIахьажадалийтина  
дIахьакхадала, дIахьакхало, дIахьакхаделла  
дIахьакхадалийта,   дIахьакхадолуьйту, дIахьакхадалийтина  
дIатега, дIатоьгу, дIатегна  
дIатегар /ду/, д. -о  



дIатегийта, дIатоьгуьйту, дIатегийтина 
дIахьакхийта,  дIахьокхуьйту, дIахьакхийтина  
дIахьедан, дIахьеде, дIахьедо, дIахьедина 
дIахьедар /ду/, д. -о  
дIахьовза, дIахьаьвза, дIахьаьвзина  
дIахьовзийта, дIахьовзуьйту, дIахьовзийтина 
дIахIотта, дIахIутту, дIахIоьттина  
дIахIоттадайта, дIахIоттадойту,  дIахIоттадайтина  
дIахIоттийта,   дIахIуттуьйту,   дIахIоттийтина  
дIахIотто,  дIахIоттаде,  дIахIоттадо, дIахIоттийна  
дIашардан, дIашарде, дIашардо, дIашардина  
дIашардайта, дIашардойту, дIашардайтина 
дIашарша, дIашерша, дIашершина  
дIашаршийта, дIашоршуьйту, дIашаршийтина 
дIашаршо, дIашаршаде, дIашаршадо, дIашаршийна 
дIашордан,  дIашорде,  дIашордо,  дIашордина 
дIаэцадала, дIаэцало, дIаэцаделла  
дIаэцадалийта, дIаэцадолуьйту, дIаэцадалийтина 
дIаэцийта,  дIаоьцуьйту, дIаэцийтина  
дIаэха, дIаоьху, дIаихна  
дIаэхийта,    дIаоьхуьйту,    дIаэхийтина  
дIаюкъаяла, дIаюкъало, дIаюкъаелла /саьнгар/ 
дIаяздан, дIаязде, дIаяздо,  
дIаяздина  
дIаяздалийта, дIаяздолуьйту, дIаяздалийтина  
дIаIанадайта,   дIаIанадойту,   дIаIанадайтина  
дIаIано,  дIаIанаде,  дIаIанадо, дIаIанийна 
дIаIотта, дIаIутту, дIаIоьттина  
дIаIоттадала, дIаIоттало, дIаIоттаделла  
дIаIоттийта, дIаIуттуьйту, дIаIоттийтина  
дIаьвше 
дIаьвшениг 
дIовш /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
дIога, дIогахь, дIогахьара, дIогара, дIогарниг, дIогахула 
 

Е 
 

еакIов /квадратный/ 
еакIовниг /квадрат/ 
еара /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
егаяйта, егайойту, егаяйтина 
егаяла, егало, егаелла 
егаялийта, егайолуьйту, егаялийтина 
его, егае, егайо, егийна 
ез /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш 
еза 
езаниг 
еза /йиэза /, еза, езна 
езар /ю/, д. -о; безарш /бу/ 
езарг /ю/, д. -о; д. т. -безаргаш /бу/ 
езаяла, езало, езаелла 
езийта, йоьзуьйту, езийтина 



езткъа, д. -мма 
ейта, йоьйту, ейтина 
екаяйта, екайойту, екаяйтина 
екаяла, екало, екаелла 
екаялийта, екайолуьйту, екаялийтина 
екийта, йоькуьйту, екийтина 
еко, екае, екайо, екийна 
екха, екха, екхна 
екхаяла, екхало, екхаелла 
екхийта, йоькхуьйту, екхийтина 
екхоъ /ю-ю/, д. -екхоо;  д. т. -екхоаш 
екъа 
екъаниг 
екъа, йоькъу, екъна 
екъаяла, екъало, екъаелла 
екъийта, йоькъуьйту, екъийтина 
ела, йоьлу, йийлина 
елаяйта, елайойту, елаяйтинв 
елаяла, елало, елаелла 
елаялийта, елайолуьйту, елаялийтина 
елийта, йоьлуьйту, елийтина 
елла, йоьллу, йиллина 
еллаяла, еллало, еллаелла 
еллаялийта, еллайолуьйту, еллаялийтина 
еллийта, йоьллуьйту, еллийтина 
ело, елае, елайо, елийна 
елха, йоьлху, йилхина 
елхаяйта, елхайойту, елхаяйтина 
елхаяла, елхало, елхаелла  
елхийта, йоьлхуьйту, елхийтина  
елхо, елхае.ёлхайо, елхийна  
емалдайта, емалдойту, емалдайтина  
емалдадала, емалдало, емалдаделла  
емалдан, емалдо, емалдина  
емалъян, емалъе, емалйо, емалйина  
емалъяйта, емалйойту,  емалъяйтина  
емалдар /ду/, -д. -о ен, йоь, йийна 
епископ /ву-бу/, д. -о; д. т. -аш 
ерза, йоьрзу, йирзина 
ерзана 
ерзанаяккха, ерзанайоккху, ерзанаяьккхина  
ерзанаяккхийта, ерзанайоккхуьйту, ерзанаяккхийтина 
ерзанаяла,    ерзанайолу,    ерзанаяьлла  
ерзанаялийта,  ерзанайолуьйту, ерзанаялийтина  
ерзанаяха,    ерзанайоху,    ерзанаяьхна 
ерзанаяхийта,  ерзанайохуьйту,  ерзанаяхийтина 
ерзаяйта, ерзайойту, ерзаяйтина 
ерзаяла, ерзало, ерзаелла 
ерзийта, йоьрзуьйту, ерзийтина 
ерзо, ерзае, ерзайо, ерзийна 
ерриг 
ерриге а 



ерстина, ерстинарг 
еса /ду/, д. -но 
еста, еста, йистина 
естаяйта, естайойту, естаяйтина 
естаяла, естало, естаелла 
естаяйта, естайойту, естаяйтина 
есто, естае, естайо, естийна 
етт /бу-ду/, д. -атто; д. т. -хьелий 
етта, етта, йиттина 
еттаяла, еттало, еттало, еттаелла 
еттаялийта, еттайолуьйту, еттаялийтина 
еттийта, йоьттуьйту, еттийтина  
етшура  /ю-ю/,  д. -етшуьро;  д.  т. -етшуьреш, амма: етта шура /еттарг/  
еха, йоьху, ехна  
еха 
еханиг 
ехаяла, ехало, ехаелла  
ехийта, йоьхуьйту, ехийтина  
ехк  /ю-ю/, д. -ахкаро; д. т. -ахкарш  
ехка, йоьхку, йихкина  
ехкаяла, ехкало, ехкаелла  
ехкийта, йоьхкуьйту, ехкийтина  
еша, йоьшу, ешна  
ешаяла, ешало, ешаелла  
ешап /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
ешийта, йоьшуьйту, ешийтина  
еяла, ело, еелла  
еялийта, ейолуьйту, еялийтина  
ёлка, -наш /ю-ю/, д. -но 
 

Ж 
 

жа /ду-ду/. д. -же /жиэ, жано/; д. т. -ш 
жагIа /бу-бу/, д. -но; д. т. -наш 
жайна /ду-ду/, д. -но; д. т. -ш 
жакетка /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
жаматта /ю/, д. -о 
жамбалт /ду-ду/, д. -о; л. т. -аш 
жамI /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш 
жамIат /ду/, д. -о 
жандарм  /ву,  ю-бу/, д.  -о;  д.  т.  -аш 
жарж /бу-бу/, д. -о; .д. т. -аш 
жаргIа /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш 
жахар /бу-бу/, д. -о; д. т. -ш 
жаIу /ву, ю-бу/, д. -жаIуьно; д. т. -й 
жаIуьнан тIоьрмаг, -аш /бу-ду/, д. -о 
же /айдардош/ 
женжIаьла  /ду-ду/,  д. -женжIаьло; д. т. -женжIаълеш  
жерахь  
жерахьлера  
жерахьо  
жерахьлерниг 



жеролла /ду/, д. -о; д. т. дац  
живопись /ю/, д. -о  
жигара  
жигарниг 
жигархо  /ву, ю-бу/,  д.  -чо;  д.  т.  -й  
жижиг /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
жижиг-галнаш 
жий   /бу-ду/. д. -но;  д. т. -жерчий  
жим /бу-ду/,  д.  -о;  д.  т. -жаннаш  
жилIалам /ду/, д.. -о; -природа  
жима 
жималла /ю/,, д. -о  
жима-воккха  
жиманиг 
жигаралла /ю/, д. -о  
жигарадаккха, жигарадоккху, жигарадаьккхина 
жимдайта, жимдойту, жимдайтина  
жимдала, жимло, жимделла  
жимдан, жимдо, жимдина 
жимха, д. -с; д. т. -кегийрхой 
ж.имхалла /ду/, д. -о /д. т. дац/ 
жим-жима 
жимма 
жимъян, жимйо, жимйина 
жимъяла, жимло, жимъелла 
жимъяр /ду/, д. -о 
жин /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш 
жир /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
жираф /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
жиргIа /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш 
жовхIар /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш 
жолам-яI /айдардош/ 
жоммагIа /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш 
жоп /ду-ду/, д. -жоьпо, д. т. -жоьпаш 
жоржахудар   /ду-ду/,  д. -о;  д. т.  -ш 
жоьжахати /ю/, д. -но 
жоьла /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш 
жоьрабаба   /ю-бу/,  д. -с; д. т. -гIар 
жуккар /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
жулар /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
журнал /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш 
журналист  /ву-бу/, д. -о; д. т. -аш 
журналистка /ю-бу/, д. -о;  д. т. -ш 
жут  /ю-ю/,  д. -жуьто;  д. т. -жатташ 
жухарг  /ву-бу/,  д. -о; д. т.  -аш 
жухара 
жухарниг 
жIайрахо /ву,  ю-бу/  д.  -чо;  д.  т.  -й 
жIакки  /ю-ю/, д.  -но; д. т.  -жIаккеш 
жIанк, -аш /ду-ду/ 
жIамар  /ю-ю/,  д.   -о,   д.  т.   -ш   /тIамар, -ш/ 
жIар /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  



жIаьла /ду-ду/, д. -о; д. т. -еш  
жIаьликъури /ю-ю/, д. -но; д. т. -жIаьликъуреш 
жIаьлинускал, -ш, /ду-ду/, д. -о  
жIов /ю-ю/, д. -жIаьвно; д. т. -жIаьвнаш  
жIайхо, -й /бу, ю-ву/, д. –чо 
 

З 
 
забар /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
забарина /куцдош/  
забастовка /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
забойщик /ву,  ю-бу/,  д.  -о;  д.  т.  -аш  
заведующи   /ву,   ю-бу/.   д.   -с;   д.   т. -заведующеш 
завод /ю-ю/, д. -о; д. т.-аш  
завязка, -ш /ю-ю/, д. -о /долор/  
загIа /ду-ду/, д. -но; д. т. -наш  
задани /ю-ю/, д. -но; д. т. -еш  
задача, -ш /ю-ю/, д. -о  
задачник, -аш /ю-ю/, д. -о  
задник /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
заем /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
заза /ду-ду/, д. -о; д. т. -наш  
зайл /бу-ду/, д. -о; д. т. -аш  
зайла /ю-ю/, д. ,-но; д. т. -наш  
зайтдаьтта,   -наш  /ду-ду/,  д.   -но  
закат /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
закон /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
закъалт /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
закъалтана /куцдош/  
залк, -аш /ю-ю/, д. -о  
залп /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
зама /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
заметка, -ш /ю-ю/. д. -о  
замо /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т. -й  
занжабил /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
заняти /ю-ю/, д. -но; д. т. -еш  
заочни 
заочник /ву-бу/, д. -о; д. т. -аш  
заочница /ю-бу/, д. -о; д. т. -ш  
запятой /ю-ю/, д. -но; д. т. -ш  
зарзар /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш /соловей/  
зарздайта, зарздойту, зарздайтина  
зарздала, зарзло, зарзделла  
заседани   /ю-ю/,   ж.   -но;   д.   т.   -еш  
захал /ву, ю-бу/, д. -о; д. т. -ш  
захало /ду-ду/, д. -но; д. т. -наш  
защитник, -аш /ву, бу/. д. -о  
заявлени   /ду-ду/, д. -но; д. т. -еш 
заьIап 
заьIапалла /ю/, д. -о 
заьIапниг 
заьIапхо, -й /ву, ю-бу/, д. -чо 



зебар, -ш /ю-ю/, д. -о /лейка/ 
зевне 
зевнениг 
зедала, зело, зеделла 
зеделларг /ду-ду/, д. -зеделлачо;- д. т. -зеделларш 
зез /ду-ду/, д: -о; д. т. -наш  
зезаг /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
зейта, зоьйту, зейтина  
землемер /ву,  ю-бу/, д.  -о; д.  т.  -аш  
зен,  зоь,  зийна,   амма:   Зина   /долахь цIе/ 
зе /ду-ду/, д. -но; д. т. -наш  
зене  
зенениг 
зер /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
зеразакъ /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
зийза, зийза, зийзина  
зийзар /ду/, д. -о  
зийзадала, зийзало, зийзаделла  
зийзийта, зуьйзуьйту, зийзийтина  
зил /бу-ду/, д. -о; д. т. -аш  
зингат /ду-ду/, д. -о; д. т. –ий 
зиярт /ду-ду/, д. -о; д. т, -аш  
зов  /ду-ду/,  д.   -зевно;  д. т. -зевнаш  
зовза, зевза, зевзина  
зовзар /ду/, д. -о зовзийта, зовзуьйту, зовзийтина  
зовкх /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
зока /ду-ду/, Д. -но; д. т. -наш  
зоологи /ю/, д. -но  
зорба /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
зорх /ю-ю/,д.  -о; д. т.  -аш /желудок животного/ 
зонт, -аш /ду-ду/, д. -о  
зонтик, -аш /ду-ду/, д. -о  
зоьпар /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш 
зоьртал  
зоьрталниг 
зу   /ю-ю/,   д.   -зуьно,   д.   т.   -зуьнаш  
зуда /ю-бу/, д. -зудчо; д. т. -рий  
зудабер    /ду-ду/,   д.    -о;    д.    т.    -аш  
зулам /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
зуламхо, -й /ву, ю-бу/, д. -чо  
зурма /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
зурманча /ву, ю-бу/, д.  -чо; д. т.  –ш 
зуьгалг /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
зуькар /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш  
зIар /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
зIаьнарш  /ю/, д. -а; цхь. т. дац  
зIе /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
зIийдаг /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
зIок /ю-ю/, д. -зIакаро; д. т. –зIакарш 
зIокберг /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
зIоьмалг /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
 



И 
 
и, д. -цо; д. т. -уьш 
ида, уьду, идда 
идадайта, идадойту, идадайтина 
идадала, идало, идаделла 
идей, -ш /ю-ю/, д. -но 
идеализм /ю-ю/, д. -о 
идейно-политически 
идейно-исбаьхьаллин 
идеологи /ю-ю/, д. -но; д. т. -еш 
идийта, уьдуьйту, идийтина 
идо, идаде, идадо, идийна 
иждивени /ю/, д. -но 
иждивенец /ву-бу/, д. -нцо; д. т. -нцаш 
иждивенка /ю-бу/, д. -о; д. т. -ш 
ижу /ю-ю/, д. -но; д. т. -ш 
иза, д. -цо; д. т. -уьзаш 
ийдайта, ийдойту, ийдайтина 
ийза, уьйзу, ийзина 
ийзийта, уьйзуьйту, ийзийтина 
ийман /ду-ду/,д. -о; д. т. -аш 
илланча, -ш /ву, ю-бу/, д. -с; -о 
илли /ду-ду/, д. -но; д. т. -еш 
иллиалархо /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т. -й 
има /ду/ 
имам /ву-бу/, д. -о; д. т. -аш 
имамалла /ду/, д. -о 
иммансиз   /ду-ду/,   д.    -о;   д.   т.   -аш 
империалистически 
император   /ву-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -ш 
инарла /ву-бу/, д. -с; д. т. -ш 
инарлалла /ду/, д. -о 
инарла-лейтенант, -аш.,  /бу-бу/,  д.   -а 
инарла-майор, -аш /ву-бу/, д. -а 
инвалид  /ву,   ю-бу/, д.   -о;  д.  т.   -аш 
инвалидалла /ду/, д. -о 
ингалсан мотт /бу/ — английский язык 
индустриализаци /ю/, д. -но; 
индустриальни 
инженер  /ву,   ю-бу/,  д.   -о;   д.   т.   -аш 
инженералла /ду-ду/, д. -о 
инжил /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
инжир /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
инзар, -ш /ду-ду/, д. -о 
инзардаккха, инзардоккху, инзардаьккхина  
инзардаккхадала, инзардаккъало, инзардаккхаделла 
инзардала, инзардолу, инзардаьлла  
инзардаладала, инзардалало, инзардаладелла 
инзаре  
инзарениг 
инзаръялар /ду/, д. -о  



инкарло, -наш /ю-/, д. -но  
инспектор, -ш /ву, ю-бу/, д. -о  
инспекци    /ю-ю/,    д.    -но;    д.    т.    -еш  
инструмент, -аш /ю-ю/, д. -о  
инсценировка   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
интеллигентка  /ю-бу/,  д.  -о;  д. т.  -ш  
интеллигенци /ю/, д. -но  
интервью /ю/, д. -но  
интернат /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
интернационал /ю-ю/, д. -о; д. т.  -аш 
интерфикс, -аш /ю-ю/, д. -о 
историзм, -аш /ю-ю/, д. -о 
истори /ю-/, д- -но; д. т. -еш 
историн кхиар 
исторически кхиар 
интернационализм /ю/, д. -о 
интернационалист, -аш /ву, ю-бу/, д. -о 
интернационалистка,  -ш  /ю-бу/, д.  -о 
интернациональни 
интонологи /ю/, д. -но 
интонаци /ю/, д. -но 
инфикс, -аш /ю-ю/, д. -о 
инфинитив, -аш /ю-ю/, д. -о 
информаци   /ю-ю/, д. -но; д. т. -еш 
информационни 
ира 
иралла /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
ираниг 
ирахIотта, ирахIутту, ирахIоьттина 
ирахIоттийта, ирахIуттуьйту, ирахIоттийтина 
ирдайта, ирдойту, ирдайтина  
ирдала, ирло, ирделла  
ирдалийта, ирдолуьйту, ирдалийтина  
ирдан, ирде, ирдо, ирдина  
ирадогIа, ирадугIу, ирадоыIна  
ирадогIийта, ирадугIуьйту, ирадогIийтина  
ирзу /ду-ду/, д. -но; д. т. -ш  
ирхе 
ирс /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
ирх 
ирх а, пурх а  
ирх-пурх а  
ирх-охьа   а, амма дагардаран маьIнехь: ирх а, охьа а  
ирхе /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
ирча 
ирчалла /ю/, д. -о 
ирчаниг 
исбаьхьа 
исбаьхьалла /ю-ю/, д. -о; д. т.-ш 
исбаьхьаниг 
искиртиг /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
искусство  /ю/,  д. -искусство  /с/ 



исполком /ю-ю/,  д.  -о;  д. т. -аш 
исс, д. -амма; д. т. -аннаш 
исскогберг   /ю-ю/, д. -о;   д. т. -аш 
истанг /ду-ду/, д. -о; л. т. -аш 
истори /ю-ю/, д. -но; д. т. -еш 
исторически 
историк, -аш /ву-бу/, д. -о 
историческиниг 
исхар /ду, ду/, д. -о; д. т. -ш 
итальянски 
итог /ю, ю/, д. -о; д. т. -аш 
итт, д. -аммо; д. т. -аннаш 
иттаннийн кеп /ю/, д. -о 
иттех 
иту /ю-ю/, д.  -но; д. т. -ш 
иччо /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш 
иччархо /ву, ю-бу/, д. -чо; д.  т.  
и-ша   /ву, ю-бу/, д. -цо-ша;   д.   
уьш-шаьш 
ишкап /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
ишлик /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
ишта 
ишиъ, цушимма  
иштаниг  
иштта  
ишттаниг 
июль /бу/, д. -июло  
июльски 
июнь /бу/, д. -июно  
июньски 
 

Й 
 
йига, юьгу, йигна 
йигар /ду/, д. -о 
йигархо-, -й /ву, ю-бу/, д. -чо 
йигаяла, йигало, йигаелла 
йигийта, юьгуьйту, йигийтина 
йижа, юьжу, йижна 
йижаяла, йижало, йижаелла 
йижийта, юьжуьйту, йижийтина 
йижо, йижайо, йижийна 
йиз /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
йиз-мохк /ду/, д. -о 
йий /ду-ду/, д. -но; д. т. -ш 
йийбар /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
йийла, юьйлу, йийлина 
йийлийта, юьйлуьйту, йпйлийтина  
йийсар /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш  
йийсархо, -й /ву, ю-бу/, д. -чо  
йийца, юьйцу, йийцина  
йийцаяла, йийцало, йийцаелла  



йийцийта, юьйцуьйту, йийцийтина  
йила, юьлу, йилина  
йилаяла, йилало, йилаелла  
йилбаз /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
йилбазговр, -аш /ю-ю/, д. –о 
йилбаздин /бу/, д. –о 
йилбазкIудал, -ш /ю-ю/, д. -о 
йилийта, юьлуьйту, йилийтина,  
йилла, юьллу, йиллина 
йиллаяла, йиллало, йиллаелла  
йиллийта, юьллуьйту, йиллийтина  
йиппар, -ш /ду-ду/, д..-о  
йис   /ю-ю/,   д.   -эеаро;   д.   т.   -эсарш  
йиса, юьсу, йисна  
йисар /ду/, д. –о 
йисаяла, йисало, йисаелла  
йисийта, юьсуьйту, йисийтина, амма: Йисита /долахь цIе/  
йист /ю-ю/. д. -о; д. т. -ош  
йисте  
йистера 
йистерниг  
йита, юьту, йитина  
йитаяла, йитало, йитаелла  
йитийта, юьтуьйту, йитийтина  
йитта, юьтту, йиттина  
йиттаяла, йиттало, йиттаелла  
йиттийта, юьттуьйту, йиттийтина  
йицъян, йицъе, йицйо, йицйина  
йицъяйта, йицйойту, йицъяйтина  
йицъяла, йицло, йицъелла  
йицъялийта, йицйолуьйту, йицъялийтина 
йиш /ю-ю/, д. -эшаро; д. т. -эшарш  
йиша /ю-бу/, д. -с; д. т. -йижарий  
йишаваша /ду/, д. -но /гергарнаш/  
йиша-ваша /ду-ду/, д. -йиша-вашано; д.   т. -йиша-вашанаш, йиша  а, ваша а/ 
йиша-вошалла  /ду-ду/,  д.  - йиша-вошалло; д. т. -ш  
йишийлла/ду/, д. -о  
йишмаIаш /ю-/, д. -а цхь. т. дац  
йишлакхархо, -й /ю, ву-бу/, д. -чо  
йиъ 
йиъ-йиь 
йовза, евза, евзина  
йовзаяла, йовзало, йовзаелла  
йовзийта, йовзуьйту, йовзийтина  
йовлакх /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
йовссар  /ду-ду/, д.   -о;  д.  т.   -ш  
йовха 
йовхалла /ю/, д. -о  
йовханиг  
йовхатар /ю-бу/, д. -а;  д. т. –бовхатарш 
йовхо /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
йовхарш   /ю/,  д. -а  /цхь. тер. дац/  



йогIа, югIу, йоьгIна  
йогIаяла, йогIало, йогIаелла  
йогIийта, югIуьйту, йогIийтина 
йожа, южу, йоьжна  
йожаяйта, йожайойту, йожаяйтина  
йожаяла, йожало, йожаелла  
йожийта, южуьйту, йожийтина  
йожо, йожае, йожайо, йожийна  
йоза /ду-ду/, д. -но; д. т. -наш  
йозанан мотт  /бу/-письменный /литературный/ язык  
йозанан теори /ю/, д. -но  
йоза-дешар, -ш /ду-ду/, д. -о  
йозахаар   /ду/, д. -о   /грамота, грамотность/  
йоза, юзу, йоьзна  
йозалла /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
йозанча   /ву,   ю-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
йозаяла, йозало, йозаелла  
йозийта, юзуьйту, йозийтина  
йоккха  
йоккханиг /ю-ю/, д. -чо;  д.  т. яккхийнаш 
йоккхалла /ю/, д. -о; д. т. -дац  
йокх-йоккха  
йокх-йоккханиг,  д. -чо; д. т. -якхяккхийнаш 
йокъа /ю/, д. -но; д. т. -дац  
йокъалла /ю/, д. -о; д. т. -дац  
йол /ю-ю/, д. -ало; д. т. -элаш  
йолаяйта, йолайойту, йолаяйтина  
йолаяла, йолало, йолаелла  
йолаялийта, йолайолуьйту, йолаялийтина 
йолла, юллу, йоьллина 
йоллаяла, йоллало, йоллаелла 
йоллийта, юллуьйту, йоллийтина 
йоло, йолае, йолайо, йолийна 
йолхазза 
йолхазлагIа 
йолхазлагIниг 
йолхалгIа 
йолхалгIаниг 
йолхуьттазза 
йолхуьттазлагIа 
йолхуьттазлагIниг 
йолхуьтталгIа 
йолхуьтталгIаниг 
йолхьокхург /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т. -рш 
йолхьокхург, -аш /ю-ю/, д. -о 
йома /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш 
йора 
йорадола, йорадулу, йорадоьлла 
йораниг 
йораха 
йорахалла /ю/, д. -о; д. т. дац 
йорахниг 



йоргIа /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш 
йоргIахь /куцдош/ 
йорт /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
йортахь /куцдош/ 
йосса, юссу, йоьссина 
йоссаяйта,     йоссайойту,     йоссаяйтина 
йоссаяла, йоссало, йоссаелла 
йоссаялийта,    йоссайолуьйту,    йоссаялийтина 
йоссийта, юссуьйту, йоссийтина  
йоссо, йоссае, йоссайо, йоесийна  
йотта, ютту, йоьттина  
йоттаяла, йоттало, йоттаелла  
йоттийта, юттуьйту, йоттийтина  
йоха, юху, йоьхна  
йохалла, /ю/, д. -о  
йохаяйта, йохайойту, йохаяйтина  
йохаяла, йохало, йохаелла  
йохийта, юхуьйту, йохийтина  
йохка, юхку, йоьхкина  
йохкархо, -й, /ву, ю-бу/, д. -чо  
йохкар /ду/, д. -о  
йохкаэцар, -ш /ю-ю/, д. -о, амма: йохкар-эцар /ду/ 
йохкаяла, йохкало, йохкаелла  
йохкийта, юхкуьйту, йохкийтина  
йохкунча, -ш /ву, ю-бу/, д. -о  
йохо, йохае, йохайо, йохийна  
йохъяйта, йохйойту, йохъяйтина  
йохъяла, йохло, йохъелла 
йохъялийта, йохйолуьйту, йохъялийтина 
йохъян, йохъе, йохйо, йохйина  
йохьалла /ю/, д. -о  
йоца  
йоцаниг  
йоцу  
йоцург 
йочуна /ю-ю/, д. -но; д. т. -ш  
йочуне /де/  
йояла, йоло, йоелла /малъелла/ 
йоI /ю-бу/, д. -а; д. т. -мехкарий,  
йоIбIаьрг /бу-бу/, д. -о; д. т. -аш  
йоIстаг, ю /цхь. т. бен дац/; д. -а  
йоьазза  
йоьазлагIа  
йоьазлагIниг 
йоьалгIа  
йоьалгIаниг 
йоьдийла /ю/, д. -о  
йоькаш /ю/, д. -о цхь. т. дац  
йоькхуна /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
йоькхуне /буьйса/ 
йоькхуна -йочуна /ю/, д. -о  
йоьхуна /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 



йоьхь /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш 
йоьъ-йоьазза 
йовха 
йовхалла /ю/, д. -о 
йовханиг 
йовхатар /ю-бу/, д. -а; д. т. -бовхатарш  
йовха-шийла 
 

К 
 
ка /ду/, д. -но 
ка /бу-ду/, д. -коьмо; д. т: -кой 
кабина /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
кабинет /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
кавалери /ю-ю/, д. -но; д. т. -еш 
кавалерист, -аш /ву-бу/, д. -о 
Кавказ /ю/, д. -о 
Кавказан латта 
кавказхо, -й /ву, ю-бу/, д. -чо 
кавказски 
Кавказера   ву 
кавычкаш /ю/, д. -а 
кагдалийта, кагдолуьйту, кагдалийтина 
кагдан, кагде, кагдо, кагдина 
кагтуху /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш 
када, кеда, кедда 
кадам /бу-бу/, д. -о; д. т. -аш 
кадамехь 
кадамера 
каде 
кадениг 
каделла /ю/, д. -о 
кадетски 
кадетта, кадетта, кадиттина 
кадеттадала,   кадеттало,   кадеттаделла  
кадеттнйта,    кадоьттуьйту,    кадеттийтина 
кадийта, кодуьйту, кадийтина  
кадраш /ю/, д. -а  
казах /ву, ю -бу/, д. -о; д. т. -аш  
кад-кана /ю/, д. -о  
кад-Iайг -аш /бу-ду/, д. -о  
кайийла, каюьйлу, кайийлина  
какао /ю-ю/, д. -какао; д. т. -ш  
календарь /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
кало /ю-ю/; д. -но; д. т. -ш  
калька -наш /ю-ю/, д. -ио  
кампани /ю-ю/, д. -но; д. т. -еш  
кан  /бу-ду/, д. -кено; д. т. т.  -кенаш  
кан -ду-ду/, д. -кено; л. т. -кенаш  
кана /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
канаш чохь 
кандидат   /ву, ю-бу/, д. -о; д. т. -аш  



кандидатски  
каникулаш /ю/, д. -а  
канво /ву-бу/, д. -чо; д. т. -й  
канцеляри /ю-ю/, д. -но; д. т. -еш 
кап /ю/, д. -кепо 
капитализм /ю/, д. -о 
капиталист  /ву-бу/, д. -а;  д. т. -аш 
капиталистически 
кара /ду-ду/, д. -но; д. т. -наш 
карадаийта, карадоуьйту, карадаийтина 
карадайта,  карадойту,  карадайтина  
карадаладайта, карадаладойту, карадаладайтина  
карадало, карадаладе, карадаладо, карадалийна  
карадан, карадола, карадогIу, карадеана 
карадаха, карадоьду, карадахана  
карадахийта, карадохуьйту, карадахийтина 
карадерза,    карадоьрзу,    карадирзина  
карадерзадайта, карадерзадойту, карадерзадайтина  
карадерзадала, карадерзало, карадерзаделла  
карадерзийта, карадоьрзуьйту, карадерзийтина  
карадерзо, карадерзаде, карадерзадо, карадерзийна 
каралаца, каралоцу, каралаьцна  
каралацийта,  каралоцуьйту, каралацийтина 
карардала, карардолу, карардаьлла  
карардалийта, карардолуьйту, карардалийтина 
карарниг /ду-ду/, д. -чо; д. т. -аш  
караэца, караоьцу, караэцна  
караэцадала, караэцало, караэцаделла  
караэцийта, караоьцуьйту, караэцийтина 
караIама, караIема, караIемина  
караIамадайта,      караIамадойту,  
караIамадайтина  
караIамадала,   караIамало,   караIамаделла 
караIамийта, караIомуьйту, караIамийтина  
караIамо, караIамаде, караIамадо, караIамийна 
карзахвалар /ду/, д. -о  
карзахдаккха, карзахдоккху, карзахдаьккхина  
карзахдаккхадала,  карзахдаккхало, карзахдаккхаделла  
карзахдаккхийта,  карзахдоккхуьйту, карзахдаккхийтина 
карзахдала, карзахдолу, карзахдаьлла  
карзахдалийта, карзахдолуьйту, карзахдалийтина 
карзахдаха, карзахдоху, карзахдаьхна  
карзахдахадала, карзахдахало, карзахдахаделла  
карзахдахийта, карзахдохуьйту, карзахдахийтина  
карзахдовла,  карзахдовлу,  карзахдевлла  
карзахдовладала, карзахдовлало, карзахдовладелла  
карзахдовлийта,карзахдовлуьйту, карзахдовлийтина  
карзахдийла, карзахдуьйлу,  карзахдийлла 
карзахдийладала,карзахдийлало, карзахдийладелла 
карзахъяла, карзахйолу, карзаъяьлла  
карзахъялийта, карзахйолуьйту, карзахъялийтина  
кар-кара  



кар-карахь  
кар-карара  
кар-карахула 
карниз /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
каро, карадан, караде, карадо, карийна  
карс, /бу-бу/, д. -о; д. т. -аш  
карчийта, корчуьйту, карчийтина  
карса, -наш /ю-ю/, д. -но  
карсол /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
карсхьокхург /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
карта /ду-ду/, д. -но; д. т. -наш  
картол /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
картолаг /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
картон -ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
кархдала, кархдолу, кархдаьлла  
карча, керча, керчина  
карчадайта, карчадойту, карчадайтина  
карчадала, карчало, карчаделла  
карчам /бу-бу/, д. -о; д. т. -аш  
карчийта, корчуьйту, карчийтина 
карчо, карчаде, карчадо, карчийна  
карчолаг /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
карччийна 
касса /ю-ю/, д. -кассо; д. т. -ш  
кассета, -ш /ю-ю/, д. -о  
кассир /ву-бу/, д. -о; д. т. -аш  
кассирша /ю-бу/, д. -о; д. т. -ш  
катоха, катуху, катоьхна  
катохадала, катохало, катохаделла 
катохийта, катухуьйту, катохийтина 
катоьхха 
каучук /ю/, д. -о 
кафедра /ю-ю/, д. -о: д. т. -ш 
кахьакха, кахьокху, кахьаькхна 
кахьакхадала, кахьакхало, кахьакхаделла  
кахьакхийта, кахьокхуьйту, кахьакхийтина 
кач /бу-бу/, д. -кочо; д. т. -кочмаш  
качдайта, качдойту, кичдайтина  
качдала, качло, качло, качделла  
качдалийта,  качдолуьйту,  качдалийтина  
качдан, качде, качдо, качдина  
каш    /ду-ду/, д. -кошо; д. т. -кешнаш  
каяла, кайолу, каяьлла  
каялийта, каолуьйту, каялийтина 
кевстаг /ю-ю/, д.  о; д. т. -аш  
кегадайта, кегадойту, кегадайтина  
кегадала, кегало, кегаделла  
кегадалийта, кегадолуьйту,  кегадалийтина  
кегари /бу-бу/, д. -но; д. т. -еш 
кегаш /ю/, д. -а цхь. т. дац 
кегий 
кегийнаш 



кегийрхой /бу/ 
кега-мерса 
кега-мерсаниг 
кего, кегаде, кегадо, кегийна 
келап, -аш /ю-ю/, д. -о 
кема /ду-ду/, д. -но; д. т. -наш 
кемсаш /ю-ю/, д. -а; цхь. т. дац 
кемсашлелорхо, -й /ву, ю-бу/, д. -чо 
кеп /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
кепек /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
кераюкъ /ю-ю/, д. -о; д. т. -кераяккъаш 
кердиг /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
керла 
керлахо, -й /ву, ю-бу/, д. -чо 
керланиг 
керл-керла 
керл-керланиг 
керста /ду-ду/, д. -нр; д. т. -наш 
керсталла /ду/, д. -о 
керт /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
керт-ков /ду-ду/, д.  -керт-кевно, д. т. -керт-кеш 
керч /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
керча, керча, кирчина  
керчадайта,  керчадойту,  керчадайтина  
керчадала, керчало, керчаделла  
керчийта, коьрчуьйтиу, керчийтина  
керчо, керчаде, керчадо, керчийна  
кес, /ду-ду/, д. -аро; д. т. -арш  
кесталгIа  
кестахула  
кест-кеста  
кестта 
кесто, -наш ю-ю/, д. -но  
кетар /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
кехат /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
кечам /бу-бу/, д. -о; д. т. -аш  
кечдайта, кечдойту, кечдайтина  
кечдала, кечло, кечло, кечделла  
кечдалийта, кечдолуьйту, кечдалийтина 
кечдан, кечде, кечдо, кечдина  
кечо /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
кибарчиг /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
кийра /бу-бу/, д. -но; д. т. -наш 
кийсак /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш /кескаш/  
кийтарло /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
кийча 
кийчалла /ю/, д. -о  
кийчаниг  
кийчча 
кийччаниг 
кила -наш /ю-ю/, д. -но  
килограмм /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  



килоиетр /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
килс /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
кино /ю-ю/, д. -но; д. т. -ш  
кир /бу-бу/, д. -о; д. т. -аш 
кира /ду-ду/, д. -но; д. т. -наш 
киранча  /ву,   ю-бу/,  д.   -чо;  д.   т.   -ш 
киртиг /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
кирхьа   /ду-ду/, д. -но; д. т. -наш 
кирша, -наш /ю-ю/, д. -но 
киса /ду-ду/, д. -о; д. т. -кисеш 
киса /ду-ду/, д. -но; д. т. -наш 
кисель /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
кисет /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
кислород /ю/, д. -о 
кит /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
кит /ду-ду/, д. -о; д. т. -катташ 
кица /ду-ду/, д. -но; д. т. -наш 
кишам   /ю-ю/,  д. -о; д. т. -кишмаш 
класс /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
классик, -аш /ву-бу/, д. -о 
классически 
классни, классан 
классови 
клеенка /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
клуб /ю-ю/, д. -о; д. т. –аш 
книга /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
книжка /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
кнопка /ю-ю/, д. -о; ш. т. -аш 
ков /бу-ду/, д. -кевно;  д. т. -кевнаш  
ков /ду-ду/, д. -кевно; д. т. -кеш, кевнаш 
ков-керт /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
ковра, -наш /ю-ю/, д. -но  
ковст /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
ког, -аш /бу-бу/,  д.  -о  /адаман/ 
ког, -аш /бу-ду/,  д.  -о  /стоьлан, гIантан/ ког-корта /бу/  
ког-хецца  
когашIуьйра  
когашIуьйраниг 
кож /ю, ю/, д. -кажаро; д. т. -кажарш  
коьжалг /бу-ду/, д. -о; д. т. -аш  
кока /ду-ду/, д. -но; д. т. -наш  
колл /ю-ю/, д. -кулло; д. т.  -коьллаш  
коллектив /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
коллективни 
колхоз /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
колхозхо, -й /ву, ю-бу/, д. -чо  
колхозехь 
колхозера 
камандарм /ву, ю-бу/, д. -о; д. т. -аш  
командир /ву, ю-бу/, д.  -о;  д. т.  -аш  
комар /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
комаьрша 



комаьршалла /ю/, д. -о  
комаршо, -наш /ю-ю/, д. -но  
комаьрша, комаьршаниг  
комбайн /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
комбинат /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
комбинаци  /ю-ю/, д. -но; д. т. -еш  
комбриг /ву, ю-бу/, д. -о;  д. т. -аш  
комдив   /ву,   ю-бу/, д. -о;  д. т. -аш  
комеди /ю-ю/, д. -но; д. т. -еш  
коминтерн /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
комиссар  /ву,  ю-бу/, д.  -о;  д. т.  -аш  
комиссариат  /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
комисси /ю-ю/, д. -но; д. т. -еш  
комиссионни 
комитет /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
комментари   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -еш 
коммерчески 
коммуна /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
коммунизм /ю/, д. -о 
коммуникаци /ю-ю/, д.  -но; д. т.  -еш 
коммунист /ву, ю-бу/, д. -о; д. т. -аш  
коммунистически 
коммутатор /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
комод /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
комол /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
комплекс, -аш /ю-ю/, д. -о 
комплексни 
комплект, -аш /ю-ю/, д. -о 
комплимент, -аш /ю-ю/, д. -о 
компонент, -аш /ю-ю/, д. -о 
компани    /ю-ю/,   д.    -но;    д.    т.    -еш 
композитор /ву, ю-бу/, д. -о; д. т. -ш 
композици   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -еш 
композиционни 
компот /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
комсомол /ю/, д. -о 
комсомолец  /ву-бу/,  д.  -комсомольцо; д. т. -комсомольцаш  
комсомолка   /ю-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
комсомолхо -й /ву, ю-бу/  
комсостав   /ю-ю/,   д.    -о;   д.   т.    -аш  
конверт /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
конгресс /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
кондар, -ш /ю-ю/, д. -о  
кондуктор  /ву,  ю-бу/,  д.  -о;  д.  т.  -ш  
консерв, -аш /ю-ю/„ д. -о  
консервни 
консерватори /ю-ю/, д.  -но; д. т.  -еш  
конспект /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
конституци   /ю-/,   д-   -но;   д.   т.   -еш  
конструктор,  -ш  /ву, ю-бу/,  д. -о  
консультант /ву, ю-бу/, д. -о; д. т. -аш  
консультаци  /ю-ю/,  д.  -но;  д.  т.   -еш  



контратака   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
контекст, -аш /ю-ю/, д. -о  
контекстови 
контрибуци   /ю-ю/,  д.   -но;   д.   т.   -еш  
контрразведка  /ю-ю/,  д.  -о;  д.  т.   -ш 
контрреволюци /ю-ю/, д. -но; д. т. -еш  
конференци   /ю-ю/,  д.   -но;  д.  т.   -еш  
конфета, -ш /ю-ю/, д. -о  
концерт /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
коопераци   /ю-ю/,   д.   -но;   ш.   т.   -еш  
копаркерста  /ву,  ю-бу/, д.   -но;  д.  т. -наш 
копаста /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
кор /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
коржик, -аш /ю-ю/, д. -о  
корехь, корехула  
кор-неI /ду/  
кормат /ю/, д. -о  
корматалла /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
корректор  /ву,  ю-бу/,  д.   -о;  д.  т.   -ш  
корректура /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
корреспондент /ву,  ю-бу/, д.  -о; д. т. -аш 
корреспонденци /ю-ю/, д. -но; д. т. -еш 
корсам /бу-бу/, д. -о; д. т. -аш 
корта   /бу-ду/,  д.   -коьрто;  д.   т.   -ош 
корталк /ду-ду/, Д. -но; д. т. -еш 
корпус, -аш /ю-ю/, д. -о 
косказ /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
космически 
космодром /ю/, д. -о 
космонавт, -аш /ву, ю-бу/, д. -о 
космос /ю/, д. -о 
кост /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
костюм /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
косынка /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
котам /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
котлета /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
кохьар /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
коч   /ю-ю/, д. -кучо; д. т. -кучамаш 
коч-хеча /ю, ду/, д. -о 
коча 
кочалла /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
коьртаIуьйра 
коьртаIуьйраниг 
кочар, -ш /ду-ду/, д. -о 
кула, -наш /ю-ю/, д. -но 
курза, -наш /ю-ю/, д. -но 
курс /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
курхалла /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш 
коьрта 
коьртаниг 
коьчал /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
коьчалниг /дожар/ 



край /ю-ю/, д. -но; д. т. -ш 
краевой 
кран /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
крахмал /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
курчало, -й /ву, ю-бу/, д. -чо 
крейсер /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
кризис /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
критик   /ву, ю-бу/,  д. -о; д. т. -аш  
критика /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
критикан, -аш /ву, ю-бу/, д. -о  
куз /бу-ду/, д. -о; д. т. -аш  
куй /бу-ду/, д. -но; д. т. -наш  
кула, -наш /ю-ю/, д. -но; 
кулак   /ву, ю-бу/, д. -о; д. т. -аш  
культура /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  /оьздангалла/  
кульминацк   /ю-ю/, д. -но; д. т. –еш /къасто/  
культурни куп   /ю-ю/,  д. -куьпо/;  д.т. -каппаш 
кур  /бу-ду/, д. -куьро;  д. т. -карраш 
кура 
куралла /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
курадала, курадолу, курадаьлла 
курадалийта,  курадолуьйту, курадалийтина 
курорт /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
курортни 
курс, -аш /ю-ю/, д. -о  
курс, -аш /ю-ю/, д. -о /хохийн/  
курсовой 
курхалла, -ш /ду-ду/, д. -о  
курпал,  -ш  /ю-ю/, д. -о /йоккха топ/  
куршка    /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
куц  /ду-ду/, д. -куьцо; д. т. -куьцаш  
куцдош    /ду-ду/,  д. -куцдашо;  д. т. куцдешнаш 
куьг /ду-ду/, д. -куьйго; д. т. -куьйгаш  
куьйгалла /ду/, д. -о  
куьйгалхо, -й /ву, ю.-бу/, д. -чо  
куьпчи  /ву,   ю-бу/,  д.   -чо;   д.   т.   т.   -й  
куьйра   /ду-ду/,  д. -но;   д. т.  -наш  
куьйра    /ю-ю/,  д.-но;  д. т.  -наш  
куьйса  
куьйсаниг 
куьлла   /ду-ду/,  д. -но;  д. т.  -наш  
куьрк /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
куьзга, -наш /ду-ду/, д. -но  
куьзганаш   /ду/, д. -а   /цхь. т.  дац/ 
 
кх 
 
кха /ду-ду/, д. -но; д. т. -ш  
кхаара /ю/, д. -о  
кхаара /бежан/  
кхаба /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
кхаба, кхобу, кхаьбна  



кхабадала, кхабало, кхабаделла  
кхабийта, кхобуьйту, кхабийтина  
кхагар /ю/, д. -о 
кхаж   /бу-ду/, д. -кхожо;  д. т. кхаьжнаш 
кхаж   /бу-ду/, д. -кхожо,  д. т. -кхожмаш 
кхайкха, кхойкху, кхайкхина  
кхайкхадайта,  кхайкхадойту,  кхайкхадайтина 
кхайкхадала, кхайкхало, кхайкхаделла  
кхайкхам /бу-ду/, д. -о; д. т. -аш  
кхайкхийта,  кхойкхуьйту;  кхайкхийтина 
кхайкхо,  кхайкхаде, кхайкхадо, кхайкхийна 
кхакха  /бу-ду/, д.   -но;  д. т.  -кхекхий  
кхала, кхолу, кхелина  
кхалгу, -ш /ю-ю/, -но  
кхалладала,  кхаллало, кхалладелла  
кхалийта, кхолуьйту,  
кхалийтина кхалла, кхоллу, кхаьллина 
кхалладала, кхаллало, кхалладелла  
кхаллар  /ду-ду/,  д.   -о;  д.  т.   -ш  
кхаллийта, кхоллуьйту, кхаллийтина 
кхалкъ, -аш /ю-ю/, д. -о  
кхало /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш 
кхалор /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
кхалха, кхелха, кхелхина  
кхалхадайта,  кхалхадойту,  кхалхадайтина 
кхалхадала,  кхалхало,  кхалхаделла  
кхалхийта, кхолхуьйту, кхалхийтина  
кхалхо, кхалхаде, кхалхадо, кхалхийна  
кхана  
кханалера  
кхана дуьйна  
кханалерниг 
кхане /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
кханале  
кханналц  
кхану /куцдош/ 
кхаьнча /бу-ду/, д- -но; д. т. -наш  
кхарда, кхаьрда, кхаьрдина  
кхардам /бу-бу/, д. -о; д. т. -аш  
кхардийта, кхордуьйту, кхардийтина  
кхардо,  кхардаде, кхардадо, кхардийна 
кхарза, кхорзу, кхаьрзина  
кхарзадала,  кхарзало,  кхарзаделла  
кхарзар /ду/, д. -о 
кхарзар, -ш /ю-ю/, д. -о 
кхарзийта, кхорзуьйту, кхарзийтина 
кхарста, кхерста, кхерстина 
кхарсто, кхарстаде, кхарстадо, кхарстийна  
кхарта    /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш 
кхартматтане 
кхахьам  /бу-бу/, д. -о;  д. т. -аш 
кхача /бу-бу/, д.  -но; д. т.  -наш 



кхача, кхочу, кхаьчна 
кхачадайта, кхачадойту, кхачадайтина 
кхачадала, кхачало, кзачаделла 
кхачадалийта, кхачадолуьйту, кхачадалийтина 
кхачам /бу-бу/, д. -о; д. т. -аш  
кхачамбацар, -ш /ду-ду/, д. -о  
кхачийта, кхочуьйту, кхачийтина  
кхачо, -наш /ю-ю/, д. -но  
кхачо, кхачаде, кхачадо, кхачийна  
кхаъ /бу-ду/, д. -кхоо; д. т. -кхаьънаш  
кхаьнча   -наш /бу-ду/, д. -но  
кхаьнчатосург /ю-ю/, д. -чо; д. т. -рш  
кхез /ю-ю/, д. -кхезаро; д. т. -кхезарш  
кхел /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
кхел   /кхиэл/  /ю-ю/,  ю. -о;  д. т. -аш  
кхелахо  /ву, ю-бу/,  д. -чо;   д. т. -й  
кхелина  
кхелинарг 
кхелли /ю-ю/, д. -но; д. т. -еш  
кхема /бу-бу/, д. -но; д. т. -наш  
кхер /бу-ду/, д. -о; д. т. -аш  
кхера, кхоьру, кхийрина  
кхерадайта, кхерадойту, кхерадайтина  
кхерадала, кхерало, кхераделла  
кхерадалийта, кхерадолуьйту, кхерадалийтина 
кхерам /бу-бу/, д. -о; д. т. -аш  
кхераме  
кхерамениг 
кхерийта, кхоьруьйту, кхерийтина 
кхеро,  кхераде, кхерадо,  кхерийна  
кхерста, кхерста, кхирстина  
кхерстадала, кхерстало, кхерстаделла  
кхерч /бу-ду/, д. -о; д. т. -аш  
кхес /ю-ю/, д. -аро; д. т. -арш  
кхета, кхета, кхетта 
кхетар /ду/, д. -о  
кхетар-кхиар /ду/, д. -о  
кхетадайта,   кхетадойту,   кхетадайтина  
кхетадала, кхетало, кхетаделла  
кхетам /бу-бу/, д. -о; д. т. -аш  
кхетамберг /ву, ю-бу/, д. -кхетамболчо; д. т. -кхетамберш  
кхетамбоцург   /ву, ю-бу/,  д.   -кхетамбоцчо; д. т. -кхетамбоцурш  
кхетаме  
кхетамениг 
кхеташо   /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
кхетийта, кхоьтуьйту, кхетийтина  
кхето, кхетаде, кхетадо, кхетийна 
кхетор /ду/, д. -о  
кхетош-кхиор /ду/, д. -о  
кхетор-кхиор /ду/, д, -о  
кхехка, кхехка, кхихкина  
кхехкадайта,   кхехкадойту,   кхехкадайтина 



кхехкадала, кхехкало, кхехкаделла  
кхехкийта, кхоьхкуьйту, кхехкийтина  
кхехко, кхехкаде, кхехкадо,  кхехкийна  
кхехьа, кхоьхьу, кхехьна  
кхехьадала, кхехьало, кхехьаделла  
кхехьийта, кхоьхьуьйту, кхехьийтина  
кхиа, кхуьу, кхиъна  
кхиадайта,     кхиадойту,     кхиадайтина  
кхийда, кхийда, кхийдина  
кхиийта, кхуьуьйту, кхиийтина  
кхийра  
кхийраниг 
кхийраг   /ю/,   д:   -о 
кхиам, -аш /бу-бу/, д. -о 
кхимар /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
кхин /ю-бу/, д. -о; д. т. -ой 
кхин 
кхиверг-кхиберш /ву-бу/ 
кхидIа 
кхин а 
кхидIа а 
кхин цкъа а 
кхио, кхиаде, кхиадо, кхиийна  
кхийса, кхуьйсу, кхийсина  /левси/  
кхисса, кхуьссу, кхиссина, /тIулгаш я гIорзанаш/  
кхиссарш /ю/, д. -а  
кхо /ду-ду/, д. -но; д. т. -ш  
кхоадайта, кхоадойту, кхоадайтина.  
кхоадала, кхоало, кхоаделла  
кхоазлагIа  
кхоалгIа  
кхоалгIаниг 
кхоам /бу-бу/, д. -о; д. т. -аш  
кховда, кхевда, кхевдина 
кховдадала,  кховдало,  кховдаделла 
кховдийта,  кховдуьйту,  кховдийтина 
кховдо, кховдаде, кховдадо, кховдийна 
кховса, кхевса, кхевсина /бага/ 
кховса, кховсу, кхевсина /левси/ 
кхевсаш, кховсуш 
кхойтта, д. -амма, д. т. -ннаш 
кхойттазза 
кхойттазлагIа 
кхойтталгIа 
кхойтталгIаниг 
кхоког,    -аш  /ю-ю/, д.  -о    /очакх/ 
кхокха /бу-ду/, д. -но; д. т. -рчий  ||  ий 
кхоккха 
кхо-кхойтта 
кхо-пхьаж 
кхокъали /ю-ю/, д. -но; д. -еш 
кхолар /ду/, д. -о 



кхолар /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
кхолла, кхуллу, кхоьллина 
кхолладала,  кхоллало, кхолладелла 
кхоллам /бу-бу/  д. -о; д. т. -аш 
кхолларалла /ю/, д. -о 
кхоллийта, кхуллуьйту, кхоллийтина 
кхолха 
кхоо, кхоаде, кхоадо, кхоийна 
кхор /бу-ду/, д.  -о; д. т. -аш  /стом/ 
кхор,   -аш   /бу-ду/, д. -кхуро /дитт/ 
кхорбIелиг   /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
кхосаберг, -аш /ю-ю/, д. -о 
кхосса, кхуссу, кхоьссина /гIорза, топ/ 
кхоссадала, кхоссало, кхоссаделла 
кхоссийта, кхуьссуьйту, кхоссийтина 
кхоссар, -ш /ю-ю/, д. -о 
кхоссар /ду/, д. -о 
кхоткъа /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш 
кхохка, кхухку, кхоьхкина 
кхохкадала, кхохкало, кхохкаделла 
кхохкийта,  кхухкуьйту, кхохкийтина 
кхочушдадала, кхочушдало, кхочушдаделла  
кхочушдайта, кхочушдойту, кхочушдайтина 
кхочушдан, кхочушде, кхочушдо, кхочушдина 
кхочушхила,     кхочушхуьлу,     кхочушхилла  
кхочушхилийта, кхочушхуьлуьйту, кхочушхилийтина 
кхохкадала, кхохкало, кхохкаделла 
кхоъ,   д.   -кхааммо;   д.   т.    -кхааннаш 
кхоъмаза 
кхоь /ю-ю/, д. -но; д. т. -ш 
кхоьба /ю-ю/, д. -но; д. т.  -рчий 
кхуза 
кхузара 
кхузара дуьйна 
кхузарниг 
кхузахь 
кхузза 
кхузткъа 
кхузткъазза 
кхузткъазлагIа 
кхузткъалгIа 
кхузткъалгIаниг 
кхушара  /маца?/, амма: кху шарахь /муьлхачу шарахь?/  
кхор /бу-ду/, д. -кхуро; д. т. -аш /дитт/  
кхор, -аш /бу-ду/, д. -о /стом/ 
 

Къ 
 

къа-бала 
къа /ду-ду/, д.  -къино; д. т.  -къинош 
къага, къега, къегина 
къагадайта, къагадойту, къагадайтина 



къагадала, къагало, къагаделла  
къагийта, къогуьйту, къагийтина 
къаго,    къагаде,    къагадо,    къагийна 
къада, къеда, къедда 
къададайта,   къададойту,  къададайтина 
къадо, къададе, къададо, къадийна 
къаж /ю/, д. -къожо; д. т. -дац 
къажа, къежа, къежна 
къажадайта,   къажадойту,   къажадайтина 
къажадала, къажало, къажаделла  
къаждан,  къажде,  къаждо,  къаждина  
къажо,  къажаде,  къажадо,  къажийна  
къайладаккха, къайладоккху, къайладаьккхина 
къайладаккхадала, къайладаккхало, къайладаккхаделла  
къайладаккхийта, къайладоккхуьйту, къайладаккхийтина  
къайладала, къайладолу, къайладаьлла 
къайладалийта, къайладолуьйту, къайладалийтина 
къайладаха, къайладоху, къайладаьхна  
къайладахадала, къайладахало, къайладахаделла 
къайладахийта, къайладохуьйту, къайладахийтииа  
къайладахьа, къайлахьо, къайлахьо, къайладаьхьна 
къайладахьадала, къайладахьало, къайладахьаделла 
къайладахьийта, къайладохьуьйту, къайладахьийтина 
къайладийла, къайладуьйлу, къайладийлла  
къайладийладала, къайладийлало, къайладийладелла  
къайладийлийта,   къайладуьйлуьйту, къайладийлийтина 
къайладовла,  къайладовлу, къайладевлла  
къайладаладала, къайладалало, къайладаладелла 
къайлаза 
къайлакхехьа,  къайлакхоьхьу,  къайлакхехьна  
къайлакхехьадала,  къайлакхехьало, къайлакхехьаделла 
къайлаэха,  къайлаоьху,    къайлаихна 
къайлаэхадала, къайлаэхало, къайлаэхаделла 
къайлаэхийта, къайлаоьхуьйту, къайлаэхийтина 
къайле /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
къам /ду-ду/, д. -къомо; д т. -къаьмнаш  
къамел /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
къамелхо /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т. -й  
къамкъарг /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
къано /ву-бу/, д. -чо, д. т. -й  
къандайта,  къандойту, къандайтина  
къандала, къанло, къанделла  
къандан, къанде, къандо, къандина  
къардайта,  къардойту, къардайтина 
къардала, къарло, къарделла  
къардан, къарде, къардо, къардина  
къардалийта, къардолуьйту, къардалийтина 
къарздайта, къарздойту, къарздайтина  
къарздала, къарзло, къарзделла  
къарздалийта, къарздолуьйту, къарздалийтина  
къарздан, къарзде, къарздо, къарздина 
къаро, -наш /ю-ю/, д. -но  



къаста, къаьста, къаьстина  
къастадайта, къастадойту, къастадайтина 
къастадала, къастало, къастаделла  
къастадалийта, къастадолуьйту, къастадалийтина 
къастам    /бу-бу/,   д.    -о;   д.    т.    -аш  
къастамалла /ю/, д. -о  
къастаме, къастамениг  
къастийта,     къостуьйту,     къастийтина  
къасто, къастаде, къастадо, къастийна  
къасто /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
къаплам /бу-ду/, д. -къапломо  
къастор /ду/, -д. -о  
къахета, къахета, къахетта 
къахетар /ду/, -о  
къахетийта, къахоьтуьйту, къахетийтина 
къахк /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
къахка, къаьхка, къаьхкина  
къахкадайта, къахкадойту, къахкадайтина 
къахкадала, къахкало, къахкаделла  
къахкийта, къохкуьйту, къахкийтина  
къахко, къахкаде, къахкадо, къахкийна  
къахь /ю/, д. -о 
къахьашто /ду-ду/, д. -но; д. т. -ш  
къахьдала, къахьло, къахьделла  
къахьдалийта, къахьдолуьйту, къахьдалийтина 
къахьдан, къахьде, къахьдо, къахьдина  
къахьега, къахьоьгу, къахьегна  
къахьегар /ду/, -д. -о  
къахьегадала, къахьегало, къахьегаделла  
къахьегийта, къахьоыуьйту, къахьегийтина 
къахьо /ю-ю/,  д. -но;  д. т. -наш  
къацахетар   /ду/,  д. -о  /масдар/  
къаьрззина /куцдош/  
къаьркъа   /ду-ду/,  д.   -но;  д.   т.   -наш 
къаьсттина /куцдош/  
къаьхьа 
къаьхьалла /ю/, д. -о  
къевлина /дешдакъа/  
къаьхьаниг /билгалдош/  
къаьхьаниг  /бу/, д. -чо /цIердош/  
къега, къега, къегна  
къегийта, къоьгуьйту, къегийтина  
къеда   /ву-бу/,  д. -но; д. т. -наш  
къеждала, къежло, къежделла  
къеждан, къеждо, къеждина  
къекъа, къекъа, къеккъа  
къекъийта,  къоькъуьйту,  къекъийтина  
къелла /ю/, д. -о; д. т. дац  
къемат /ду/, д. -о  
къематде /ду/, д. -къематдийно  
къéн  
къéна  



къéниг  
къéраниг  
къéнаниг  
къéпе /ю/  
къéпе  
къéпениг 
къéпал, -ш /ю-ю/, д. -о  
къéра 
къéхо /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т. -й  
къийг /ю-ю/, д. -къийго; д. т. -къийгаш  
къиза 
къизалла /ю/, д. -о  
къизаниг /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т. -наш  
къибла   /ю/  /диг чудилла  кечйина ворданан хара/,  д. -но, д. т. -наш /ю/ 
къийдайта, къийдойту,    къийдайтина  
къийдала, къийло, къийделла  
къийдалийта,  къийдолуьйту,  къийдалийтина 
къийдан, къийдо, къийдина  
къийзаг /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
къийзо, къийзаде,  къийзадо,     
къийзийна 
къийзорг /ю-ю/, д/ -о; д. т. -аш 
къийла, къуьйлу, къийлина 
къийладала, къийлало, къийладелла 
къийлийта,   къуьйлуьйту,   къийлийтина 
къийлор /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
къийса, къуьйсу, къийсина 
къийсам /бу-бу/, д: -о; д. т. -аш 
къийсаме 
къийсамениг 
къийсийта,   къуьйсуьйту,   къийсийтина 
къилба   /ду-ду/,   д.   -но;   д.   т.   -наш 
къилбе /ю/, д. -но /дукх. тер. дац/ 
къилбехьа 
Къилбаседа /бу/, д, -но 
Къилбаседа /дукх, тер. дац/ 
къилбаседе /ю/, д. -но 
къинтIерадала, къинтIерадолу, къинтIерадаьлла  
къинтIерадалийта,  къинтIерадолуьйту, къинтIерадалийтина  
къинтIерадаха,   къинтIерадоху,   къинтIерадаьхна  
кьинтIерадовла, къинтIерадовлу, къинтIерадевлла 
къинхетам  /бу-бу/, д. -о;  д. т. -аш  
къинхетаме  
къинхетамениг  
къинхетамза 
къинхетамхо /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т. -й  
къинхьегам /бу-бу/, д. -о; д. т. -аш  
къинхьегаме 
къинхьегамениг 
къинхьегамхо   /ву, ю-бу/, д. т. -й; 
къобалдан, къобалде, къобалдо, къобалдина  
къобалдайта,  къобалдойту,  къобалдайтина 



къобалдар /ду/, д. -о  
къовзадайта, къовзадойту, къовзадайтина  
къовзо, къовзаде, къовзадо, къовзийна 
къовкъа, къевкъа, къевкъина  
къовкъийта, къовкъуьйту, къовкъийтина 
къовла, къовлу, къевлина  
къовладала,  къовлало,  къовладелла  
къовладалийта, къовладолуьйту, къовладалийтина 
къовлам  /бу-бу/, д. -о;  д. т.  -аш  
къовлийта,  къовлуьйту,  къовлийтина  
къовса, къовсу, къевсина  
къовсадала,  къовсало, къовсаделла  
къовсадалийта,  къовсадолуьйту,  къовсадалийтина 
къовсам   /бу-бу/,  д. -о;  д. т.  -аш  
къовсарш /ю/, д. -а  
къовсийта,  къовсуьйту, къовсийтина  
къола  /ду-ду/,  д. -къоло;  д. т. -ш  
къолам /бу-ду/, д. -о; д. т. -аш  
къона 
къоналла /ю/. д. -о; д. т. дац  
къонаниг  
къоналла /ю/, д. -о/д. т. дац 
къонах /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т. -ой,ий  
къонахалла   /ю/,   д.   -о;   кхонахчулла /ду/ д. -о 
къондайта, къондойту, къондайтина  
къондала, къонлб, къонло, къонделла  
къондалийта, къондолуьйту, къондалийтина 
къондан, къонде, къондо, къондина  
къонза /ду-ду/, д. -но; -о; д. т. -наш 
къора /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш 
къора 
къоралла /ю/, д. -о; 
къораниг 
къардала, къарло, къарделла 
къардалийта, къардолуьйту, къардалийтина 
къардан, къарде, къардо, къардина  
къорза 
къорзалг, -аш /ю-ю/, д. -о  
къорзалла /ю/, д. -о  
къорзаниг  
къоркхокха /бу-ду/, д. -но; д. т. -кхий 
къоршкъали   /ю-ю/, д. -но; д. т. -еш 
къоьгам, -аш /бу-бу/, д. -о 
къоьжа 
къоьжаниг 
къоьлла /ю/, д. -о 
къу /ву, ю-бу/, д. -къуьно; д. т. -й  
къубба /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
къулла /шовда/, -наш, /ду-ду/, д. -но  
къурд -бу-ду/, д. -о; д. т. -аш  
къурдйолийта, къурдъюлуьйту, къурдйолийтина 
къуркъал, -ш /ю-ю/, д. -о 



къутIа   /ду-ду/,  д. -но;  д. т. -къотIарчий  
къух   /ду-ду/,  д. -къуьхо;  д. т. къаххаш  
къуьда, -наш /бу-бу/, д. –но 
 

КI 
 
кIа /ду, ду/, д. -кIено; д. т. -ш  
кIаг /бу-ду/, д. -кIого; д. т. -кIаьгнаш  
кIадбоцург /ду/, д. -чо  
кIаддайта, кIаддойту, кIаддайтина  
кIаддала, кIадло, кIадделла  
кIаддалийта, кIаддолуьйту, кIаддалийтина  
кIаддан, кIадде, кIаддо, кIаддина 
кIади   /ду-ду/, д. -но; д. т. -кIадеш 
кIадо /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш 
кIажа /бу-ду/, д. -о; д. т. -ш 
кIажар /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
кIай   /ду-ду/,  д.   -кIено;  д. т. -кIеш 
кIайдарг    /ю-ю/,    д.    -о;    д.    т.    -аш 
кIайн  
кIайниг 
кIайдайта, кIайдойту, кIайдайтина 
кIайдала, кIайло, кIайделла  
кIайдалийта,  кIайдолуьйту,  кIайдалийтина 
кIайдан,    кIайде,     кIайдо,     кIайдина  
кIайдарг, -аш /ю-ю/, д. -о  
кIайлла /ю/, д. -о  
кIайн-меда  
кIайн-меданиг 
кIайн  эчиг  /ду-ду/,  д.   -о;   д.   т.   -аш  
кIайхо 
кIалд /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
кIалдаьтта /ду-ду/, д.  -но; д. т. -наш  
кIалдмарз   /ю-ю/,   д.   -о,   д.   т.   -аш 
кIалдйоккхург, -аш /ю-ю/, д. -о  
кIамдала, кIамло, кIамделла  
кIамдалийта,    кIамдолуьйту,    кIамдалийтина  
кIамдан,    кIамде,    кIамдо,    кIамдина 
кIамдар    /ду-ду/,    д.    -о;    д.    т.    -ш  
кIант   /ву-бу/,   д.   -а;   д.   т.   -кIентий  
кIантстаг /ву/ /цхь. т. бен дац/; д. -а  
кIара /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
кIаргдайта,   кIаргдойту,   кIаргдайтина  
кIаргдала, кIаргло, кIаргделла  
кIаргдан,  кIаргде,  кIаргдо,  кIаргдина  
кIаркIар /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
кIарс-кIирссехь /куцдош/  
кIарула-Iаьржа  
кIарула-Iаьржаниг  
кIарх /бу-бу/, д. -о; д. т. -аш  
кIаорург, -аш /ю-ю/, д. -о. 
кIахьокхург   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  



кIац /ю/, д. -кIацо 
кIаьнзиг,   -аш   /ду-ду/,   д.   -о   /потак, -аш/ 
кIега   /бу-ду/,   д.   -но;   д.   т.   -кIегий  
кIегархаа, кIегархоу, кIегархиъна  
кIегархаадала, кIегархаало, кIегархааделла  
кIегархаийта,    кIегархоуьйту,    кIегархаийтина 
кIегархао, кIегархаадо,  кIегархаийна 
кIеда 
кIеданиг 
кIéда   /бу-ду/, д. -но;  д. т.   -рчий 
кIéдалла /ю/, д. -о 
кIéда-мерза 
кIéда-мерзаниг 
кIеж /ю/, д. -о 
кIéза /ду-ду/, д. -о; д. т. -ий 
кIеззиг 
кIеззигниг 
кIезиг  
кIезигниг 
кIезигалла /ю/, д. -о; д. т. дац  
кIез-кIезиг  
кIезг-мезг  
кIел  
кIелахь  
кIелара  
кIеларниг 
кIелдаккха, кIелдоккху, кIелдаьккхина  
кIелдаккхадала,  кIелдаккхало,  кIелдаккхаделла 
кIелдаккхийта,  кIелдоккхуьйту,  кIелдаккхийтина 
кIелдала, кIелдолу, кIелдаьлла  
кIелдаладала, кIелдалало, кIелдаладелла  
кIелдалийта, кIелдолуьйту,  кIелдалийтина 
кIелдаха, кIелдоьду, кIелдахана  
кIелдахийта,  кIелдохуьйту, кIелдахийтина 
кIелдахьа, кIелхьо,  кIелхьо,  кIелдаьхьна  
кIелдахьийта, кIелдохьуьйту, кIелдахьийтина 
кIелкхета, кIелкхета, кIелкхетта  
кIелкхетийта, кIелкхоыуьйту,  кIелкхетийтина  
кIелкхосса,   кIелкхуссу,   кIелкхоьссина 
кIелкхосснйта,    кIелкхуссуьйту,    кIелклоссийтина 
кIеллалла,  кIеллоллу,  кIеллаьллина  
кIеллаллийта, кIеллоллуьйту,  кIеллаллийтина 
кIело /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
кIесаркIаг    /бу-ду/,  д.  -кIесаркIого; д. т. -кIесаркIаьгнаш  
кIелтаIа, кIелтаьIа, кIелтаьIна  
кIелтаIийта,    кIелтоIуьйту,   кIелтаIийтина  
кIелтаIо, кIелтаIаде, кIелтаIадо, кIелтаIийна  
кIелтосург /ю-ю/, д. -кIелтосучо; д. т. -кIелтосурш 
кIелтоха, кIелтуху, кIелтоьхна  
кIелтохийта,   кIелтухуьйту,   кIелтохийтина 
кIелхаа, кIелхоу, кIелхиъна  
кIелхаадайта,   кIелхаадойту,   кIелхаадайтина 



кIелхаийта,  кIелхоуьйту, кIелхаийтина  
кIелхао, кIелхааде,  кIелхаадо, кIелхаийна  
кIелхьара  
кIелхьарниг  
кIелхьардаккха, кIелхьардоккху,  кIелхьардаьккхина 
кIелхьардаккхийта, кIелхьардоккхуьйту, кIелхьардаккхийтина  
кIелхьардалийта, кIелхьардолуьйту, кIелхьардалийтина  
кIелхьардала, кIелхьардолу,  кIелхьардаьлла 
кIелхьардиг   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
кIелъэккха, кIелъоьккху, кIелъиккхина 
кIелъэккхийта, кIелъоьккхуьйту, кIелъэккхийтина 
кIелъюдар  /ю-ю/,  д. -о;  д. т.  -ш  
кIес /ю-ю/, д. -аро; д. т. -арш  
кIесаркIаг  /бу-бу/,  д.  -кIесаркIого; д. т. -кIесаркIаьгнаш 
кIинж /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
кIинжа /бу-ду/, д. -о; д. т. -еш 
кIинжех ловзар /ду/, д. -о 
кIир /бу-бу/, д. -о;;д. т. -аш 
кIира  /ду-ду/,  д. -но;  д. т.  -наш 
кIиранде    /ду-ду/,    д.    -кIирандийно; д. т. -кIиранденош  
кIолла /ю/, д. -о  
кIожам /бу-ду/, д. -о; д. т. -аш  
кIомал /бу-ду/, д. -о; д. т. -ш  
кIомалтай    /ду-ду/,    д.    -но;  д. т. кIомалтеш 
кIомар /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш  
кIон 
кIолла /ю/, д. -о  
кIониг 
кIора   /бу-бу/,  д. -но;  д. т.  -наш  
кIорга  
кIорганиг  
кIорго 
кIоргалла /ю/, д. -о  
кIорге  /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
кIордадайта,   кIордадойту,   кIордадайтина 
кIордо, кIордаде, кIордадо,  кIордийна  
кIорлагIа   /ю-ю/,   д.   -но;   д. т.  -наш  
кIормода /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
кIорни    /ду-ду/,  д.  -но;  д. т. -еш  
кIорни /ю-ю/, д. -но; д. т. -еш  
кIотар /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
кIохцал /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш  
кIохцалг, -аш /ду-ду/, д. -о  
кIошт /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
кIудал /ю-ю/, д. -о; д. т.   -ш  
кIуж /бу-ду/, д. -кIуьжо; д. т. -кIажжаш 
кIужал /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
кIунзал /бу-бу/, д. -о; д. т. -ш  
кIунзале 
кIур /бу-ду/, д. -кIуьро; д. т. -кIарраш  
кIурам, -аш /бу-бу/, д. -о  
кIурз /бу/, д. -кIуьрзо; д. т. –аш 



Л 
 
лаа, лаыа, лиьна 
лаам /бу-бу/, д. -о; д. т. -аш 
лаба /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш 
лаборант   /ву-бу/,   д.   -о;   д. т.   -аш 
лаборантка /ю-бу/, д. -о; д. т. -ш 
лаборатори   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -еш 
ловза, ловзу, левзина 
ловзадайта, ловзадойту, ловзадайтина 
ловзадала,  ловзадолу,  ловзадаьлла 
ловзадалийта, ловзадолуьйту,  ловзадалийтина 
ловзийта, ловзуьйту, ловзийтина  
ловзар /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш  
ловзо, ловзаде, ловзадо, ловзийна  
лаг   /ду-ду/,   д.   -лого;   д.   т.   -легнаш  
лаг   /ду-ду/,   д.   -лого,   д.   т.   -легаш  
лагерь  /ю-ю/, д. -о;  д.  т.  -ш  
лагжайна /ду/, -лагжайнеш /ду/, -д. -о  
лагIдайта, лагIдойту, лагIдайтина  
лагIдала, лагIло, лагIделла  
лагIдан,  лагIде,  лагIдо,  лагIдина  
ладала, лало, ладелла  
ладалийта,  ладолуьйту,  ладалийтина  
ладам /бу-бу/, д. -о; д. т. -аш  
ладар /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш  
ладогIа, ладугIу, ладоьгIна  
ладогIар /ду/, д. -о  
ладогIархо,  -й   /ву, ю-бу/,  д.  -чо  
ладогIийта, ладугIуьйту, ладогIийтина  
лаза, лозу, лезна 
лазадайта,     лазадойту,     лазадайтина  
лазадаккха,     лазадоккху,     лазадаьккхина  
лазадаккхийта,  лазадоккхуьйту,  лазадаккхийтина 
лазадала, лазадолу, лазадаьлла  
лазадалийта, лазадолуьйту, лазадалийтина 
лазадаха, лазадоху, лазадаьхна  
лазадахийта, лазадохуьйту, лазадахийтина 
лазадийла, лазадуьйлу, лазадийлла  
лазадийлийта, лазадуьйлуьйту, лазадийлийтина 
лазам /бу-бу/, д. -о; д. т. -аш  
лазар /ду-ду/, д. -о; д. Т: -ш  
лазартни /ю-ю/, д. -но; д. т. -еш  
лазархо /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т. -й  
лазийта, лозуьйту, лазийтина  
лазо, лазаде, лазадо, лазийна  
лай /ву-бу/, д. -ле; д. т. -леш  
лайта, лойту, лайтина  
лак /ду-ду/, д. -о; д. т, -аш  
лакированни  
лакха  
лакхахь  



лакхахьа  
лакхадаккха, лакхадоккху, лакхадаьккхина 
лакхахьара  
лакхахьарниг  
лакхаха  
лакхарниг 
лакха, локху, лекхна  
лакхадалийта,   лакхадолуьйту,   лакхадалийтина  
лакхадаккхийта, лакхадоккхуьйту, лакхадаккхийтина 
лакхадала,    лакхадолу,    лакхадаьлла  
лакхадаккхийта, лакхадоккхуьйту, лакхадаккхийтина  
лакхадаладала, лакхадалало, лакхадаладелла  
лакхара 
лакхарниг, д. т. -наш  
лаккхара 
лаккхарниг, д. т. -наш  
лакхахьа 
лакхаэвла /ю/, д. -о  
лакхаэвлахь  
лакхаюкъ /ю/, д. -о  
лакхаюккъехь 
лакхе /ю-ю/,   д. -но; д. т. -наш  
лакхиийта, локхуьйту, лакхийтина  
лакъа, лекъа, лекъна  
лакъадайта,  лакъадойту,  лакъадайтина 
лакъадала, лакъало, лакъаделла  
лакьийта, локъуьйту, лакъийтина  
лакъо, лакъаде, лакъадо, лакъийна  
лáла, лéла, лéлина  
лалам, -аш /бу-бу/, д. -о  
лáлийта, лóлуьйту, лáлийтина  
лалла, лоллу,   лаьллина  
лаллийта, лоллуьйту, лаллийтина  
лало, лаладе,  лаладо, лалийна  
лам /бу-ду/,  д. -ломо, ламано;  д. т. лаьмнаш /-анаш/  
лама  
ламале  
ламалера  
ламалерниг  
ламмалц 
ламе /ю-ю/, д.  -но; д. т. -наш  
лама дуьйна 
ламаз /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
ламанхо  /ву,    ю-бу/,   д.   -чо;   д.   т.   -й 
ламаро   /ву,    ю-бу/,   д.-чо;   д.   т.   -й 
лáмаст, -аш /ду-ду/, д.-о  
ламасталла /л.у/, д. -о 
лáми /бу-ду/,   д. -но; д.т. -еш 
лáмпа /ю-ю/.   д. -но; д. т. -наш  
лáмчоь /ю/, д..  -но 
лáн /ду-ду/,    д. -лено;   д. т.   -ленаш  
лáн, лов, лайна 



лáнга, лонгу, лаьнгина  
лáнгийта, лонгуьйту, лангийтина  
лаппагIа, -нащ   /ю-ю/, д. -но  
лáпа, -наш /ю-ю/, д. -но /аьчган ког ю/  
лап-лаппехь /куцдош/  
лар /ю-ю/, д.   -о; д. т. -аш  
лáра /ю-ю/, д.   -но; д. т. -наш  
лáра, лору, лерина 
лáрам /бу-бу/, д. -о; д. т. -аш  
лáраме, ларамениг  
лáрамаза 
ларга, лоргу, лергина  
ларгадала, ларгало, ларгаделла  
ларгийта, лоргуьйту, ларгийтина  
лард /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
лардан, лардо, лардина  
лардайта, лардойту, лардайтина  
лардаза /хьулдаза/ дешдакъа  
лардина /хьулдина/ дешдакъа  
ларó /лардан/, лардо, лардина  
лáро || лараван, лараве, лараво, ларийна 
ларор /ду/, д. -о  
лардала, ларло, ларделла  
лардалийта,  лардолуьйту, лардалийтина 
ларгийта, лоргуьйту, ларгийтина  
ларча /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
лáса, лосу, лаьсна  
ласта, леста, лестина  
ластадайта, ластадойту,  ластадайтина  
ластадала, ластало, ластаделла  
ластадалийта, ластадолуьйту,  ластадалийтина 
ластийта, лостуьйту, ластийтина  
ласто, ластаде, ластадо, ластийна  
лата, лета, летта 
латадайта, латадойту, латадайтина  
латадала, латало, латаделла  
латадалийта,  латадолуьйту, латадалийтина 
латарш    /ду/, д. -а;  цхь. т. дац  
латийта, лотуьйту, латийтина  
латински 
латкъа, леткъа, леткъина  
латкъадайта, латкъадойту, латкъадайтина 
латкъам /бу-бу/, д. -о; д. т. -аш  
латкъийта, лоткъуьйту, латкъийтина  
латкъар /ду/, д. -о 
латкъо, латкъаде, латкъадо, латкъийна 
лато, латаде, латадо, латийна 
латта, лаьтта, лаьттина 
латта  /ду-ду/, д.   -лаьтто;  д.  т.  -наш 
латтаахкархо,   -й   /ву,   ю-бу/,   д.   -чо 
латталелорхо,   -й,   /ву,   ю-бу/,   д.   -чо 
латта, -ш /ду-ду/, д. -лаьтто 



латтадайта,  латтадойту,  латтадайтина 
латтам    /бу-бу/,    д.    -о;    д.    т.    -аш 
латтийта, лоттуьйту, латтийтина 
латто,  латтаде,  латтадо,  латтийна 
лаха, леха, лехна 
лаха, лоху, лехна 
лахар /ду/, д. -о 
лахара 
лахаюкъ /ю/, д. -о 
лахаюккъехь 
лахаэвла /ю/, д. -о 
лахаэвлахь 
лахарниг 
лахахь 
лахахьа 
лахахьара 
лахахула 
лахашхула 
лахдайта, лахдойту, лахдайтина  
лахдала, лахло, лахло, лахделла  
лахдалийта, лахдолуьйту, лахдалийтина 
лахдан, лахде, лахдо, лахдина  
лакхе, -наш /ю-ю/, д. -но  
лахе, -наш /ю-ю/, д. -но  
лахийта, лохуьйту, лахийтина  
лахийтар /ду/, д. -о  
лахка, лохку, лаьхкина  
лахкадала, лахкало, лакхаделла  
лахкийта, лохкуьйту, лахкийтина  
лахъян, лахйо, лахйина  
лахъяла, лахло, лахъелла  
лахъялийта, лахйолуьйту, лахъялийтина  
лахъяйта, лахйойту, лахъяйтина 
лахьа   /ду-ду/,   д.    -но;   д.   т.    -наш 
лаххьийна /куцдош/ 
лáхьта   /ду-ду/,   д.   -но;   д.   т.   -наш 
лáца, лоцу, лаьцна 
лáцадала, лацало, лацаделла 
лáцийта, лоцуьйту, лацийтина 
лач 
лач дожар, -ш /ду-ду/, д. -о 
лачкъа, лечкъа, лечкъина 
лачкъадайта, лачкъадойту, лачкъадайтина 
лачкъадала, лачкъало, лачкъаделла  
лачкъийта, лочкъуьйту, лачкъийтина  
лачкъо,  лачкъаде,  лачкъадо,  лачкъийна 
лаIа, лаьIа, лаьIна  
лаIийта, лоIуьйту, лаIийтина  
лаьнгар /ю-ю/, д.,-о; д. т. -ш  
лаьийла /р/, д. -о 
лаьхьа   /бу-ду/,   д.   -но;   д.   т.   -рчий  
лаьцна   /дештIаьхье/;   цунах лаьцна  



левси /ю-ю/, д. -но; д. т. -еш  
лéга, лега, легна  
лéгар /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш  
лéгийта, лоьгуьйту, легийтина  
лéгIина /басе/ лёгIинарг 
ледара 
лéдан, ледо, ледина 
лéдайта, лёдойту, лёдайтина 
ледара 
ледаралла /ю/, д. -о 
ледарло   /ю-ю/.,   д.   -но;   д.   т.   -наш 
ледарниг 
лежиг /ду-ду/, д.  -о;  д.  т.   -лаьжгаш 
леза /ду-ду/, д. -но; д. т. -наш 
лейта, лоьйту, лейтина 
лейтенант /ву, ю-бу/, д.  -о; д. т.  -аш 
лексика /ю/, д. -о 
лексикологи /ю/, д. -но 
лéктор   /ву,   ю-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -ш 
лекци /ю-ю/, д. -но; д. т. -еш 
лекционни 
лéктор   /ву, ю-бу/,  д. -о;   д. т.  -ш 
лекторски 
лекха, лоькху, лекхна 
лекхийта, лоькхуьйту, лекхийтина 
лекх-лекха 
лекх-лекханиг, д. -чо; д. т. -аш 
лекха-лоха 
лекъ /ду.-ду/, д. -о; д. т. -аш  
лела, лела, лелла  
леладала, лелало, леладелла  
лелла, лоьллу, лиллина  
лело, леладе, леладо, лелийна  
лелха, лелха, лилхина 
лелхадайта, лелхадойту, лелхадайтина  
лелхо, лелхаде, лелхадо, лелхийна  
лексически синоним,  -а.ш /ю-ю/, д. -о  
лем, -аш /бу-бу/, д. -о  
лен, лоь, лийна 
ленгийта, лоьнгуьйту, ленгийтина  
ленинец    /ву,    ю-бу/,    д.    -ленинцо; д. т. -ленинцаш /ленинхо/ 
ленинизм /ю/, д. -о 
ленински 
лента /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш 
лепа, лепа, лепна 
лепадайта,     лепадойту,     лепадайтина 
лепадала, лепало, лепаделла 
лепар /ду/, д. -о 
лепийта, лоьпуьйту, лепийтина 
лепо, лепаде, лепадо, лепийна 
лер /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш 
лера, лоьру, лийрина 



лерадала, лерало, лераделла 
лерам, -аш /бу-бу/, д. -о 
лерина 
леррина /куцдош/ 
лераме, лерамениг 
лерг /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш . 
лерга, лоьргу, лиргина 
лергийта, лоьргуьйту, лергийтина 
лергауллург   /ю-ю/,   д.   -лергауллучо; д. т. -лергаухкурш  
лергаяхар /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
лерийта, лоьруьйту, лерийтина 
леста, леста, листина  
лестадайта,   лестадойту,  лестадайтина  
лестадала, лестало, лестаделла 
лестийта, лоьстуьйту, лестийтина  
лесто, лестаде, лестадо, лестийна  
лета, лета, летта  
летадала, летало, летаделла  
летийта, лоьтуьйту, летийтина  
лето, летаде, летадо, летийна 
леткъа, леткъа, литкъина 
леткъам, -ам /бу-бу/, д. -б 
леткьаме 
леткъамениг 
леткъийта, лоьткъуьйту,  леткъийтина 
летчик   /ву,   ю-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
летчик-космонавт, -аш /ву, ю-бу/, д. -о 
леткъам, -аш /бу-бу/, д. -о 
леха, лоьху, лехна  
лехадала, лехало, лехаделла  
лехам, -аш /бу-бу/, д. -о  
лехийта, лоьхуьйту, лехийтина  
лекха, лоькху, лекхна  
лехка, лоьхку, лихкина  
лехкадала, лехкало, лехкаделла  
лехкийта, лоьхкуьйту, лехкийтина  
леца, лоьцу, лецна  
лецийта, лоьцуьйту, лецийтина  
лéча    /ду-ду/,   Д-    -но;    д.    т.    -рчий  
лечкъа, лечкъа, личкъина  
лечкъадайта, лечкъадойту, лечкъадайтина 
лечкъийта,   лоьчкъуьйту,   лечкъийтина  
лечкъо, лечкъадо, лечкъийна  
лечкъардиг, -аш /ду-ду/, д. -о  
лéша, леша, лешна  
лéшийта, лоьшуьйту, лешийтина  
лийса, луьйсу, лийсина 
лийза,   луьйзу,   лийзина   /ког, Iаса/, амма: Лиза /долахь цIе/  
лийча, луьйчу, лийчина  
лийчадайта, лийчадойту, лийчадайтина  
лийчо,  лийчаде,  лийчадо,  лийчийна  
ликвидатор /ву,  ю-бу/, д.  -о;  д. т.  -ш  



лила  /ду-ду/,  д.  -но;  д. т. -наш  
лилула-сийна 
лилипут  /ву, ю-бу/, д. -о;  д. т.   -аш  
лимон /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
лимонад /ду/, д. -о  
лингвист /ву,  ю-бу/, д.  -о;  д.  т.  -аш  
лингвистика /ю/, д. -о  
линейка /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
линкор /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
липпар, -ш /ду-ду/, д. -о  
лирика /ю/, д. -о  
лирически 
листа, луьсту, листина  
листийта, луьстуьйту, листийтина  
литбелхахо,  -й  /ву, ю-бу/,  д. -чо  
литработник, -аш /ву-бу/, д. -о; д. т. -ш  
литератор /ву,  ю-бу/,. д,  -о,  д.  т.  -ш 
литература /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
литературан Iилма 
литературни мотт 
литературовéдени /ю/, д. -но 
литературоведчески 
литóта /ю/, д. -о 
литр /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
литта   /ду-ду/,   д. -но;  д. т. -наш 
литта, луьтту, литтина 
литтадала, литтало, литтаделла 
литтийта, луьттуьйту, литтийтина 
ло /ду-ду/, д. -но; д. т. -ш 
ловсакх /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
логаххьарчораг, -аш /ю-ю/, д. –о 
лозунг /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
лоийла /хьуна/ 
локхалла /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
локхар /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
локкхаг /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
локъам /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
лол /бу-ду/, д. -лаларо; д. т. -лаларш 
лолла /ду/, д. -о 
лом  /ду-ду/, д.  -лоьмо; д.  т.  -лоьмаш 
лоппаг /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш 
лор /ву, ю-бу/, д. -лоьро; д. т. -лоьраш 
лоралла /ду-ду/, д. -о 
лото /ю-ю/, д. -но; д. т. -ш 
лоха 
лоханиг 
лоху 
лохург 
лохуш 
лохалла /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
лох-лоха 
лох-лоханиг, д. -чо; д. т. -аш 



лоччар /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
лу /ду-ду/, д. -но; д. т. -наш 
лула 
лулара 
луларниг 
лулахь 
лулахо   /ву,   ю-бу/,   д.   -чо;   д.   т,   -й 
лулахолла /ду/, д. -о 
луралла д. -о /ду/ 
лорйиша  ю   -лорйижарий   /бу/,   д.   -с 
лург /дожар/ 
лурчах 
лурчахлера 
лурчахлервиг 
луст /бу-ду/, д. -о; д. т. -аш 
луца, -наш /бу-бу/, д. -но 
лустъяла, лустло, лустъелла 
луьста евлла 
луьйдаг /ю-ю/, д. -о;  д. т. -лоьдгаш 
луьйта /ду-ду/, д. -но; д. т. -наш 
луьра 
луьралла /ду/, д. -о . 
луьста 
луьстаниг 
луьсту, луьстург, луьстуш 
луьттар, -ш /ду-ду/, д. -о 
луьттург 
луьйчуьра /сецира/ 
луьйдаг  /ю-ю/,  д. -о; д. т. -лоьдгаш 
лIонга /ю/, д. -но 
лIонгавала,   лIонгаволу,  лIонгаваьлла 
 

М 
 
ма /дацаран дакъалг/; ма ала 
мавзолей   /ю-ю/, д. -но;  д. т. -ш 
мага, мега, мегна 
мага, могу, мегна 
магадайта, магадойту,  магадайтина 
маго, магаде, магадо, магийна 
магар /бу-ду/, д. -о; д. т. -ш 
магар /ду/, д. -о  
магийта, могуьйту, магийтина 
маго, магаде, магадо, магийна 
маго, магаян, магае,  магайо, магийна 
магаяйта, магайойту, магаяйтина 
мадар /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
маддайта, маддойту, маддайтина 
маддала, мадло, мадделла 
маддалийта, маддолуьйту, маддалийтина 
маддан, мадде, маддо, маддина  
мадъяла, мадло, мадъелла  



маж /ю-ю/, д. -можо; д. т. -ош  
мажар /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
маждар /ду/, -д. -о /цамгар/  
маждар /ду/, д. -о  
маждан, мажде, маждо, маждина  
маж-мекх, -аш /ду-ду/, д. -о  
мазал /бу-ду/, д. -о; д. т. -ш  
мазакъдола, мазакъдулу, мазакъдоьлла  
мазапIелг, -аш /бу-ду/, д. -о  
мазлагIа /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
май /бу/, д. -но 
майда,    /ю-ю/, д.  -но;  д. т. -наш  
маймал  /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш  
майор   /ву, ю-бу/,  д. -о;  д. т. -аш  
ма-йоьдду  
майра  
майраниг 
майра   /ву-бу/, д. -чо; д. т. -наш  
майралла /ю/, д. -о 
майрадаккха, майрадоккху, майрадаьккхина  
майрадаккхийта,   майрадоккхуьйту, майрадаккхийтина 
майрадала, майрадолу, майрадаьлла  
майрадалийта, майрадолуьйту, майрадалийтина 
майрадаха, майрадоху, майрадаьхна  
майрадахийта, майрадохуьйту, майрадахийтина 
макарон /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
маккхал /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
макхо /ю/, д. -но  
мала, молу, мелла  
маладала, малало, маладелла  
малар /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш  
малархо, -й./ву, ю-бу/, д. -чо  
малдайта, малдойту, малдайтина  
малдан, малде, малдо, малдина  
малийта, молуьйту, малийтина  
малик /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
мало, маладе, маладо, малийна  
мало /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
малоне 
малх   /бу/,   д.   -о   /дукх.   тер.   дац/  
малхбале /ю/, д. -но /дукх. тер. дац/  
малхбасе, -ш /ю-ю/, д. -но  
малхбузе /ю/, д. -но /дукх. тер. дац/  
мáма, -гIар /ю-бу/. д. -с  
мангал /бу-ду/, д. -о; д. т. -ш  
мангалкомар   /ю-ю/,   д.   -о;   д. т.  -ш  
мангалкуй,    -наш    /бу-ду/,  д.   -но  
мангалхо /ву,  ю-бу/, д.  -чо;  д. т. -й  
мандолина   /ю-ю/,   д.   -но;   д. т.  -ш  
мандарин    /ю-ю/,   д.    -о;   д.  т. -аш  
маидат   /ду-ду/,    д.    -о;    д.  т. -аш  
маневр /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  



манифест   /ю-ю/,   д.  -о;   д.  т.  -аш 
манкха 
манкхалла /ю/, д. -о 
манкханиг 
мар /майра/  /ву-бу/.  д.  -маро /майрачо/; д. т. -ош /майранаш/  
мара  /бу-ду/, д.   -меро;  д.  т.   -марош  
марваша   /ву-бу/,   д.   -с;   д.   т.   -марвежарий 
маргIал /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш  
марда, -й /ву-бу/, д. -с  
маре, -ш /ду-ду/, д. -но  
марехь 
марера 
маржа-яI /айдардош/ 
маржан, -аш /ду-ду/, д. -о 
марздайта,    марздойту,    марздайтина 
марздала, марзло, марзделла 
марздалийта,    марздолуьйту,    марздалийтина  
марздан,   марзде,    марздо,    марздина 
марзахо, -й /ву, ю-бу/. д. -чо 
марзо /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш 
марзъяла, марзло, марзъелла 
марзъян, марзйо, марзйина 
марзъялийта,    м.арзйолуьйту,    марзъялийтина 
марзъяйта,    марзйойту,    марзъяйтина 
марйиша  /ю-бу/:  д.   -с;  д.  т.   -марйижарий 
маркизет    /ю-ю/,  д.  -о;  д. т. -аш 
марксизм /ю/, д. -о 
марксист  /ву,  ю-бу/.  д. -о;  д. т.  -аш 
марксистски 
марксизм-ленинизм  /ю/. д. -о 
марксистско-ленински 
марнана /ю-бу . д   -с; д  т.   марнаной 
марс /бу-ду/, д. -маьрсо; д. т. -маьрсаш 
март /бу/, д. -о 
марха   /ду-ду/.   д.    -но;   д.    т,   -наш 
марха  /ю-ю/,  д.    о;   -мархо;  д. т.   -ш 
марца, морцу, мерцина 
марцийта, морцуьйту, марцийтина 
марчо   /ду-ду/,   д.    -но;   д.   т.   -наш  
марш /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
марш /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
марш /бу-ду/, д. -о; д. т. -аш  
марша /лиэла, вогIийла/ 
маршал /ву-бу/, д. -о; д. т. -ш 
маршалла   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -ш 
маршо, -наш /ю-ю/, д. -но 
мас   /ю-ю/,   д.   -месо;   д.   т.    -месаш 
маса 
маса 
масаниг 
масал /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш, цIердош 
масала   /мрдальни дош/ 



масалла /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
масалла /ю/, д. -о 
масар /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
масдар /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш 
маслаIат   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
масо /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш 
массанхьа а 
массо а 
мастер   /ву,   ю-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -ш 
матардола,    матардулу,    матардоьлла 
математика /ю/, д. -о 
математически 
матери /ю/, д. -но 
материализм /ю/, д. -о 
материалист, -аш /ву, ю-бу/, д. -о 
материалистически 
матъян, матье, матйо, матйина 
матрос   /ву,   ю-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
мах   /бу-ду/,  д.   -мехо,   д.   т.   -мехаш 
маха   /бу-ду/,   д.   -мехо;   д.   т.   -мехий 
махкахо, -й /ву, ю-бу/, д. -чо 
махмар /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш 
махорка /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
маца 
мацца а 
мацале 
маццалц 
маца дуьйна 
мацалла    /ю-ю/,    д.     -о    /цIердош/ 
мацалла /куцдош/: олу: мацалла вала воллу 
мацах 
мацдала, мацло, мацделла 
мацдалийта, мацдолуьйту, мацдалийтина 
мацах /куцдош/ 
мацдан, мацдо, мацдина 
мацо, /ю/, д. -но /цIердош/ 
мацца а 
маццаха /куцдош/ 
мача /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
маша  /бу-ду/,  д. -но; д. т. -машош 
маша   /ду-ду/,   д. -но;   д. т.  -наш 
машар /бу-бу/, д. -о; д. т. -ш 
машаре 
машарениг 
машен /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
машинист, -аш /ву-бу/, д. -о 
машинистка /ю-бу/, д. -о; д. т. -ш  
машиннекъ /бу-ду/, д. -о; д. т. -аш  
маъ /ду-ду/, д. -моо; д. т. -маьънаш  
маIа /ю-ю/, д. -маьIо; д. т. -ш  
маIар /бу-ду/, д. -о; д. т. -наш  
маьлхахIу,    -ш    /ду-ду/,   д.    -маьлхахIуьно 



маьлказ, -аш /ду-ду/, д. -о  
маьIIаргона 
маьждиг /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
маьнга /бу-ду/, д. -но; д. т. -наш /еш/  
маьркIаже /ю/, д. -но; д. т. -наш  
маьркIажхан /ю/, д. -маьркIажхено  
маьрсахо /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т. -й  
маьрша 
маьршалла    /ю/, д. -о;  д. т. дац  
маьршаниг /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т. -наш  
маьхча   /ву,   ю-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -ой  
маьIиг    /ю-ю/, д. -о; д. т.  -аш  
маьI-маьIIехь  
маьI-маьIIера  
маьI-маьIIерниг 
маьIна  /ду-ду/,  д.   -маьIно;   д.  т.   -ш 
маьIнин синоним,   -аш   /ю-ю/,   д.   -о 
меда 
медалла /ю/, д. -о 
меданиг 
междомети   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -еш 
медаль /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
мéдик, -аш /ву, ю-бу/, д. -о 
медицина /ю/, д. -о 
межарг, -аш /бу-ду/, д. -о 
меже /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш 
меза   /бу-ду/,   д.    -но;   д.   т.    -мезий 
мéкара 
мéкаралла   /ю-ю/, д. -о;  д. т. -ш 
мéкарло   /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш 
мéкарниг 
мекх /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш 
мекха   /бу-ду/, д. -но; д. т. -наш 
мéкха /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш 
мéкхадола,     мекхадулу,    мекхадоьлла 
мéкхадолийта,   мекхадулуьйту,   мекхадолийтина 
мéкъалг /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
мел 
мéл   /бу-ду/,  д. -о; д. т.  -аш  
мела  
меланиг 
мелалла /ю/, д. -о  
меллаша 
мелхо а /дакъалг/  
менингит /ю/, д. -о  
меньшевик /ву, ю-бу/, д. -о; д. т. -аш  
меньшевистски 
маргIал    /ду-ду/,    д.    -о;    д.    т.    -ш  
мергIад, -аш /ю-ю/, д. -о  
мерз /бу-ду/, д. -о; д. т. -аш  
мерза  
мерзаниг 



марзалла /ю/, д. -о  
мерзлаьхьа   /бу-ду/,   д.   -мерзлаьхьо; д. т. -мерзлаьхьий  
меридиан    /ю-ю/,    д.    -о;    д.    т.    -аш 
мержо, -й /ву, ю-бу/, д. -чо 
мерцхалг   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
мерцхалдиг, -аш /ду-ду/, д. -о 
мерIуьрг   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
месаш /ю/, д. -а /хьостуш йоIах олу/ 
месала 
месалниг 
мескат, -аш /ю-ю/, д. -о 
местком    /ю-ю/,  д.  -о;  д. т. -аш 
металл, -аш /ду-ду/, д. -о 
металлурги /ю/, д. -но 
метоними   /ю-ю/,   д. -но;   д. т. -еш 
методика    /ю-ю/,  д. -о;  д. т.  -ш 
метро /ю/, д. -но 
мéтод, -аш /ю-ю/, д. -о 
методически 
методист, -аш /ву-бу/, д. -о 
метрополитен  /ю-ю/,  д.  -о;  д.  т.  -аш 
метафора, -ш /ю-ю/, д. -о 
метонйми   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -еш 
меттан Iилманча,  -ш  /хо, -й/,  /ву, ю-бу/, д. -с, -чо /языковед/  
меттиг /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
меттиг, -аш /бу-бу/, д. -о  
мéтиг, -аш /ю-ю/, д. -о  
мéха, -наш /ю-ю/, д. -но  
мéхала  
мéхалниг 
мéхалла /ю/, д. -о 
механизм    /ю-ю/,   д.    -о;   д.   т.    -аш 
механик  /ву,  ю-бу/,  д.   -о;  д.  т.  -аш 
мехкада, й /ву, ю-бу/, д. -с 
мехкадаьтта /ду-ду/, д. -но; д. т. -наш 
мехкарий /бу/, д. -ша 
меца 
мецаниг 
мийла, муьйлу, мийлла 
мийлийта, муьйлуьйту, мийлийтина 
мийра /бу-бу/, д. -о; д. т. -ш 
микроб /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
микроскоп   /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
микроскопически 
милици    /ю-ю/,  д. -но; д. т. -еш  
милиционер /ву, ю-бу/, д. -о; д. т. -аш  
милк /бу-ду/, д. -о; д. т. -аш  
миллиард   /ю-ю/,   д.    -о;   д.   т.    -аш  
миллиграмм   /ю-ю/,   д.   -о;   д.  т.   -аш  
миллиметр   /ю-ю/,,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
миллион    /ю-ю/,    д.    -о;    д.    т.    -аш  
миллионер /ву, ю-бу/, д. -о; д. т. -аш  



милта /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
мимар /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
минга   /ду-ду/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  
миндар    /бу-ду/,    д.    -о;    д.    т.    -ш  
министр  /ву,  ю-бу/,  д.  -о;  д.  т.   -аш  
мисарболат  /ду-ду/,  д.  -о;  д.  т.   -аш  
миска  
мисканиг 
мискалла /ю/, д. -о  
мискъал    /ю-ю/,    д.    -о;    д.    т.    -ш  
мисхал /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
митинг /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
мича 
мичара 
миччара 
мо /бу-ду/, д.  -моьно;  д. т.   -моьнаш 
мобилизаци   /ю-ю/,  д.  -но;  д.  т.   -еш 
могу 
могуш 
могушалла /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
могушниг 
могуш-паргIат 
магуш-паргIат хилар, д. -о 
могIа   /бу-ду/,   д.    -но;   д.    т.    -наш 
могIа, -рш /бу-ду/, д. -ро 
мода   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш || ш /модаша юьзна/ 
модане 
можа 
можаниг 
можа-хьаьрса 
можа-хьаьрсаниг 
можалла /ю/, д. -о 
можо  
можониг 
моз   /ду-ду/,   д.   -мазо;   д.   т.   -мезаш  
моза   /бу-ду/,   д.   -но;   д.   т.    -мозий  
мокха   /ду-ду/,   д.    -но;   д.   т.    -наш  
мокха  
мокханиг 
мокхаз    /бу-ду/,    д.    -о;    д.    т.    -аш  
мокхо  
мокхониг 
молла    /ву-бу/,    д.    -с;    д.    т.    -наш  
моллалла /ду/, д. -о  
молгIи, -еш /бу-бу/, д. -но  
молха   /ду-ду/,   д.    -но;   д.    т.    -наш  
момсар /ю-ю/, д. .-о; д. т. -ш  
монгол /ву-бу/, д. -о; д. т. -аш  
монтер   /ву,   ю-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
монофтонг, -аш /ю-ю/, д. -о  
мор /бу-ду/, д. -моьро; д. т. -моьрнаш  
морза    /ду-ду/,    д.    -но;    д.    т.    -еш  



морзалла /ю/, д. -о  
морзах    /бу-ду/,    д.    -о;    д.    т.    -аш  
морзгал /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш  
морзгалмо /бу, ду/, д. -морзгалмоьно; д. т. -морзгалмоьнаш 
морзгалмоьнашдерг 
морожени /ю-ю/, д.   -но;  д.  т.   -моро-женеш 
морса, морсаниг 
морфема, -ш /ю-ю/, д. -о 
морфологи /ю/, д. -но 
морфологически 
морфологически  синоним,   -аш   /ю-ю/, д. -о 
мосазза 
мосазлагIа 
иосазлагIниг 
мосалгIа 
мосалгIаниг 
москал /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
москвич, -аш /ву-бу/, д. -о 
морса /ду/, -но; д. т. -наш 
мостагIа /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т. -и 
мостагIалла /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш 
мотт /бу-ду/, д. -матто; д. т. -меттанаш 
моттбеттарг /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т. -рш 
мотт-гIайба /ю-ю/, д. -но; д. т. -ег  
мотт-йоза /ду/, д. -но; -наш 
мотта, моьтту, моьттина  
моттадала, моттало, моттаделла  
моттаргIа, -наш /ю-ю/, д. -но  
моттийта, муттуьйту, моттийтина  
мотт-эладита,    -наш    /ду-ду/ 
мотор /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
моторист, -аш /ву, ю-бу/, д. -о  
мотоцикл, -аш /ю-ю/, д. -о;  
мотоциклет   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аи  
мох /бу-ду/, д. -о; д. т. -мехаш  
мохк /бу-ду/, д. -махко; д. т. -мехкаш  
мохкалла /ду/, д. -о; д. т. дац  
мох   /бу-ду/,   д.   -мохо;   д.   т.   -мехаш  
моха /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  || рчи 
мох-дарц /ду/, д. -о 
мохса /ду-ду/, д. -но; д. т. -наи  
мохтухург /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
мохь    /бу-ду/,    д.    -маьхьаро;    д.    т, маьхьарий  
мохь     /ю-ю/,    д.     -махьаро;     д.    т. -махьарш 
мохь /бу-ду/, д.  -маьхьо;  д.  т.   -маххьаш 
мочхал /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш  
моша /ду-ду/, д. -но; д. т. -рчий  
моьрдаг /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
моьлкъа /бу-ду/, д. -но; д. т. -рчий  
моьттийла /ю/, д. -о  
моьттург /ш/ 
муж /бу-ду/, д. -муьжо; д. т. -мажжаш  



мужалт /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
музей /ю-ю/, д. -но; д. т. -ш  
мукадахка    /бу-ду/,    д.    -мукадехко; д. т. -мукадехкий  
мукх /бу-ду/, д. -макхо; д. т. -мекхаш 
мукъ    /бу-ду/,    д.    -макъаро;    д.    т. -макъарш  
мукъа, мукъаниг  
мукъадаккха, мукъадоккху, мукъадаьккхина  
мукъадаккхнйта, мукъадоккхуьйту, мукъадаккхийтина 
мукъадала,    мукъадолу,    мукъадаьлла  
мукъадалийта,  мукъадолуьйту,  мукъадалийтина 
мукъалла /ю/, д. -о; д. т. дац  
мукъаниг 
мукъана а /дакъалг/  
мукъазниг 
мукIарло  ду-ду/,  д.   -но;   д.   т.   -наш  
мулгIа   /бу-ду/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  
мулк     /ю-ю/,  д. -о; д. т. -аш  
мунда /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш || рчий  
мунéпакъ /ву, ю-бу/, д.  -о; д. т. -аш  
мур /бу-ду/, д. -муьро; д. т.  -муьраш  
мур  /ю-ю/,  д.   -муьро;  д.  т.   -муьраш  
мурд /ву-бу/, д. -о; д. т. -аш  
мурдалла /ду/, д. -о  
мурдола, мурдулу, мурдоьлла  
мурдолийта,    мурдулуьйту,    мурдолийтина 
мустдайта, мустдойту, мустдайтина  
мустдала, мустло, мустделла  
мустдалийта, мустдолуьйту, мустдалийтина 
мустдан, мустдо, мустдина 
мутаIелам   /ву-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
мутта   /ду-ду/,   д.    -но;   д.   т.    -наш 
муха 
мухалла, -ш /ю-ю/, д. -о 
муханиг 
муххале а /дакъалг/ 
мухIар /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш 
муцIар /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
муцIадола,    муцIадулу,    муцIадоьлла 
муштакх    /ю-ю/,    д.    -о;    д.    т.    -аш 
муш /бу-ду/, д. -муьшо; д. т. -машшаш 
муш /ду-ду/, д. -муьшо; д. т. -муьшаш 
муьжг /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш 
муьжги   /ву,   ю-бу/,   д.   -чо;   д.   т.   -й 
муьлха 
муьлханиг 
муьлхха а 
муьрг /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
муьста 
муьсталла /ю/, д. -о 
муьстаниг 
муьстарг  /ю-ю/,  д. -о; д. т. -аш 
муьтIахь 



муьтIахьниг 
муьшдечиг /ю-ю/, д. -о;  д. т. -аш  
муьшк /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
мIара /бу-ду/, д. -мIеро; д. т. -мIерий  
мIара /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 

 
Н 
 

наб /ю-ю/, д. -аро; д. т. -арш 
набахте /ю-ю/, д. -но; д. т. -ш 
наб  ийзаяйта,   наб  ийзайойту,  наб ийзаяйтина 
наб ийзо, наб ийзайо, наб ийзийна  
наборшик /ву-бу/, д. -о; д. т. -аш  
нагахь 
нагахь санна  
наггахь 
наггахьверг  /ву/,  -наггахьберш   /бу/, наггахьволчо 
наг-наггахь 
наж /бу-ду/, д. -ножо; д. т.  -нежнаш  
нажжаз   /ду-ду/,   д.    -о;   д.   т.    -аш 
назбар, -ш /бу-ду/, д. -о  
назма /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
накха /бу-ду/. д. -некхо; д. т. -накхош 
накхармоз    /ду-ду/,    д.    -накхармазо; д. т. -накхармезаш 
накхармоза /бу-ду/, д. -но; д. т. -ий  
накъост /ву, ю-бу/, д. -о; д. т. -ий  
накъосталла /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш  
нал /ю-ю/, д. -нело; д. т. -неларчий  
налог /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
налха   /бу-бу/,  д. -но; д. т. -наш 
нана  /ю-бу/,  д. -нанас;  д. т. -наной  
нана-борз /ю-ю/, д. -нана-барзо; д. т. -нана-берзалой 
нана-котам /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
нанапIелг /бу-ду/, д. -о; ,д, т. -аш  
напха /ду-ду/, д. -но; д. т. -наш  
нар /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
наращени /ю-ю/, д. -но; д. т. -еш  
наречи /ю-ю/, д. -но; д. т. -еш  
нарзан /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
настарпха   /бу-ду/,   д.    -настарпхено; д. т. -настарпхенаш  
настарпхьид, -аш /ю-ю/, д. -о  
нах /бу/, д. -а  
нахазара 
нахарт    /ю-ю/,    д.     -о;    д.    т.    -аш 
нацкъара 
нацкъарниг 
нацкъардаккха,   нацкъардоккху,    нацкъардаьккхина 
нацкъардалийта, нацкъардолуьйту, нацкъардалийтина 
начальник /ву, ю-бу/, д.  -о; д.  т.  -аш  
наштар /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш  
наьрс /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
наьрт   /ву,   ю-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  



наьрт, -аш /ду-ду/, д. -о  
наьртъэрстхо /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т. -й  
наьIалт   /ду-ду/,   д.    -о;    д.    т.    -аш  
невцалла   /ду-ду/,   д.    -о;   д.    т.    -ш  
негIар /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш  
нейлон /ю/, д. -о 
невцалла /ду/, д. -о 
нéдаргIа,   -ш /ду-ду/, д. -о 
нéка /ду-ду/, д. -но; д. т. -наш    . 
нéкахо, -й /ву, ю-бу/, д. -чо 
некъ /бу-ду/, д. -о; д. т. -аш 
нéкъахо   /ву,   ю-бу/,   д.   -чо;   д.   т.   -й 
нéкъе   /ву-бу/,   д.   -но;   д.   т.   -некъий 
немка /ю-бу/, д. -с; д. т. -ш 
немцо   /ву,   ю-бу/,   д.    -чо;   д.   т.   -й 
нéнаваша  /ву-бу/,  д.   -с;  д.  т.  -ненавежарий 
нéнада /ву-бу/, д. -с; д. т. -й  
нéнайиша /ю-бу/, д. -с; д. т. -ненайижарий 
нéнанана   /ю-бу/,   д.   -с;   д.   т.   -ной  
нéнахо   /ву,   ю-бу/,   д.   -чо;   д.   т:   -й  
неологизм, -аш /ю-ю/, д. -о  
несалла /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш  
нефть /ду-ду/, д. -нефто; д. т. -нефташ  
нехаш /ю/, д. -а  
нехца /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
нехча /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
неца /бу-ду/, д. -о; д. т. -ций  
неца, -гIар /ю-бу/, д. -с  
неI /ю-ю/, д. -аро; д. т. -арш  
неI /ду-ду/, д. -аро; д. т. -арш  
неIсагIа   /ду-ду/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  
низам /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
нийса 
нийсса 
нийсалгIа /куцдош/  
нийсалла /ю/, д. -о  
нийсасаберг, -аш /ю-ю/, д. -о  
нийсо /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
нийсаяздар    -правописание   /орфография/ 
нийса   яздар    -правильное  написание  
нийса,  нийсаниг, нийсса, нийссаниг  
нийсо, -наш, /ю-ю/, д. -но  
никказ-яI /айдардош/  
нилха евлла -луьста евлла  
нелхаевлла -лустъелла 
никель /ду-ду/, д- -о; д. т. -ш 
никх    /ду-ду/. д. -накхаро;  д. т. -накхарш 
никIапа, -ш /ю-ю/, д. -о нилха 
нилханиг 
нилхдайта, нилхдойту, нилхдайтина  
нилхдала, нилхдолу, нилхдаьлла  
нилхдалийта, нилхдолуьйту, нилхдалийтина 



нилхдан, нилхдо, нилхдина  
нисдалийта, нисдолуьйту, нисдалийтина 
нисдала, нисло, нисделла  
нисдан, нисде, нисдо, нисдина  
нисдар, /ду/, д. -о  
нисдархо, -й /ву, ю-бу/, д. -чо  
нитт /бу-ду/, д. -о; д. т. -аш  
ниха /ду-ду/, д. -но; д. т. наш  
ницкъ /бу-бу/, д. -о; д. т. -аш  
нишкахоийла /ю/, д: -о  
ниIмат /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
но /айдардош/  
новкъа вала, волу, ваьлла  
новкъахь  
новкъара  
новкъахула 
новкъадан,   новкъадогIу,   новкъадеана  
новкъадар /ду/, д. -о  
новкъадаккха, новкъадоккху, новкъадаьккхнна  
новкъадаккхийта, новкъадоккхуьйту, новкъадаккхийтина  
новкъарло  /ю-ю/,  д. -но; д. т. –наш 
ногIи  /ву, ю-бу/,  д. -чо;  д. т. -й 
ной /ю-ю/, д. -но; д. т. -ш 
ноль  /ю-ю/,  д.  -ноьло;  д.  т.   -ноьлаш 
номер /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
ноналла /ду/, д. -о 
носта   /ю-ю/,   д.   -настаро;   д.   т.   -на-старш 
нотариус /ву,  ю-бу/,  д.  -о;  д.  т.  -аш 
ноткъа /ю-ю/, д. -наткъаро; д. т. -нат-къарш 
нох /ду-ду/, д. -нахаро; д. т. -нахарш 
нохчо /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т. -нохчий 
ноябрь /бу/, д. -о 
ноябрьски 
нуй   /бу-ду/,   д.   -норо;   д. т.  -нораш 
нуй-горгам /ю/, д. -о 
нуй-хьаьккха куцдош/ 
нур  /ду-ду/,  д.  -нуьро;  д. т.  -нуьраш 
нус   /ю-бу/,   д.   -несо;   д.  т.   -несарий 
нускал /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш 
нуц   /ву-бу/,   д.  -невцо; д.  т. -невцарий 
нуьйда   /ю-ю/,  д.  -но;   д. т. -рчий  
нуьйжа   /ю-ю/,  д. -но;  д. т. -наш 
нуьйр /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
нуьцкъала /билгалдош/  
нуьцкъах /куцдош/  
нуьцкъаш /куцдош/  
нуьцкъара /куцдош/  
нIаьвла   /ю-ю/,  д.  -но;  д. т. -наш  
нIаьна /ю-ю/, д. -о; д. т. -еш  
нIаьна /бу-ду/, д. -о; д. т. -й  
нIаьна-кIорни  /ю-ю/,  д.  -нIаьна-кIорнино; д. т. -нIаьна-кIорнеш 
 



О 
 
о /айдардош/ 
о /ю-ю/, д. -оьно; д. т. -оьнаш 
оба  /ю-ю/, д.  -но;  д. т. -наш   /барт/ 
оба,    -наш    /ю-ю/,    д.    -но    /бедар/ 
обарг /ву-бу/, д. -о; д. т. -аш 
область /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
областной 
облигаци /ю-ю/, д. -но; д. т. -еш  
облисполком /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
оборона /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
образовани /ю-ю/, д. -но; д. т. -еш  
общежити   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -еш 
объем /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
ов   /ду-ду/,   д.   -эвно;   д.   т.    -эвнаш 
ов /ю-ю/, д. -эвно; эвнаш /ю/ 
оввай /лазор/ айдардош 
овес, -аш /ду-ду/, д. -о 
овгол, -аш /бу-ду/, д. -о 
овсал /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш 
овст, -аш /ю-ю/, д. -о 
ога    /ду-ду/,    д.    -но;    д.    т.    -наш 
огар,  -ш  /ю-ю/, д.   -о  /аренан  буц/ 
бгу 
огург 
огуш 
одеколон, /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
оза, узу, оьзна 
озабéзам   /бу-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
озадайта, озадойту, озадайтина 
озадала, озало, озаделла 
озадалийта, озадолуьйту,  озадалийтина 
озалла /ю/, д. -о 
озийта, узуьйту, озийтина  
озо, озаде, озадо, озийна  
ойла /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
ой /айдардош/  
ойлаяр /ду/, д. -о  
океан /бу-бу/, д. -о; д. т. -аш  
окоп /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
округ, -аш /ю-ю/, д. -о  
окружной 
октябрь /бу/, д. -о 
октябрьски 
окхло /ю-ю/, д. -но; д. т. -ш 
олалла ду-ду/, д. -о; д. т. -ш 
олийла /ю/, д. -о 
олла, уллу, оьллина 
олладала, оллало, олладелла 
олладалийта, олладолуьйту,  олладалийтина  
олунд-шена  



олудай шена  
олхазар /ду-ду/, д. -о; д. т. –ш -наш 
омоним /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
оввай! /лазор/ /айдардош/  
омонимика /ю/, д. -о  
омофон, -аш /ю-ю/, д. -о  
омограф, -аш /ю-ю/, д. -о  
омоформа, -ш /ю-ю/, д. -о  
омра   /ду-ду/,   д.    -но;   д.   т.  
онда 
ондалла /ю/, д. -о; д. т. -дац 
онданиг 
опера /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
операционни 
оппортунист  /ву-бу/,  д.  -о;  д.  т.  -аш 
оппортунистка /ю-бу/, д. -о; д. т. -ш 
ор   /ду-ду/,   д.   -уро;   д.   т.   -оьрнаш 
орам /бу-ду/, д. -о; д. т. -аш 
орамат /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш растение 
организаци   /ю-ю/,  д.   -но;   д.   т.   -еш 
организациояни 
орден    /ю-ю/,    д.    -о;    д.    т.    -наш 
ордер /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
оркестр /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
ортхал /ю-ю/, д, -о; д. т. -ш 
орфографи   /ю-ю/,  д.   -но;  д.  т.   -еш 
орфограмма, -ш /ю-ю/, д. -о 
орфографйчески таллар /ду/ 
орфографин принцип /ю/ 
орфоэпи /ю/, д. -но 
орфоэпйчески 
орфоэпин бакъонаш  
орца /ду-ду/, д. -но; д. т. -наш  
орцах /бу-ду/, д. -о; д. т. -аш  
орцахвалар /ду/, д. -о  
орцахдаккха, орцахдоккху, ордахдаьккхина 
орцахдаккхийта,  орцахдоккхуьйту, орцахдаккхийтина 
орцахдаха,    орцахдоху,    орцахдаьхна  
орцахдаха, орцахгIо,  орцахдоьду,  орцахдахана 
орцахдахийта, орцахдохуьйту,   орцахдахийтина  
оршот /ду/, д. -о  
оршотде /ду-ду/, д. -оршотдийно; д. т. -нош  
осал  
осалниг 
осалалла /ю/, д. -о; д. т. -дац  
остадаккхийта,   остадоккхуьйту,   остадаккхийтина 
остадаккха, остадоккху, остадаьккхина  
остадала, остадолу, остадаьлла  
остадалийта, остадолуьйту, остадалийтина 
отзыв, -аш /ю-ю/, д. -о  
оти /ду-ду/, д. -но; д. т. -отеш  
отличник   /ву-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  



отпуск /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
отряд /ю-ю/, д. -о; д. т. -ащ  
отчет /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
оха /цIерметдош, дийриг дожар/  
оху /причастин карара хан/  
охург /лааме причасти/  
охуна /ду, ду/, д. -о; д. т. -ш  
охург, охуш охуш /оху-уш/  
охьа, ухьу, оьхьна 
охьадаккха, охьадоккху, охьадаьккхина  
охьадаккхийта,   охьадоккхуьйту,   охьадаккхийтина 
охьадан, охьадогIу, охьадеана  
охьадан, охьада, охьадахьа, охьадеана  
охьадаша, охьадошу, охьадаьшйа  
охьадашийта,   охьадошуьйту,    охьадашийтина 
охьадижа, охьадуьжу, охьадижна  
охьадижийта,    охьадуьжуьйту,    охьадижийтина 
охьадилла,    охьадуьллу,    охьадиллина  
охьадиллийта,   охьадуьллуьйту,    охьадиллийтина  
охьадожа, охьадужу, охьадоьжна 
охьадожийта,   охьадужуьйту,   охьадожийтина 
охьакховда, охьакхевда, охьакхевдина  
охьакховдийта,   охьакховдуьйту,   охьакховдийтина 
охьакхосса, охьакхуссу, охьакхоьссина  
охьакхоссадала,    охьакхоссало,    охьакхоссаделла  
охьакхоссийта,   охьакхуссуьйту,   охьакхоссийтина 
охьалалла, охьалоллу, охьалаьллина  
охьалаллийта,    охьалоллуьйту,    охьалаллийтина 
очвала, очволу, очваьлла  
очвалийта,    очволуьйту,    очвалийтина  
очваьлларг /ву/  
охьане /ю-ю/, д. -но; д. т. -ш  
охьанехьа 
охьаоза, охьаузу, охьаоьзна  
охьаозийта, охьаузуьйту, охьаозийтина  
охьатакха, охьатекха, охьатекхна  
охьатакхийта,   охьатокхуьйту,   охьатакхийтина 
охьатоха, охьатуху, охьатоьхна  
охьатохийта, охьатухуьйту, охьатохийтина 
охьахаа, охьахоу, охьахиъна  
охьахаийта, охьахоуьйту, охьахаийтина  
охьахьажийта, охьахьожуьйту, охьахьажийтина 
охьахьажа, охьахьожу, охьахьаьжна  
охьахьакха, охьахьокху. охьахьаькхна  
охьахьакхийта, охьахьокхуьйту, охьахьакхийтина  
охьахIоттадайта, охьахIоттадойту, охьахIоттадайтина 
охьахIотто, охьахIоттаде, охьахIоттадо, охьахIоттийна 
охьаэца, охьаоьцу, охьаэцна  
охьаяздан, охьаязде, охьаяздо, охьаяздина 
охьаяздайта, охьаяздойту, охьаяздайтина 
охьийта, ухьуьйту, охьийтина  
охIла, -наш /ву, ю-бу/, д. -но  



оххIай /кIадвалар/ айдардош  
оффай     /хьожа     кхетар/    айдардош  
очакх /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш /кхоког/ 
очакхе 
очакхениг 
очерк /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
очвалар /ду/, д. -о 
очъяла, очйолу, очъяьлла 
очъялар /ду/, д. -о 
очъялийта, очйолуьйту, очъялийтина 
 

Оь 
 
оьгIазалла /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
оьгIазгIойла /ю-ю/, д. -о; д т. -ш  
оьгIаздаха, оьгIазгIо, оьгIаздоьду, оьгIаздахана  
оьгIаздахийта, оьгIаздохуьйту, оьгIаздахийтина  
оьгIазе  
оьгIазениг 
оьгIазло /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
оьгIазъэха, оыIазъоьху, оьгIазъихна  
оьгIазъэхадала, оьгIазъэхало, оьгIазъэхаделла  
оьгIазъэхийта, оьгIазъоьхуьйту, оьгIазъэхийтина 
оьзда 
оьздалла /ю/, д. -о 
оьзданиг 
оьздангалла /ю/, д. -о 
оьзаг /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
оьла /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
оьмар /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
оьпа    /ю-ю/, д. -но; д. т. -рчий  
оьрсашха /куцдош/  
оьрси   /ву,   ю-бу/,   д.   -чо;   д.   т.   -й  
оьртханколл  /ю-ю/,  д.  -оьртханкулло; д. т. -оьртханкоьллаш  
оьс /ю-ю/, д. -о; д. т. –аш 
 

П 
 
павильон    /ю-ю/,   д.    -о;   д.    т.    -аш 
паек /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
пазат /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
пайда   /бу-бу/,   д.    -но;   д. т. -наш 
пайдаберг    /ву,    ю-бу/,    д.     -пайдаболчо; д. т. -пайдаберш 
пайдабоцург   /ву,   ю-бу/,   д.    -пайдабоцчо; д. т. -пайдабоцурш  
пайдабоцург /ду-ду/, д.  -пайдабоцчо; пайдабоцурш  
пайдехьа 
пал /бу-ду/, д. -поло; д. т.  -паьлнаш  
палс /бу-ду/, д. -о; д. т. -аш  
пальто   /ю-ю/,   д.    -но;    д.    т.    -наш  
пана /аре/ 
пананиг 
параграф   /ю-ю/,   д.    -о;   д.   т.    -аш  



парад, -аш /ю-ю/, д. -о  
пароди    /ю-ю/,    д.    -но;    д.    т.    -еш  
парашют   /ю-ю/,   д,    -о;   д.    т.    -аш  
паргIатдаккха,     паргIатдоккху,     паргIатдаьккхина  
паргIатдаккхийта,    паргIатдоккхуьйту, паргIатдаккхийтина  
паргIатдала, паргIатдолу, паргIатдаьлла  
паргIатдалийта, паргIатдолуьйту, паргIатдалийтина  
паргIате, -наш /ю-ю/, д. -но 
паргIато /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
парди /ду-ду/, д. -но; д. т. -еш  
пардо /ду-ду/, д. -но; д. т. -ш || наш  
парижски 
парикмахер /ву, ю-бу/, д. -о; д. т. -ш 
парикмахерски /ю-ю/у д. -но; д. т. -еш 
парламент /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
паровоз /бу-ду/, д.   -о; д. т.  -аш 
пароль, -аш /ю-ю/, д. -о 
пароход, -аш /ду-ду/, д. -о 
парта /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш 
партал   /ю-ю/,  д.   -о;   д.   т.   -ш 
парти   /ю-ю/,   д.   -но;   д.'  т.   -партеш 
партизан /ву-бу/, д. -о; д. т. -аш 
партизански /отряд/ 
партийни 
паста   /ю-ю/,   д.   -но;   д.  т.   -наш 
паспорт /ду-ду/, д.   -о;  д.  т.  -аш 
паспортни 
пассив /ю-ю/,  д.  -о;  д.  т.   -аш 
пассивни 
паста   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш 
патар   /ду-ду/,   д.   -о;   д.  т.   -ш 
патарма  /бу-ду/,  д.   -о;  д.  т.   -ш 
патриот /ву-бу/, д.  -о; д. т.  -аш 
патриотка /ю-бу/, д.  -о; д. т.  -ш 
патриотизм /ю/, д. -о 
патриотически 
патент  /ду-ду/,  д.   -о;   д.   т.   -аш 
патефон  /ю-ю/,  д.   -о;  д.  т.   -аш 
пах   /бу-ду/,   д.   -похо;   д.   т.   -пехаш 
паччахь   /ву,   ю-б/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
пачхьалкх  /ю-ю/,  д.   -о;   д.   т.   -аш 
пачхье  /ю-ю/, д.  -но;  д.  т.  -наш 
пашма /саготта, сингаттаме/ 
паьштиг   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т. -ащ 
педагог  /ву,   ю-бу/,  д.   -о;   д.   т.   -аш 
педагогика /ю-ю/, д. -о 
педагогически 
пезаг  /ду-ду/,  д.  -о;  д.  т.  -аш 
пекарни   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -еш 
пекъар /ву, ю-бу/, д. -о; д. т. -ш 
пелаг  /ю-ю/  ду-ду/,  д.  -о;  д.  т.  -аш 
пелхьо  /ву-бу/,  д.   -о;  д.  т.   -наш 



пен /бу-ду/, д.  -о;  д.  т.  -аш 
пекси   /ду-ду/,  д.   -но;  д.   т.   -еш 
пенсионни 
пенсионер,   -аш   /ву,   бу/,   д.   -о 
пенсионерка, -ш /ю-бу/, д. -о 
передача, -ш /ю-ю/, д. -о 
перепись  /ю-ю/,  д.   -о;  д.  т.   -аш 
перо /ю-ю/, д. -но; д. т. -ш 
пес /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
петар /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
петIамат, -аш /ду-ду/, д. -о; /зезаг/, амма: ПетIамат, -гIар /ю-бу/, д. -а /йоI/ 
петIамат-зезаг /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
пехиг   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
пехота   /ю-ю/,   д.   -о;   д.  т.   -ш  
пещ /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
пешхьахар /ду/, д. -о  
пиджак   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
пийл   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
пийсак   /ду-ду/,  д.   -о;   д.  т.   -аш  
пиллиг  /ду-ду/,  д.   -о;  д.  т.   -аш  
пилта /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
пионер  /ву-бу/,  д.   -о;   д.  т.   -аш  
пионерка /ю-бу/, д. -о; д. т. -ш  
пионерски, пионерийн, пионерскиниг 
пирог   /ю-ю/,  д.   -о;   д.  т.   -аш  
пирожок  /ю-ю/,  д.  -о;  д.  т.   -аш  
пис /ю-ву, бу/, д. -о; д. т.  -аш  
пистиг   /ду-ду/,   д.   -о;   д.  т.   -аш 
пистон   /ю-ю/, д.  -о;  д.  т.  -аш  
питана  /ду-ду/, д.  -о; д. т.  -ш  
плакат /ю-ю/, д.  -о;  д. т.   -аш  
план  /ю-ю/, д.  -о; д.  т.  -аш  
планиметри /ю/, д. -но  
планировани /ю/, д. -но  
плановик /ву, ю-бу/, д.  -о;  д. т.  -аш  
пластинка /ю-ю/, д.   -о; д.  т.  -ш  
плащ   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
пленум  /ю-ю/, д.  -о;  д. т.  -аш  
повестка  /ду-дуЛ..Д.   -о; д.  т.   -ш  
повесть   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
повидло   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
погон   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
подвал  /ю-ю/,  д.  -о;  д. т.  -аш  
подъезд, -аш /ю-ю/, д. -о  
подлежащи  /ду-ду/, д.  -но; д. т.  -еш  
подметка /ю-ю/, д. -о; д. т.  -ш  
поднос /ю-ю/,  д.   -о;  д. т.   -аш  
поезд   /ю-ю/,   д.   -о;   д.  т.   -аш  
пожар  /ю-ю/,  д.   -о;  д.  т.   -аш  
поликлиника   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
политбелхахо,   -й   /ву,   ю-бу/,   д.   -чо  
политбюро /ю/, д. -но  



политграмота, -ш /ю-ю/, д. -о  
политотдел  /ю-ю/,  д.   -о; д.  т.   -аш  
политически 
политэкономи /ю-ю/, д. -но; д. т.   ещ 
полк /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
полковник /ву, ю-бу/, д. -о; д. т. -аш  
полководец   /ву-бу/,  д.   -о;   д.   т.   -аш  
полла   /бу-ду/,  д.   -но;   д.   т.   -рчий  
помещик /ву,  ю-бу/, д.  -о; д. т, чаш  
помидор  /ю-ю/,  д.   -о;  д.  т.   -аш  
пондар /бу-ду/, д.  -о; д. т.  -ш  
пондарча  /ву,   ю-бу/,  д.   -о;   д.  т.   -ш  
поп   /ду-ду/,  д.  -о;  д.  т.  -пепнаш  
поппар /бу-бу/, д. -о; д. т. -ш  
порт /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
портрет  /ду-ду/, д.   -о;  д.  т.   -аш  
портфель /ю-ю/, д,  -о; д.  т.  -аш  
портянка  /ю-ю/,  д.   -о;   д.   т.   -ш  
пособи   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -еш  
постфикс, -аш /ю-ю/, д. -о  
потак, /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш /желудок птицы и пастушья Сумка/  
похIма     /ду-ду/,  д.  -о; /талант/; д. т. -наш 
похIмалла /ду/, д. -о  
почта /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
почтамт /ю/, д. -о 
пошмакх  /ю-ю/, д.   -о;  д.  т.   -аш  
поэзи   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -еш  
пошта, -наш /ю-ю/, д. -но /рессорный фаэтон/  
поэма  /ю-ю/,  д.   -о;  д.  т.   -ш 
поэт   /ву-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
поэтесса  /ю-бу/,  д.   -о;   д.   т.   -ш  
поэтически 
правительство  /ю-ю/,  д.   -о;   д.  т.   -щ  
правлени /ю-ю/, д.  -но; д. т.  -еш  
практика   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
практикант, -аш /ву-бу/, д. -о  
практически 
предлог   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
предложени   /ю-ю/,  д.   -но;  д.   т.   -еш /цуьнан  калька  ю  «хьалхдиллар»/  
предприяти   /ю-ю/,  д.   -но;   д.   т.   -еш  
председатель  /ву. ю-бу/, д. -о; д. т, -ш  
президент /ву, ю-бу/, д.  -о; д. т. -аш  
президиум /ю-ю/, д.  -о; д.  т.  -аш  
премьер-министр /ву, ю-бу/, д. -о; д. т. -аш 
прени   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -еш  
прибор, -аш /ю-ю/, д. о  
пресса /ю/, д. -о 
пресс-конференци,   -еш   /ю-ю/,   д.   -но  
причасти   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -еш  
проблема, -ш /ю-ю/, д. -о  
проблемни 
программа /ю-ю/, д.  -о; д.  т.  -ш  



программни 
прогресс  /ю-ю/,  д.   -о;  д.   т.   -аш  
прогрессивни 
прогульщик   /ву-бу/,  д.   -о;  д.   т.   -аш  
проект  /ю-ю/, д.  -о;  д.  т.  -аш  
прожектор   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
проза /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
прозаик  /ву-бу/,  д.   -о;  д.  т.  -аш  
произведени  /ю-ю/,  д.   -но;  д.   т.  -еш  
производство   /ю-ю/,   д.  -с;   д.   т.   -ш  
производственни 
прокуратура /ю/, д. -о 
прокурор /ву,  ю-бу/, д.  -о;  д.  т.  -аш 
прокурорски 
пролетари   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -еш 
пролетариат /ю/, д. -о 
пролетарски 
промыслаш /ю/, д. -а 
промышленнн 
промышленность /ю/, д. -о 
пропаганда  /ю-ю/,  д.   -о;   д.   т.   -ш 
пропагаидист /ву, ю-бу/, д. -о; д. т. -аш 
пропорци   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.    -еш 
пропуск   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
противогаз   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
протокол   /ду-ду/,  д.   -о;   д.  т.   -аш 
профессор /ву, ю-бу/, д.  -о; д. т.  -ш 
профессиональни, /корматаллин/ 
профессионализм /ю/, д. -о 
профсоюз, -аш /ю-ю/, д. -о 
профессура /ю/, д. -о 
процент /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
процесс /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
психологи /ю/, д. -но 
психологически 
пудра  /ду-ду/, д.  -о; д.  т.  -ш 
пулемет  /ю-ю/,  д.   -о;   д.  т.   -аш 
пулеметни 
пулеметчик  /ву-бу/,   д.   -о;  д.   т.   -аш 
пулу /ду-ду/, д. -но; д. т. -ш 
пуикт /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
пунктир, -аш /ю-ю/, д. -о 
пунктограмма, -ш /ю-ю/, д. -о 
пунктуаци /ю/, д. -но 
пунктуационии 
пунт /ю-ю/, д. -пуьнто; д. т. -пуьнташ 
пурба   /ду-ду/,   д.   -но;   д.   т.   -наш 
пурстоп   /ву-бу/,  д.   -пурстоьпо;   д.  т. -пурстоьпаш  
пурх 
пурхе /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
пусар  /ду-ду/, д.   -о;   д.  т.   -ш  
пуьчаш   /бу/,   д.   -а   /цхь.   т.   дац/  



пха /бу-ду/, д.  -пхено; д.  т.  -пхенаш  
пха   /бу-ду/,   д.   -но;   д.   т.   -пхерчий  
пха   /бу-ду/,   д.   -но;   д.   т.   -пхенаш  
пханар   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
пхатоьда  /ду-ду/,  д.   -но;  д.   т.   -наш  
пхийтта, д. -аммо; д. т. -ннаш 
пхиппа 
пхиъ, д. -пхеаммо /пхеанно/;   д. т. -пхеаннаш  
пхора 
пхоралла /ю/, д. -о  
пхораниг  
пхоьазза  
пхоьазлагIа  
пхоьазлагIниг 
пхоьалгIа 
пхоьалгIаниг 
пхуьйттазза 
пхуьйттазлагIа 
пхуьйттазлагIниг 
пхуьйтталгIа 
пхуьйтталгIаниг 
пхьагал   /ю-ю/,  д.  -о;  д. т.  -ш 
пхьагIат  /ю-ю/,  д.  -о;  д. т.  -аш 
пхьаж    /бу-ду/,   д.    -пхьаьжо,   д.   т. -пхьаьжаш 
пхьалгIа  /ю-ю/,  д.  -но;  д.  т.  -наш  
пхьар   /ву,   ю-бу/,   д.   -пхьеро;   д   т. -пхьераш  
пхьарс   /бу-ду/,   д.   -пхьаьрсо;   д.   т. -пхьаьрсаш 
пхьаьркан    /бу-ду/,    д.    -пхьаьркено; д. т. -пхьаьркенаш 
пхьаьрцерг   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
пхьегIа  /ю-ю/,  д.   -о;  д.  т.   -ш  
пхьид  /ю-ю/,  д.   -о;  д.   т.   -аш  
пхьола  /ду-ду/,  д.  -но;  д.  т.   -наш  
пхьор   /ду-ду/,   д.    -пхьуьйро;    д.   т. -пхьоьрнаш 
пхьоралла   /ду/,   д.    -.о;    д.    т.    -дац  
пхьош   /ду-ду/,   д.   -пхьуьвшо;   д.   т. -пхьуьйшаш 
пхьоьха  /ю-ю/,  д.   -но;  д.  т.   -наш  
пхьу /ду-ду/, д. -но; д. т. -пхьаьрчий  
пхьуьйрахан    /ю/,    д.    -пхьуьйрахено  
пхьуьйре /ю/, д. -но  
пьеса /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
 

ПI 
 
пIаьлдиг   /бу-ду/,   д.   -о;   д.   т.  -аш  
пIелг  /бу-ду/, д.  -о;  д.   т.  -аш  
пIенда  /бу-ду/,  д.  -но;  д.  т.   -рш  
пIендагIа, -ш /ду-ду/, д. -о  
пIераска   /ду-ду/,   д.   -но;   д.   т.   -наш 
пIерасканде    /ду-ду/,    д.    -пIераскан-дийно; д. т. -нош 
пIаьнгаза /ю/ 
пIаьнгазхо /ву, ю-бу/, д. -чо, д. т. –й 
 



Р 
 
рабфак /ю-ю/, д.  -о; д. т.  -аш 
рагI /ю-ю/, д. -регIо; д. т. –раьгIнаш /гора, хребет/  
рагI  /ю-ю/,  д.  -рогIо; д. т.   –раьгIаш /очередь/  
рагI /ю-ю/, д. -рогIо; д. т. –раьгIнаш /элан рагI/ 
рагIу /ду-ду/,  д.  -но;  д.  т.  -ш  
радио  /ю-ю/,   д.   -но;  д.  т.   -ш  
радиограмма   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
радиоладогIархо, -й /ву, ю-бу/, д. -чо  
радиоприемник /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
радиофикаци  /ю-ю/, д. -но; д. т.  -еш  
радист /ву-бу/, д. -о; д. т. -аш  
радистка  /ю-бу/,  д.   -о;  д.  т.   -ш  
раж   /ю-ю/,  д.   -рожо;   д.   т.   -аш  
раз 
разведчик /ву-бу/, д.  -о; д.  т.  -аш  
развязка, -ш  /ю-ю/, д.  -о /дерзор/  
район   /ю-ю/,  д.   -о;   д.  т.   -аш  
районни, районан  
ракета /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
ракетни 
ракетчик, -аш /ву, бу/, д. -о  
рама   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  
рамка  /ю-ю/,  д.  -но;  д.  т.   -наш  
рапорт  /ду-ду/,  д.   -о;  д.  т.   -аш  
раскладушка, -ш /ю-ю/, д. -о  
расписани   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -еш  
расписка   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
распоряжени /ю-ю/, д. -но; д. т.  -еш  
расха 
расханиг 
реализм /ю/, д. -о  
реакци  /ю-ю/,  д.   -но;  д.   т.   -еш  
реверанс  /ю/,  д.  -о;  д.  т.   -аш  
ревизи   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -еш  
ревизор  /ву,   ю-бу/,  д.   -о;  д.   т.  -аш  
революци  /ю-ю/,  д.   -но;  д.  т.   -еш 
революционер /ву-бу/, д. -о; д. т. -аш  
революционни 
революционерка /ю-бу/, д. -о; д. т. -ш  
регIан  дукъ   /ду/,   д.   -регIан   дуькъо  
редактор  /ву,   ю-бу/,  д.   -о;  д.  т.   -ш  
редактура /ю/, д. -о 
резюме /ю/, д. -но 
редакци   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -еш 
редиска   /ду-ду/,  д.   -о;  д.   т.   -ш 
режим   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
режиссер /ву,  ю-бу/, д.  -о; д. т.  -аш 
реза 
резаниг 
резерв  /ю-ю/, д.  -о;  д. т.   -аш 



резолюцн   /ю-ю/,  д.   -но;  д.   т.   -еш 
рейка   /ю-ю/,  д.   -но;  д.  т.   -наш 
реклама, -ш /ю-ю/, д. -о 
рекомендаци  /ю-ю/, д.  -но;  д.  т.  -еш 
реконструкци /ю-ю/, д.  -но; д. т.  -еш 
рема   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш 
ремонт   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
ремонтни 
ремонтно-механически 
репертуар   /ю-ю/,  д.   -о;   д.   т.   -аш 
репортаж, -аш /ю-ю/, д. -о 
репетици   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -еш  
республика   /ю-ю/,   д.   -о;  д.   т.   -ш  
республикански, республикан  
ретанг   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
реформа, -ш /ю-ю/: д. -о  
рецензент /ву, ю-бу/, д. -о; д. т. -аш  
рецензи  /ю-ю/, д.   -но;  д.  т.  -еш  
рецепт   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
речIа  /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  
ринжа   /ду-ду/,  д.   -но;  д.  т.   -наш  
ритм   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
рифма /ю-ю/, д. -о; д. т.  -ш 
рицкъа  /ду-ду/,  д.   -но; д.  т.   -наш 
рогIалла   /ю-ю/,   д.   -о;  д.   т.   -ш 
роман  /ю-ю/,  д.   -о;   д.  т.   -аш 
романс /ю-ю/, д.  -о;  д. т.  -аш 
романтизм /ю/, д. -о 
романтика /ю/, д. -о 
романтически 
рота, -ш /ю-ю/, д. -о 
рузба /ду-ду/, д.  -но; д. т.  -наш 
ручка /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
руьйта /ю-ю/, д. -но; д. т. –наш 
 

С 
 
са   /бу-ду/,   д.   -сено;   д.   т.   -сенаш 
са /ду-ду/, д. -сино//сиэ; д. т. -синош 
са /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш 
саба  /ду-ду/,  д.   -но;  д.  т.   -наш 
саботаж /ю/, д. -о 
сагал   /бу-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -сеглий 
сагалбуц  /ю-ю/,  д.   -сагалбацо;  д.  т. -сагалбецаш 
сагатдайта,   сагатдойту,   сагатдайтина  
сагатдала, сагатло, сагатделла  
сагатдалийта,  сагатдолуьйту,  сагатдалийтина 
сагатдан,  сагатде,  сагатдо,  сагатдина  
сагалмат, -аш /ю-ю/, д. -о /насекомое/  
саготто   /ю-ю/,  д.   -но;   д.   т.   -наш  
саготта /гIайгIане, пашма, сингаттаме/  
сагIа   /ду-ду/,  д.   -о   -но;  д.   т.   -наш  



сагIадоьхург /ву, ю-бу/, д. -о; д. т. -аш  
садаа, садоу, садиъна  
садаккха, садоккху, садаьккхина  
садаккхийта, садоккхуьйту, садаккхийтина 
садала, садолу, садаьлла  
садалийта,    садолуьйту,    садалийтина  
садар /ду/, д. -о  
садаIа, садоIу, садаьIна 
садаIийта,   садоIуьйту,   садаIийтина  
садетта, садетта, садиттина  
садеIа, садоьIу, садеIна  
садукъдала,   садукъло,  садукъделла  
садукъдалийта,    садукъдолуьйту,    садукъдалийтина 
сажа /ю-ю/, д. -но; д. т.  -наш  
саза   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  
сазгIа   /бу-ду/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  
сай   /бу-ду/,  д.  -сено;  д.  т.   -сеш  
сайра   /бу-ду/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  
сакх 
сакхиа, сакхуьу, сакхиъна  
сакхо   /ю-ю/,   д.   -но;   д.  т.   -наш  
сакхт   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
сакъера, сакъоьру, сакъийрина  
сакъерадала, сакъерало, сакъераделла  
сакъерадалийта,сакъерадолуьйту, сакъерадалийтина  
сакъерийта,   сакъоьруьйту;   сакъерийтина 
салават /ду/, д. -о  
салаз   /ю-ю/,   д.   -о;   д.  т.   -аш  
салам /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
саласта, салеста, салестина  
салат   /ю-ю/,   д.   -о;   д.  т.   -аш 
салаца, салоцу, салаьцна 
саластар /ду/, д. -о 
саластийта, салостуьйту, саластийтина 
салацадала,    салацало,    салацаделла 
салацадалийта, салацадолуьйту, салацадалийтина 
салацар /ду/, д. -о 
салацийта,    салоцуьйту,    салацийтина 
саллар    /ду-ду/,    д.    -о;    д.    т.    -ш 
сало, -наш /ю-ю/, д. -но 
сало, -й /ву, ю-бу/, д. -чо  
салор   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
салпал   /ю-ю/,  д.   -о;   д.  т.   -ш  
салт  /ду-ду/,  д.   -о;   д.   т.   -аш  
салти  /ву-бу/, д.  -чо; д. т.  -й  
салют, -аш /ду-ду/, д. -о  
самавала, самаволу, самаваьлла  
самавалар /ду/, д. -о  
самавалийта, самаволуьйту, самавалийтина  
самаваккха, самавоккху, самаваьккхииа 
самаваккхийта, самавоккхуьйту, самаваккхийтина 
самадаккха,   самадоккху,   самадаьккхина 



самадаккхийта, самадоккхуьйту, самадаккхийтина 
самадала, самадолу, самадаьлла  
самадалийта,   самадолуьйту,   самадалийтина 
самадаха, самадоху, самадаьхна  
самадахийта,    самадохуьйту,    самадахийтина 
самадийла,    самадуьйлу,    самадийлла  
самадийлийта,  самадуьйлуьйту,   самадийлийтина 
самадовла, самадовлу, самадевлла  
самар   /ю-ю/,  д.  -о;   д.  т.   -аш  
самах /куцдош/  
само /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
самолет /ю-ю/, /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш 
самсадала,    самсадолу,    самсадаьлла  
самсадалийта,   самсадолуьйту,   самсадалийтина  
самукъадаккха,  самукъадоккху,  самукъадаьккхина  
самукъадаккхнйта, самукъадоккхуьйту, самукъадаккхийтина  
самукъадала,   самукъадолу,   самукъадаьлла  
самукъадалийта, самукъадолуьйту, самукъадалинтина  
самукъане  
самукъанениг 
санатори /ю-ю/, д. -но; д. т. -еш 
сандали  /ю-ю/, д,  -но; д.  т.   -еш 
санна 
саннарг-саннарш 
сантиметр  /ю-ю/,  д.   -о;  д.   т.   -аш 
сара   /бу-ду/, д. -серо;  д. т. -серий 
сараг   /бу-ду/,  д.   -о;   д.   т.   -аш 
сарафан  /ю-ю/, д.  -о; д. т.  -аш 
сарахь 
сарале 
сарралц 
сарахь дуьйна 
сарахьлера 
сарахьлерниг 
сардал  /ву,  ю-бу/,  д.   -о;  д.   т.   -ш 
сардам  /бу-ду/, д.  -о; д. т.  -аш 
сатаса, сатосу, сатесна 
сатасар /ду/, д. -о 
сацатасар /ду/, д. -о 
сатасийта, сатосуьйту, сатасийтина 
сатассалц 
сатийна 
сатийнарг 
сатийса, сатуьйсу, сатийсина 
сатийсам, -аш /бу"-бу/, д. -о 
сатийсар /ду/, д. -о 
сатийсийта, сатуьйсуьйту, сатийсийтина 
сатоссуш 
сатоха, сатуху, сатоьхна 
сатохийта, сатухуьйту, сатохийтина  
сатта, сетта, сеттина  
саттадайта,   саттадойту,   саттадайтина  



саттадала, саттало, саттаделла  
саттадалнйта,    саттадолуьйту,    саттадалийтина 
саттам   /бу-бу/,  д.   -о;  д.  т.   -аш  
саттийта, соттуьйту, саттийтина  
саттар /ду/, д. -о  
саттор /ду/, д. -о  
сатто, саттаде, саттадо, саттийна  
сатуьйсийла  /ю-ю/,  д.   -о;  д.  т.  -ш  
сахила, сахуьлу, сахилла  
сахилийта,   сахуьлуьйту,   сахилийтина  
сахь /ду-ду/, д. -саьхьо; д. т. -саьхьаш  
сахьт   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -сахьташ  
сахьийза, сахьийза, сахьийзина  
сахьовэа, сахьаьвза, сахьаьвзина  
сахьовзо,  сахьовзаде,   сахьовзадо,  сахьовзийна  
сахьовзийта,  сахьовзуьйту,  сахьовзийтина  
сахьовзадайта, сахьовзадойту,  сахьовзадайтина  
саца, соцу, сецна 
сацадайта,   сацадойту,   сацадайтина  
сацадала, сацало, сацаделла  
сацадалийта, сацадолуьйту. сацадалийтина 
сацам   /бу-бу/,  д.   -о;   д.  т.   -аш  
сацаза 
саццаза /куцдош/  
сацийта, соцуьйту, сацийтина  
сацIена /гила/ 
сацкъар  /бу-ду/,  д.   -о;  д.  т.   -ш  
сацо, сацаде, сацадо, сацийна  
саьрамсекх  /бу-ду/,  д.  -о;  д.  т.  -аш  
саьмгал   /ду-ду/,  д.   -о;  д.  т.   -ш  
саьнгар   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
саьрмик   /бу-ду/,  д.   -о;   д.   т.   -аш  
саьхьара  
саьхьаралла /ю/, д. -о 
саьхьарниг 
селлар, -ш /ю-ю/, д. -о 
сега, сегна 
сегар /ду/, д. -о 
сегIаз /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш 
сегIазан буц /ю-ю/, д. -сегIазан бацо; д. т. -бецаш 
седа   /бу-ду/,   д.   -но;   д.   т.   -рчий  
секретарь /ву, ю-бу/, д. -о; д. т. -аш  
секунда /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
секхаIад /ду-ду/, -д. -секхаIодо; д. т. -секхаIедаш  
сел /бараман дакъалг/ 
селасат  /ю-ю/,  д.   -о;   д.  т.   -аш 
селхана 
селханлера 
селханлерниг 
селххаиалц 
сема /ю-ю/, д.  -но;  д. т. -наш 
сема 



семаниг 
сендан, сенде, сендо, сендина 
сендарг, -аш /ду-ду/, д. -о /зезаг, -аш/ 
свекла, -ш /ю-ю/, д. -о 
свеклашлелорхо, -й /ву, ю-бу/, д. -чо 
сени   /ю-ю/,   д.   -но;   д.  т.   -еш 
сентябрь /бу/, д. -о 
сентябрьски 
сера  /ду-ду/,  д.   -но;  д.  т.   -наш 
сержант /ву,  ю-бу/, д.  -о; д. т.  -аш 
серлаяла, серлайолу, серлаяьлла 
серлаялар /ду/, д- -о 
серло  /ю-ю/,  д.   -но;  д. т.   -наш 
сеса /бу-ду/, д. -но; д. т. -ий 
сесси  /ю-ю/, д.  -но;  д. т.   -еш 
сет, -аш /ду-ду/, д. -о 
сетал /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
сетта, сетта, ситтина 
сеттар, -ш /ду-ду/, д. -о 
сеттор, -аш /ду-ду/, д. -о 
сеттийта, соьттуьйту, сеттийтина 
сехьа 
сехьара 
сехьарниг 
сехьаэккха, сехьаоьккху, сехьаиккхина 
сехьаэккхадайта, сехьаэккхадойту, сехьаэккхадайтина  
сехьаэккхо, сехьаэккхаде, сехьаэккхадо, сехьаэккхийна  
сехьаэккхийта, сехьаоьккхуьйту, сехьаэккхийтина 
сехье   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  
сеца, соьцу, сецна  
сецийта, соьцуьйту, сецийтина  
сибат /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
сиз /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
сизалг, -аш /ду-ду/, д. -о  
сий   /ду/,   д.   -но   /дукх.   тер.   дац/  
сийдерг    /ву,    ю-бу/,    д.    -сийдолчо; д. т. -сийдерш  
сийдоцург   /ву,   ю-бу/,   д.   -сийдоцчо; д. т. -сийдоцурш  
сийлалла /ю/, д. -о  
сийлахь  
сийлахьниг  
сийна 
сийналла   /ю/,   д.   -о   /сийна   хилар/ 
сийнаниг 
сийно 
сийнониг 
сийсаза 
сийсазалла /ю/, д. -о 
сийсазииг 
сийсара 
сийсарлера 
сийсарлерниг 
сийсаздан,    сийсазде,    сийсаздо,    сийсаздина  



сийсазъян,   сийсазъе,   сийсазйо,   сийсазйина 
силам   /бу-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
силлабика /ю/, д. -о  
силос   /ю-ю/,   д.   -о;   д.  т.   -аш  
силу  /ду-ду/,   Д-   -но;   д.   т.   -ш 
синбилгало /ю/, д. -но 
сингаттам /бу-бу/, д.   -о;  д.  т.  -аш 
сингаттаме 
сингаттамениг 
сингармонизм /ю/, д. -о 
синекдоха /ю/, д. -о 
симпозиум /ю/, д. -о 
синкхетаме 
синкхетам /бу-бу/, д.  -о; д. т.  -аш 
синкъерам   /бу-бу/,  д.   -о;  д.  т.   -ащ 
синкъераме 
синоним, -аш /ю-ю/, д. -о 
синонимика /ю/, д. -о 
синонйми /ю/, д. -но 
синонимйчески  
синонимични 
синтаксис /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
синтаксически 
синтаксически    синоним,    -аш    /ю-ю/, д.   -о 
синталлам, -аш /бу-бу/, д. -о 
синталламийн хатI 
синтар   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -ш 
синтем  /бу-бу/,  д.   -о;   д.  т.   -аш 
синтагма, -ш /ю-ю/, д. -о 
синтеме 
синтемениг 
синхаам   /бу-бу/,   д.   -о;  д.   т.   -аш 
синхьаам  /бу-ду/,  д.   -о;  д.   т.   -аш 
синхьааме 
синхьаамениг 
синхьегам   /бу-бу/,   д.   -о;   д.   т.   –аш /переживание/  
синIаткъам,  -аш  /бу-бу/, д.   -р  /психика/ 
сиппа   /ду-ду/,   д.   -но;   д. . т.   -наш  
сир /ду-ду/, д.  -о;  д.  т.  -аш  
сир /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
сира  
сираниг 
сиргIат   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
сиркхо, -наш /ю-ю/, д. -но 
сирла 
сирланиг 
сирла-можа 
сирла-можаниг 
сирла-хьаьрса 
сирла-хьаьрсаниг 
сирла-цIен 
сирла-цIениг 



сирник   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
сискал   /ю-ю/,  д.   -о;   д.   т.   -ш 
сискалгIа  /ду-ду/,  д.  -о;  д.  т.  -ш 
сискалгIин   топ   /ю-ю/,   д.   -тоьпо 
сиха 
сихалла /ю/, д. -о 
сиханиг 
сихдайта, сихдойту, сихдайтина 
сихдала, сихло, сихделла 
сихдалийта, сихдолуьйту, сихдалийтина 
сихдан, сихде, сихдо, сихдина 
сихо /ю-ю/,  д.  -но;  д. т.  -наш 
синхьийзам, -аш /бу-бу/, д. -о 
синхьинзаме 
синхьийзамениг 
склад, -аш /ю-ю/, д. -о 
сихха 
сихо 
сихониг 
сосакх, -аш /ю-ю/, д. -о 
сицкъар  /ду-ду/,  д.   -о;  д.  т.   -ш 
слет, -аш /ю-ю/, д. -о 
словарь   /ю-ю/ д.   -о;   д.   т.   -аш 
со /ву, ю-ду/, д. -аса; д. т. -тхо, вай  
со-со   /ву,   ю-ду/,   д. -аса-айса; тхо-тхаьш,  вай-ваьш 
собар   /ду-ду/;  д.   -о;  д.  т.   -ш 
собардайта, собардойту, собардайтина 
собардан, собарде, собардо, собардина 
собаре 
собаралла /ю/, д. -о 
собарениг 
собрани  /ю-ю/, д.  -но;  д.  т.  -еш 
сов 
совгIат  /ду-ду/,  д.  -о;  д.  т.   -аш 
совгIатана /куцдош/ 
совдегар   /ву,   ю-бу/,  д.  -о;  д.  т.   -ш 
совдегаралла /ю/, д. -о 
советски 
Советски Союз /ю/, д. -о 
Советски Союзан Маршал /ву/, д. -о; д. т. -ш /бу/  
Советски Союзан Турпалхо /ву, ю-бу/, д. -ю; д. т. -й 
совещани  /ю-ю/,  д.   -но;  д.  т.   -еш  
совкх   /ю-ю/,  д.   -о;   д.  т.   -аш  
совнахниг  
совнаха 
совр   /ду-ду/,  д.   -о;   д. т.   -аш  
совса, севса, севсина  
совсийта, совсуьйту, совсийтина  
совсадайта,   совсадойту,  совсадайтина  
совсо, совсаде, совсадо, совсийна  
совхоз   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
совхозехь, совхозера  



совцIа   /ду-ду/,   д.   -совцIийно;   д.   т. -совцIенош 
соз /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
соламтне 
сом  /ду-ду/,  д.  -соьмо; д. т.  -соьмаш  
сонта, сонто  
сонтавалар /д/, д. -о  
сонталла   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
сонтаниг /ву, ю-бу/, д. -чо, д. т. -аш  
со-со  /ву,   ю-ду/,  д.   -аса-айса;   д. т. тхо-тхьаьш, вай-ваьш  
сорам, -аш /бу-бу/, д. -о  
сорса  
сорсаниг 
сосакх, -аш /ю-ю/, д. -о  
сорт, -аш /ю-ю/, д. -о  
соцунгIа /ю-ю/, д. -о, д. т. -ш  
социал-демократ    /ву, ю-бу/, д. -о; д. т. -аш 
социалист  /ву-бу/, д.  -о; д. т.  -аш  
социализм /ю/, д. -о 
социалистически 
Социалистически Къинхьегаман Турпалхо, -й    /ву,   ю-бу/,   д. -чо  
социйла /ду/, д. -о  
социйла /ю/, д. -о 
социалистически реализм   /ю/,   д.   –о 
социалистически йохьалла  /ю/,  д.   -о  
социалистка   /ю-бу/,   д. –о; т. –ш 
сочинени  /ю-ю/,   д.    -но;   д   т.   -еш  
союз   /ю-ю/,  д. -о; д. т. -аш  
союзни  
соьла  /ду-ду/,    д. -но; д. т. -наш 
соьцург 
соьцуш 
сóьцýш /соьцу-уш/  
соьналла,  -ш   /ю-ю/,   д. -о /зелень/  
спектакль /ю-ю/,  д. -о; д.т. -аш  
специалист    /ву-бу/,   д. –о;  д. т. -аш  
специалистика  /ю-бу/,   д. –о; д. т. -аш  
специальность /ю-ю/,  д. –о; д. т. -аш  
справка /ю-ю/, д.  -о; д. т.  -ш  
спряжени /ю-ю/, д. -но; д. т. -еш  
стаг  /ву, ю-бу/,  д.  -а;  д.  т.  –нах 
стадион /ю-ю/, д. –о; д. т. –аш 
стаж /ю-ю/, д. –о; д. т. –аш 
стажер, -аш  /ву-бу/, д. -о  
стака  /ду-ду/,  д. но;   д. т.  -наш  
стамдала,  
стамло, стамделла 
стамдалийта, стамдолуьйту,    стамдалийтина 
станми  /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -еш станмионни 
старгIа /ю-мо/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  
статья,   ш /ю-ю/, д. -ко  
стачка /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
стен? 



сте /ю-бу/, д. -чо;  д. т. -наш  
стелаIад /ду-ду/,  д.  -стелаIодо;  д. т. стелаIедаш 
стелахаьштиг   /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш 
стен 
стениг 
стешха 
стешхалла /ю/, д. -о 
стешханиг 
стигал   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш 
стиль, -аш /ю-ю/, д. -о 
стилистика /ю/, д. -о 
стим   /бу-ду/,  д.   -о;   д.   т.   -аш 
стипенди  /ду-ду/, д.   -но;  д.  т.  -еш 
стих /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
стихкхоллар, -ш /ду-ду/, д. -о 
стихотворени /ю-ю/, д.  -но; д. т.  -еш 
сто /ду-ду/, д. -станаро; д. т. -станарш 
стов  /ду-ду/,  д.   -но;  д.  т.  -стеш 
стогалла /ю/, д. -о; д. т. -дац 
стогар  /бу-ду/,  д.  -о;  д.  т.   -ш 
стол /ю-ю/, д. -стоьло; д. т.  -стоьлаш 
столови  /ю-ю/,  д.  -но;  д.  т.   -еш 
стом /бу-бу/, д. -стоьмо; д. т. -стоьмаш 
стомара 
стомарлера 
стомарлерниг 
стомма 
стоммалла /ю/, д. -о 
стомманиг 
сторпал  /ю-ю/,  д.  -о;  д.  т.  -ш 
стохка 
стохкалера 
стохкалерниг 
стохке /ю-ю/,  д.  -но;  д.  т.  -наш  
сту /бу-ду/,  д.   -старо;  д. т.  -стерчий  
сту-етт /ду/, д. -старо-атто  
сту  /ю-бу/,  д.   -но;  д.  т.   -наш  
студент   /ву-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
студентка /ю-бу/, д.  -о;  д. т.  -ш  
стулла /ду-ду/, д. -стулло  
стунваша /ву-бу/, д. -с; д. т. -стунвежарий 
стунда  /ву-бу/,  д.   -с;   д.  т.   -й  
стунйиша /ю-бу/, д. -с; д. т.  -стунйижарий 
стуннана /ю-бу/, д. -с; д. т. -стуннаной  
стунцхо  /ву-бу/,  д.   -чо;   д.  т.   -й 
сувенир, -аш /ю-ю/, д. -о  
сугIа  /ду-ду/,  д.  -но;  д.  т.  -наш  
суд   /ю-ю/,   д.   -суьдо;   д.   т.   -суьдаш  
судно, -ш /ду-ду/, д. -с  
сужда   /ду-ду/,  д.   -но;   д.   т.   -наш  
суй /бу-ду/, д.  -но;  д.  т.  -наш  
сула /ду-ду/, д. -но; д. т. -наш /овёс/  



сулу /ду-ду/, д. -но /хи оьцу меттиг/; д. т. -сулош 
сунк, -аш /ю-ю/, д. -о 
сунт /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш 
сур /ду/, д. -суьро 
сурсат, -аш /ду-ду/, д. -о 
сурт /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш//сарташ 
суртдуьллург /ву, ю/, д. -чо 
суртдоккхург /ву, ю/, д. -чо  
суртхIиттар /ду/, д. -о  
суртхIиттор /ду/, д. -о  
суртхIоттар /ду/, д. -о  
суртхIоттор /ду/, д. -о  
сутаралла  /ю-ю/, д.  -о;  д. т.  -ш  
сутара  
сутарниг 
сухар, -ш /ю-ю/, д. -о 
сурсат, -аш /ду-ду/, д. -о 
сурх,,-аш /ю-ю/, д. -о 
суффикс  /ю-ю/,  д.  -о;   д.  т.   -аш 
суьдхо /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т. -й 
суьдхолла /ду/, д. -о 
суьйлакъийг /ю-ю/, д.  -суьйлакъийго; д. т. -суьйлакъийгаш  
суьйли /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т. -й  
суьйличIегIиг  /ю-ю/,  д.  т.  -аш, д.  -о  
суьйре  /ю-ю/,  д.  -но;  д.  т.  -наш  
суьлхьа /ду-ду/, д.  -но;  д.  т.  -наш  
суьпа 
суьпалла /ю/, д. -о  
суьпаниг 
схьаала, схьаолу, схьааьлла  
схьаалийта, схьаолуьйту, схьаалийтина  
схьагайта, схьагойту, схьагайтина 
схьагайтийта,  схьагойтуьйту,  схьагайтийтина 
схьагарехь /модальни дош/  
схьадовла, схьадовлу, схьадевлла  
схьадаккха, схьадоккху, схьадаьккхина  
схьадаийта, схьадоуьйту, схьадаийтина  
схьадаккхийта, схьадоккхуьйту, схьадаккхийтина 
схьадала, схьало, схьаделла  
схьадала, схьадолу, схьадаьлла  
схьадалийта, схьадолуьйту, схьадалийтина  
схьадалийта,    схьадолуьйту,    схьадалийтина 
схьадан,   схьаде,   схьадо,   схьадина  
схьадан,  схьадола,  схьадогIу,  схьадеана 
схьадан, схьадахьа, схьадеана  
схьадаха, схьадоху, схьадаьхна  
схьадахийта, схьадохуьйту, схьадахийтина  
схьадахка, схьадуьйла, схьадогIу, схьадаьхкина 
схьадеха, схьадоьху, схьадехна  
схьадехийта,    схьадоьхуьйту,    схьадехийтина 
схьадийца,    схьадуьйцу,    схьадийцина  
схьадийцийта,    схьадуьйцуьйту,    схьадийцийтина 



схьакхосса,  схьакхуссу,  схьакхоьссина  
схьакхоссийта,    схьакхуссуьйту,    схьакхоссийтина 
схьалалла, схьалоллу, схьалаьллина  
схьалаллийта, схьалоллуьйту, схьалаллийтина 
схьалата, схьалета, схьалетта  
схьалатийта, схьалотуьйту, схьалатийтина 
схьалаца, схьалоцу, схьалаьцна  
схьалацийта, схьалоцуьйту, схьалацийтина  
схьалеца, схьалоьцу, схьалецна 
схьалецийта,    схьалоьцуьйту,    схьалецийтина 
схьаоза, схьаузу, схьаоьзна  
схьатаса, схьатосу, схьатесна  
схьатасийта, схьатосуьйту, схьатасийтина 
схьататта, схьатотту, схьатеттина  
схьататтийта,   схьатоттуьйту,   схьататтийтина 
схьатега, схьатоьгу, схьатегна  
схьагарехь /модальни дош/  
схьахетарехь /модальни дош/  
схьатегийта,  схьатоьгуьйту,  схьатегийтина 
схьатоха, схьатуху, схьатоьхна  
схьатохийта,  схьатухуьйту,  схьатохийтина  
схьатIедаийта, схьатIедоуьйту,  схьатIедаийтина 
схьатIедан, схьатIедогIу, схьатIедеана  
схьатIекхолла, схьатIекхуллу, схьатIекхоьллина  
схьатIекхоллийта,  схьатIекхуллуьйту, схьатIекхоллийтина  
схьатIеоза, схьатIеузу,  схьатIеоьзна  
схьатIетаса, схьатIетосу, схьатIетесна  
схьатIетасийта,  схьатIетосуьйту,  схьатIетасийтина  
схьатIетоха, схьатIетуху, схьатIетоьхна 
схьатIетохийта,  схьатIетухуьйту,  схьатIетохийтина  
схьатIехьакха,  схьатIехьокху,  схьатIехьаькхна  
схьатIехьакхийта,     схьатIехьокхуьйту, схьатIехьакхийтина 
схьахьакха,   схьахьокху,   схьахьаькхна  
схьахьакхийта, схьахьокхуьйту,   схьахьакхийтина  
схьахьарчо, схьахьарчаде, схьахьарчадо, схьахьарчийна  
схьахьарчадайта, схьахьарчадойту, схьахьарчадайтина  
схьахьахо,   схьахьахаде,   схьахьахадо, схьахьахийна 
схьаэца, схьаоьцу, схьаэцна  
схьаэцийта, схьаоьцуьйту, схьаэцийтина 
схьаяздайта, схьаяздойту, схьаяздайтина  
схьаяздан, схьаязде, схьаяздо, схьаяздина 
схьаIотта, схьаIутту, схьаIоьттина  
схьаIоттийта, схьаIуттуьйту, схьаIоттийтина 
счетчик, -аш /ю-ю/, д. -о  
сюжет, -аш /ю-ю/, д. -о  
сюрприз /ю/, д. -о  
счетовод,  -аш  /ву, ю-бу/, д.  –о 
 

Т 
 
таба, теба, тебна 
табель   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш 



табийта, тобуьйту, табийтина 
таблйца   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш 
табу, -ш /ю-ю/, д. -но 
табуретка  /ду-ду/,  д.   -о;   д.   т.   -ш 
таздайта, таздойту, таздайтина 
таздала, тазло, тазделла 
таздалийта, таздолуьйту, таздалийтина 
таздан, тазде, таздо, таздина 
тазъяла, тазло, тазъелла 
тазъялийта, тазйолуьйту, тазъялийтина 
тай  /ду-ду/,  д.  -тено;  д.  т.  -теш 
тайга /ю/, д. -о 
тайдоккхург, -аш /ю-ю/, д. -о 
тай-маха /ду/, д. -тай-мехо 
тайнаг  /ю-ю/, д.  -о;  д.  т.  -аш 
тайпа /ду-ду/, д.  -но;  д. т.  -наш 
тайп-тайпана 
тайта, тбйту, тайтина 
тайша 
тайшаниг 
тактика  /ю-ю/,  д.  -о;  д.  т.   -ш 
такси   /ю-ю/,  д.  -но;  д.  т.  -еш 
таксист  /ву-бу/,  д.   -о;  д.  т.   -аш 
такха, текха, текхна 
такха, токху, текхна 
такхадаьга, такхадойту,  такхадайтина 
такхар, -ш /ду-ду/, д. -о 
такхийта, токхуьйту, такхийтина 
такхо,   такхаде,   такхадо,   такхийна 
такхор   /бу-ду/,  д.   -о;  д:  т.   -аш 
талба  /ю-ю/,  д.   -но;   д.  т.   -наш 
талл /ду-ду/, д. -толло; д. т. -таьллаш 
талла, толлу, теллина 
таллам, -аш /бу-бу/, д. -о 
талламан  болх  /бу-бу/,  д.  –талламан балхо;   д.   т.   -талламан   белхаш  
талламхо,   -й   /ву,   ю-бу/,   д.   -чо  
талант,  -аш  /ю-ю/,  д.   -о  /похIма/  
таллар /ду-ду/,  Д.  -о;  д. т.  -ш  
таллархо  /ву,  ю-бу/,  д.   -чо;  д.  т.  -й  
таллийта, толлуьйту, таллийтина  
талмаж   /ву,   ю-бу/,  д.   -о;  д.   т.   -аш  
талмажалла /ду-ду/, д. -о; д. т.  -аш  
талор /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
талу   /ду-ду/;   д.   -но;   д.   т.   -ш  
талха, телха, телхина 
талхадайта, талхадойту, талхадайтина 
талхийта, толхуьйту, талхийтина 
талхо,    талхаде,    талхадо,    талхийна 
там /бу-бу/, д. -томо; д. т. -темаш 
тамаш   /бу-бу/,  д.   -о;   д.  т.   -аш 
тамаше, тамашийна 
тан, тов, тайна 



тангIалкх   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
танк /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
танкист  /ву, ю-бу/, д. -о;  д. т. -аш 
тап /бу-ду/, д. -о; д. т. -тепаш /гIулган агIо/  
тап-аьлла  
тапта /ду-ду/, д.  -но;  д.  т.  -наш 
тапча   /ю-ю/,  д.   -но;   д.   т.   -наш 
тар /ду/, д. -о 
тардайта, тардойту, тардайтина 
тардала, тарло, тарделла 
тардалар /ду/, д. -о 
тардалийта, тардолуьйту, тардалийтина 
тардан, тарде, тардо, тардина 
таро  /ю-ю/,  д.  -но;  д.  т.  -наш 
тарса, терса, терсина 
тарсал   /ю-ю/,  д.   -о;   д.   т.   -ш 
тарх   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
тас /ду-ду/, д. -тесо; д. т. -тесаш 
таса, тосу, тесна 
тасадала, тасало, тасаделла 
тасадалийта,  тасадолуьйту, тасадалийтина 
тасийта, тосуьйту, тасийтина  
тассам /ю/, д. -о /искусство/  
тата  /ду-ду/,  д.  -но;  д. т.  -наш  
тати   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -еш  
татол   /ду-ду/,  д. -о; д. т. -аш  
татта, тотту, теттина  
таттийта, тоттуьйту, таттийтина  
тахана 
тахане  /ю-ю/, д.  -но;  д.  т.  -наш  
таханлера  
таханлерниг  
тахханалц 
тахка, техка, техкина  
тахка, тохку, техкина  
тахкадайта, тахкадойту,  тахкадайтина  
тахкийта, тохкуьйту, тахкийтина  
тахко, тахкаде, тахкадо, тахкийна  
тахта   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  
тача /ду-ду/, д. -но; д. т. -наш  
тачанка /ю-ю/,  д.  -о;  д. т.  -ш  
тачка   /ю-ю/,  д.   -но;   д.   т.   -наш  
таIа, таьIа, таьIна таIзар   /ду-ду/,  д.   -о;  д.  т.   -ш  
таIийта, тоIуьйту, таIийтина 
таIо, таIадо, таIаде, таIийна  
таьжге, -наш /ю-ю/, д. -но  
таьлланг /ю-ю/,  д.  -о;  д.  т.  -аш 
таьлсаш /ду/, д. -а  
таьлсийн  ога,  -наш  /ду-ду/,  д.   -но  
таьIна  
таьIна-цIен  
таьIна-цIениг  



таьIно 
театр   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
театральни  
театран гIишло /ю/  
теба, теба, тебна  
тебадала, тебало, тебаделла  
тебадалийта, тебадолуьйту, тебадалийтина 
тебийта, тоьбуьйту, тебийтина 
тевна   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -еш 
тега, тоыу, тегна 
тегар /ду/, д. -о 
тегархо, -й /ву, ю-бу/, д. -чо 
тегийта, тоьгуьйту, тегийтина 
тедан, тедо, тедина 
тедайта, тедойту, тедайтина 
теза 
тезаниг 
тезет   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
тезис   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
тезетахь 
тезетара 
текст, -аш /ю-ю/, д. -о 
текстовой  синоним,  -аш   /ю-ю/,  д.   -о 
текхийта, тоькхуьйту, текхийтина 
текх   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
текха, тоькху, текхна 
текхарг   /бу-ду/.   д.   -о;   д.   о.   -аш 
текхарг /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т. -текхарш 
текхийта, тоькхуьйту, текхийтина 
текх-цаца /ду/ 
текъа, текъа, текъна 
текъам   /бу-бу/,  д.   -о;  д.  т.   -аш 
текънйта, тоькъуьйту, текъийтина 
телат /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш 
телеграмма  /ю-ю/,  д.   -о;  д.   т.   -ш 
телевидени /ю/, д. -о, с 
телеграф /ю/, д. -о  
телепередача, -ш /ю-ю/, д. -о  
телехьажархо /ву, ю-бу/, д.  -чо;  д. т. -телехьовсархой, д. -ша  
телефон   /ю-ю/,  д.   -о;   д.   т.   -аш  
телефонограмма,  -ш  /ю-ю/, д.    о  
телефонист /ву-бу/, д. -о; д. т. -аш  
телефонистка   /ю-бу/,  д.   -о;  д.   т.   -ш  
тем, -аш /бу-бу/, д. -о  
тема  /ю-ю/, д.  -но;  д.  т.  -наш  
тема  /ду-ду/,  д.   -но;   д.  т.   -наш  
темперамент /ю/, д. -о  
темп, -аш /ю-ю/, д. -о 
температура /ю/, д. -о 
тен, тоь, тийна 
теннис /ю/, д. -о 
тентакдаккха,  тентакдоккху,  тентакдаьккхина 



теори  /ю-ю/  д.   -но;  д.  т.  -еш  
теоретик, -аш /ву-бу/, д. -о  
теоретически  
теорема, -ш /ю-ю/, д. -о  
тептар   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
тера  
тераниг 
терахь  /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
терахьдош    /ду-ду/,   д.    -терахьдашо; д. т. -терахьдешнаш 
тергалдайта,   тергалдойту,   тергалдайтина  
тергалдан, тергалде, тергалдо, тергалдина 
тергам   /бу-бу/,   д.   -о;   д.  т.   -аш 
терго   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  
терза  /ду-ду/, д.  -но;  д. т.  -наш  
термин   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
терминологи /ю/, д. -но  
терминологически  
термометр, -аш /ю-ю/, д. -о  
термос /ю-ю/, д, -о; д. т. -аш  
территори   /ю-ю/,  д.   -но;  д.  т.   -еш  
территориальни, территорин 
террор /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
террорист /ву-бу/, д. -о; д. т. -аш 
терса, терса, тирсина 
терсмаймал, -ш /ду-ду/, д. -о 
терсар /ду/, д. -о 
терхи   /ю-ю/,  д.   -но;  д.  т.  -еш 
тетрадь  /ду-ду/,  д.  -о;  д.  т.  -аш 
тетрафтонг, -аш /ю-ю/, д. -о 
тетта, тоьтту, титтина 
теттийта, тоьттуьйту, теттийтина 
техка, техка//тиэхка, тихкина 
телка, тоьхку, тихкина 
техкадайта,  техкадойту,-  техкадайтина 
техкийта, тоьхкуьйту, техкийтина 
техко, техкаде, техкадо, техкийна 
техник   /ву,   ю-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
техника /ю/, д. -о  
технически 
технологи /ю/, д. -но  
теш  /ву,  ю-бу/,  д.  -о;  д.  т.   -аш 
теша, теша, тешна 
тешадайта,    тешадойту,    тешадайтина 
тешам   /бу-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
тешамаза 
тешамна /куцдош/ 
тешаме 
тешамениг 
тешар /ду/, д. -о 
тешийла /ю/, д. -о 
тешийта,    тоьшуьйту,    тешийтина 
тешна а /модальни дош/ 



тешнабехк   /бу-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
тешо, тешаде, тешадо, тешийна 
теIа, теIа, теIна 
теIадайта, теIадойту, теIадайтина 
теIийта, тоьIуьйту, теIийтина 
теIо, теIаде, теIадо, теIийна 
тига, туьгу, тигна 
тида, туьду, тидна 
тидар /ду/, д. -о 
тидийта, туьдуьйту, тидийтина 
тидам   /бу-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
тидаме 
тидамениг 
тидамза 
тийжа, тийжа, тийжина 
тийжам  /бу-бу/,  д.  -о; д.  т.  -аш 
тийла /дилха, дитт/ 
тийланиг 
тиймак   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
тийса, туьйсу, тийсина 
тийсар /ду/, д. -о 
тийсийта, туьйсуьйту, тийсийтина 
тикма, -наш /ю-ю/, д. -но 
тила, туьлу, тилла 
тиладайта,     тиладойту,     тиладайтина 
тилийта, туьлуьйту, тилийтина 
тилкхазвала,     тилкхазволу,     тилкхазваьлла 
тилла, туьллу, тиллина  
тиллар /ду/, д. -о  
тило, тиладе, тиладо, тилийна  
типографи  /ю-ю/, д.  -но;  д.  т.  -еш  
тираж  /ю-ю/,  д.   -о;   д.  т.   -аш  
тире  /ю-ю/,  д-   -но;  д.  т.  -ш  
титта, туьтту, титтина  
тиша 
тишалла /ю/, д. -о  
тишаниг 
тишдайта,    тишдойту,    тишдайтина  
тишдала, тишло, тишделла  
тишдалийта, тишдолуьйту, тишдалийтина 
тишдан, тишдо, тишдина 
тишдар /ду/, д. -о 
то /ду-ду/, д.  -но; д.  т.  -тоьрчий 
тоа, тоьу, тоьъна 
тоар /ду/, д. -о 
тоийта, тоуьйту, тоийтина 
тов /модальни дош/: Дуьттара доьгIначу дуткъачу туьрана, хIоъ боькъуш, туьйхира, тов, 
цу Зайтан Шихмирзас 
тоам,   /бу-бу/, д. -о; д. т. -аш 
тоба   /ду-ду/,  д.   -но;   д.   т.   -наш  
тоба  /ю-ю/, д.  -но;  д.  т.  -наш  
тов  /ю/, д.  -но /дукх.  тер.  дац/  



товбуц /ю-ю/, д. -товбацо; д. т. -товбецаш 
товрат /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
товха   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  
тогIи   /ю-ю/,  д.   -но;  д.  т.   -еш  
тодайта, тодойту, тодайтина  
тодакх  /ю-ю/, д.  -о;  д.  т.  -аш  
тодала, толо, тоделла  
тодалийта,  тодолуьйту, тодалийтина  
тодан, тоде, тодо, тодина  
тозалла /ю/, д. -о  
тоийта, тоуьйту, тоийтина  
той   /ду-ду/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  
ток /ю/, д. -о 
токхам   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
тола, тулу, тоьлла  
толам   /бу-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
толамхо,   -й   /ву,  ю-бу/,  д.   -чо  
толийта, тулуьйту, толийтина  
толкха 
толкхалла /ю/, д. -о  
толкханиг 
толла, -ш /ду-ду/, д. -о  
толо, толадо, толийна  
толлург 
толлуш 
толлуьйтург 
томари   /ю-ю/,   д.   -но;   д.  т.   -еш 
томка /ду-ду/, Д.  -но;  д. т.  -наш 
томкалелорхо,  -й  /ву,  ю-бу/, д.  -чо 
томмагIа  /ду-ду/, д.  -о; д.  т.  -ш 
тонна /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
топ  /ю-ю/, д.  -тоьпо; д. т.  -тоьпаш 
торгIал, -ш /бу-ду/, д. -о 
торгIала 
торгIалниг 
тормоз   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
тосадала, тосало, тосаделла , 
тосуш 
тосуш /тосу-уш/ 
тоттийла   /ю-/,   д.   -о;   д.   т.   -ш 
тоха, туху, тоьхна 
тохадала, тохало, тохаделла 
тохадалийта,     тохадолуьйту,     тохадалийтина 
тохар   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
тохара 
тохара дуьйна  
тохарлера  
тохарлерниг 
тохка   /ду-ду/,   д.   -но;   д.   т.   -тохкеш  
тоххарехь /куцдош/ 
тохийта, тухуьйту, тохийтина 
тоф-аьлла /куцдош/ 



тоъал 
тоъалц 
тоффехь 
тоффинехь 
тоьгуна /ду/, д. -о 
тоьк /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
тоьла /ю-ю/, д.  -но; д. т. -наш 
тоьлунд-шена 
тоьлувай шена 
тоьшалла   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -ш 
трактор   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш 
тракторхо,   -й   /ву,   ю-бу/,   д.   -чо 
тракторни 
трамвай   /ю-ю/,  д.   -но;   д.  т.   -ш 
трамвайни 
транскрипци  /ю-ю/, д.  -но; д.  т.  -еш  
трансляци  /ю-ю/, д.  -но;  д.  т.  -еш 
транспорт   /ю-ю/,  д.   -о;   д.   т.   -аш 
трест   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
трибунал /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
тригонометри /ю/, д. -но 
трифтонг, -аш /ю-ю/, д. -о 
троллейбус  /ю-ю/,  д.  -о;  д.  т.  -аш 
тужурка, -ш /ю-ю/, д. -о 
туй  /ду-ду/, д.  -но; д.  т.  -наш 
тукар   /ду-ду/,  д.   -о;   д.  т.   -ш 
тукхам   /ду-ду/,  д.  -о;  д.  т.  -аш 
тулгIе  /ю-ю/,  д.   -но;  д. -т.  -наш 
тулка, -наш /ю-ю/, д. -но 
тум  /ю-ю/, д.  -тамаро; д. т.  -тамарш 
туннель   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
туп   /ю-ю/,   д.   -туьпо;   д.   т.   -таппаш 
тур  /ду-ду/,  д.  -туьро;  д.  т.   -тарраш 
турба   /ю-ю/,   д.   -но;   д.  т.   -наш 
турист   /ву-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
туристически 
туристка  /ю-бу/,  д.   -о;  д.  т.   -ш 
туркх  /ву, ю-бу/, д.  -о;  д. т.  -аш 
турмал   /ю-ю/,  д.   -о;   д.   т.   -ш 
турпал  /ву, ю-бу/, д. -о; д. т. -ш 
турпалалла /ю/, д. -о 
турпалаллин илли    /ду-ду/,    д.    -но; д. т. -еш 
турс   /ду-ду/,  д.   -о;  д.   т.   -аш  
турс /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
туса, тусу, туьйсина  
тусадала, тусало, тусаделла  
тусийта, тусуьйту, тусийтина  
тускар /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш  
тутмакх /ву, ю-бу/, д. -о; д. т.  -аш  
туфли   /ю-ю/,  д.   -но;  д.  т.  -еш  
туш /ду-ду/, д. -туьшо; д. т. -ташшаш  
туьйдарг  /ду-ду/,   д.   -о;  д.   т.   -аш  



туьйлаг  /ю-ю/,  д.   -о;  д.  т.   -тоьлгаш  
туьйра /ду-ду/,  д.   -но;  д.   т.   -наш  
туьйранча /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т. -ш  
туьйра-кица,    -наш    /ду-ду/,    д.    –но /басня/ 
туька   /ю-ю/,   д.   -но;  д.   т.   -наш  
туьма   /ду-ду/,   д.   -но;   д.   т.   -наш 
туьнкалг  /ю-ю/,  д.   -о;  д.  т.  -аш  
туьппалг   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
туьрк /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
туьйсург 
туьйсуш 
туьйсýш /туьйсу-уш/  
туьта    /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
туьти   /ду-ду/,   д.   -но;  д.   т.   -еш  
туьтмIаьжиг  /ю-ю/,  д.   -о;   д.  т.   -аш  
туьха  /ду-ду/,  д.  -но;  д. т.  -наш  
туьхаберам   /бу-бу/,  д.   -о;   д.   т.  -аш  
туьхадуьллург,   -аш   /ю-ю/,  д.   -о  
тха /ду-ду/, д.  -но;  д. т.  -ш  
тхи   /ду-ду/,   д.   -но;   д.   т.   -ш,  
тхинчо   /бу-ду/,   д.   -тхинчоьно;   д. т. -тхинчоьш  
тхо /ду/, д. -оха  
тхо-тхаьш /ду/, д. -оха-тхаьш  
тхойша,   тхойшиъ,   /ву,   ю/,   д.   -тхойшимма 
тхов /бу-ду/, д. -тхевно; д. т. -тхевнаш  
тховса  
тховссалц  
тховса дуьйна 
тховсалера  
тховссехь /куцдош/  
тховсалерниг 
тхонка  /ду-ду/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  
тхьамда /ву, ю-бу/, д. -но; д. т. -наш  
тхьамдалла /ду/, д. -о  
тхьамстха  /ю-ю/,  д.   -но;  д.   т.   -наш  
тхьовсо,   тхьовсаде,   тхьовсадо,   тхьовсийна 
тхьовса, тхьаьвса, тхьаьвсина 
тхьовсар /ду/, д. -о 
тхьовсадайта,   тхьовсадойту,   тхьовсадайтина 
тхьовсийта, тхьовсуьйту,  тхьовсийтина  
тхьоз /ю-ю/, д. -тхьазаро; д. т. -тхьазарш  
тхьуздолар /ду/, д. –о 
 

ТI 
 

тIа   /ду-ду/, д. -но; д. т. -тIенаш  
тIададайта,  тIададойту,   тIададайтина  
тIададала, тIадало, тIададелла  
тIадам  /бу-ду/,  д.   -о;  д.  т.  -аш  
тIадам,    -ш    /ю-ю/, д.  -о   /уровень, молоко/ 
тIадо,   тIададе,    тIададо,    тIадийна  
тIадо   /ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш 



тIай   /ду-ду/,  д. -но;  д. т. -тIеш  
тIаккха  
тIаккхахула 
тIалам   /бу-бу/,  д.   -о;  д.  т.  -аш  
тIалб, -аш /ю-ю/, д. -о  
тIам /бу-бу/, д.  -тIомо; д. т.  -тIемаш  
тIам  /бу-ду/, д.  -тIомо;  д.  т.  -тIаьмнаш 
тIамар, -ш /ю-ю/, д. -о /жIамар, -ш/  
тIамари   /ю-ю/,  д.   -но;  д.  т.   -еш  
тIар   /бу-ду/,  д.   -о;  д.   т.   -аш  
тIара /бу-ду/, д. -тIеро; д. т. -тIерий  
тIара   /ду-ду/,   д.   -но;   д.   т.   -ш  
тIаргIа   /бу/,  д.   -но;   д.   т.   -наш  
тIармаIа  /ю-бу/, д.   -о;   д.  т.   -ш  
тIаус   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
тIах-аьлла  
тIах-аьлларг /рш/  
тIаьрсиг  /ду-ду/, д.  -о; д. т.  -аш  
тIаьхьадаккха,    тIаьхьадоккху, тIаьхьадаьккхина  
тIаьхьадаккхийта,    тIаьхьадоккхуьйту, тIаьхьадаккхийтина  
тIаьхьадала,  тIаьхьадолу, тIаьхьадаьлла  
тIаьхьадалийта, тIаьхьадолуьйту, тIаьхьадалийтина  
тIаьхьадан,     тIаьхьадахьа,     тIаьхьадаьхьна  
тIаьхьадахьа, тIаьхьахьо,  тIаьхьадаьхьна  
тIаьхьадаха,  тIаьхьадоху,  тIаьхьадаьхна 
тIаьхьадахьийта,  тIаьхьадохьуьйту, тIаьхьадахьийтина  
тIаьхье   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  
тIаьхьакхиа,    тIаьхьакхуьу,    тIаьхьакхиъна 
тIаьхьакхиийта,  тIаьхьакхуьуьйту, тIаьхьакхиийтина  
тIаьхьакхио,   тIаьхьакхиадо,   тIаьхьакхиийна 
тIаьхьало /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
тIаьхьара, тIаьххьара, тIаьххьара а  
тIаьхьарниг 
тIаьхьатеснарг /ю-ю/, д. -чо; д. т. -ш  
тIаьхьашха 
тIаьхьаэха, тIаьхьаоьху, тIаьхьаихна  
тIаьхьаэхийта,   тIаьхьаоьхуьйту,   тIаьхьаэхийтина 
тIаьхье   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  
тIаьхьашха  
тIаьхьо 
тIаьхь-тIаьхьа /куцдош/  
тIе  
тIехь  
тIехьа  
тIехьара 
тIехье, -наш /ю-ю/, д. -но  
тIе /ю-ю/, д. -тIе; д. т. -ш  
тIеала, тIеолу, тIеаьлла  
тIаьхьалонна /куцдош/  
тIеалийта, тIеолуьйту, тIеалийтина  
тIевоьдийла, -ш /ю-ю/, д. -о  
тIёгIа   /ду-ду/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  



тIегIорта, тIегIурту, тIегIоьртина  
тIегIортийта,    тIегIуртуьйту,    тIегIортийтина 
тIéда /билгалдош/ 
тIéданиг  
тIéда  /бу-ду/, д. -но; д.  т. –рчий /цIердош/ 
тIедаийта, тIедоуьйту, тIедаийтина  
тIедаккха, тIедоккху, тIедаьккхина 
тIедаккхийта, тIедоккхуьйту, тIедаккхийтина 
тIедала, тIело, тIело, тIеделла  
тIедала, тIедолу, тIедаьлла  
тIедан, тIедахьа, тIедеана  
тIедалийта, тIедолуьйту, тIедалийтина  
тIедаха,   тIегIо,    тIедоьду,    тIедахана  
тIедахьа, тIехьо, тIедаьхьна  
тIедахьийта,  тIедохьуьйту,   тIедахьийтина 
тIедерза, тIедоьрзу, тIедирзина  
тIедерзар /ду-ду/, д.  -о; д. т.  -ш  
тIедерзийта, тIедоьрзуьйту, тIедерзийтина 
тIедéха, тIедоьху, тIедехна  
тIедехийта, тIедоьхуьйту,  тIедехийтина 
тIедогIа, тIедугIу, тIедоьгIна  
тIедуха, тIедуху, тIедуьйхина 
тIедухийта,  тIедухуьйту,  тIедухийтина  
тIекаре, -наш /ю-ю/, д. -но  
тIекаравалар /ду/, д. -о  
тIéкха   /ду-ду/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  
тIекхалла, тIекхоллу, тIекхаьллина  
тIекхаллийта,   тIекхоллуьйту,   тIекхаллийтина 
тIекхача, тIекхочу, тIекхаьчна  
тIекхачийта,   тIекхочуьйту,   тIекхачийтина 
тIекхёта, тIекхета, тIекхетта  
тIеерза, тIейоьрзу, тIейирзина  
тIеерзар /ду/, д. -о  
тIеерзийта, тIейоьрзуьйту, тIеерзийтина  
тIекхетийта,   тIекхоьтуьйту,  тIекхетийтина 
тIекховда, тIекхевда, тIекхевдина  
тIекховдийта,   тIекховдуьйту,   тIекховдийтина 
тIекхосса, тIекхуссу, тIекхоьссина  
тIекхоссийта,  тIекхуссуьйту, тIекхоссийтина  
тIекхиа, тIекхуьу, тIекхиъна 
тIекхиийта, тIекхуьуьйту, тIекхиийтина  
тIекIиръян, тIекIирйо, тIекIирйина  
тIекIиръяр /ду/, д. -о  
тIеIаткъам, -аш /бу-бу/, д. -о  
тIелалла, тIелоллу, тIелаьллина  
тIелаллийта,  тIелоллуьйту,  тIелаллийтина 
тIелата, тIелета, тIелетта  
тIелатар   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
тIелатийта,  тIелотуьйту,   тIелатийтина  
тIелаца, тIелоцу, тIелаьцна  
тIелацийта, тIелоцуьйту, тIелацийтина  
тIелхиг /ю-ю/, д.  -о;  д.  т.  -аш  



тIемало   /ву,   ю-бу/,   д.   -чо;   д.   т.   -й  
тIéра  
тIéраниг 
тIетевжийла, -ш /ю-ю/, д. -о  
тIетéга, тIетоьгу, тIетегна  
тIетéгийта,  тIетоьгуьйту,   тIетегийтина  
тIетоха, тIетуху, тIетоьхна  
тIетохийта,   тIетухуьйту,   тIетохийтина  
тIетаIа, тIетаьIа,.тIетаьIна  
тIетаIадайта,     тIетаIадойту,     тIетаIадайтина 
тIетаIар /ду/, д. -о 
тIетаIийта,   тIетоIуьйту,    тIетаIийтина  
тIетаIо, тIетаIаде, тIетаIадо, тIетаIийна 
тIетовжар /ду/, д. -о  
тIехаа, тIехоу, тIехиъна 
тIехаийта, тIехоуьйту, тIехаийтина  
тIехао,   тIехааде,  тIехаадо,   тIехаийна  
тIетаса, тIетосу, тIетесна  
тIетасийта,   тIетосуьйту,   тIетасийтина  
тIехвала, тIехволу, тIехваьлла  
тIехвалар /ду/, д. -о  
тIехарца, тIехаьрца, тIехаьрцина  
тIехарцийта,  тIехорцуьйту,  тIехарцийтина 
тIехахка, тIехохку, тIехаьхкина  
тIехахкийта,   тIехохкуьйту,   тIехахкийтина 
тIехбеттам   /бу-бу/,   д.   -о;   д.   т.  -аш 
тIехбеттаме 
тIехбеттамениг 
тIехдаккха,  тIехдоккху,  тIехдаьккхина 
тIехдаккхийта,  тIехдоккхуьйту,  тIехдаккхийтина 
тIехдала, тIехдолу, тIехдаьлла  
тIехдалийта,   тIехдолуьйту,  тIехдалийтина 
тIетосург   /ю-ю/,  д.   -чо;   д.   т.   -рш 
тIехтоха, тIехтуху, тIехтоьхна 
тIехтохам   /бу-бу/,  д.   -о;  д.  т.   -аш 
тIехтбхаме 
тIехтохамениг 
тIехтохийта,    тIехтухуьйту,   тIехтохийтина  
тIехула  
тIехулара  
тIехуларниг 
тIехулатосург   /ю-ю/, д.  -о; д.  т. -аш  
тIехъэккха, тIехъоьккху,  тIехъиккхкна  
тIехъэккхийта, тIехъоьккхуьйту, тIехъэккхийтина 
тIеэцар /ду/, д. -о 
тIеэцна /дош/ 
тIеэцнарг /ш/ 
тIéхьа 
тIéхьашха 
тIéхьахь 
тIéхьашхула 
тIéхьара 



тIехьарниг 
тIехьахула 
тIехьажа, тIехьожу, тIехьаьжна 
тIехьажо, тIехьажаде, тIехьажадо, тIехьажийна  
тIехьажийта,     тIехьожуьйту,     тIехьажийтина  
тIехьахьажа,      тIехьахьожу,     тIехьахьаьжна  
тIехьахьажийта, тIехьахьожуьйту, тIехьахьажийтина 
тIечовха, тIечевха, тIечевхина  
тIечовхийта,   тIечовхуьйту,   тIечовхийтина 
тIеэца, тIеоьцу, тIеэцна  
тIеэцийта,    тIеоьцуьйту,    тIеэцийтина  
тIеюхург  /ю-ю/,   д.   -чо;   д.   т.   -рш  
тIеяздайта,   тIеяздойту,    тIеяздайтина  
тIеяздан,   тIеязде,   тIеяздо,   тIеяздина  
тIилд   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
тIилдиг, -аш /ю-ю/, д. -о  
тIийраг  /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -тIергаш  
тIингар  /ю-ю/,  д.  -о;   д.   т.   -ш  
ткъа /ду-ду/, д. -ткъаммо, д. т. -ннаш  
ткъайоьсна,   /ду/,   д.   -ткъайоьссаммо; д. т. -ткъайоьссаннаш  
ткъайоьсназза  
ткъайоьсналгIа  
ткъалап-аьлла /куцдош/  
ткъаннийн кеп /ю/, д. -о  
ткъарш /бу/, д. -о  
ткъатткъа 
ткъес, -аш /ду-ду/, д. -о  
ткъех 
ткъов /ю/, д. -ткъевно  
ткъозза  
ткъозлагIа  
ткъозлагIниг  
ткъолгIа  
ткъолгIаниг 
БИЛГАЛДАККХАР: Нохчийн маттахь «ткъайоьсна» кхолладелла, «ткъа», «йоьссина» 
боху ши дош цхьаьна а кхетта /цуьнан дукхалла, масалла йоьссина, «лахайоьссина», ткъа 
гIалгIайн маттахь «ткъеста» хилла, «ткъо», «яста» боху ши дош цхьаьнакхеташ /яьстина 
хIума лахло, ахйоьду, жимло/. 
тIо /бу/, д. -но 
тIо  /бу-бу/,  д.   -тIайно;   д.  т.   -тIайш 
тIобоккхург, -аш /ю-ю/, д. -о 
тIод   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
тIодалла /ю/, д. -о 
тIом /бу-бу/, д.  -тIамо; д. т.  -тIемаш  
тIорказ   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
тIоф-аьлла 
тIоьрмаг   /бу-ду/,   д.   -о;  д.  т.   -аш  
тIуз /бу-ду/, д. -тIуьзо, д. т. -тIаззаш  
тIум /ю-ю/, д. -тIамаро; д. т. -тIамарш  
тIуналла   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
тIундайта, тIундойту, тIундайтина  
тIундала, тIунло, тIунделла 



тIундан, тIунде, тIундо, тIундина 
тIуно /ю/, д. -но, д. т. дац 
тIус /бу-ду/, д. -тIуьсо; д. т. -тIассаш 
тIуьна 
тIуьнаниг 
тIуьск  /ю-ю/,  д.   -о;   д.   т.  -аш 
тIуьллиг, -аш /ю-ю/, д. -о 
тIуьйлаг /ю-ю/, д. -о; д. т. –тIоьлгаш 
 

У 
 
у /ду-ду/, д.  -уьно; д. т.  -й  /аннаш/ 
убар  /ду-ду/ д.  -о; д. т.  -ш 
уггар 
уггаре 
уггаре а 
угIа, угIу, уьгIна 
угIар /ду/, д. -о 
угIийта, угIуьйту, угIийтина  . 
удостоверени /ду-ду/, д. -но; д. т. -еш 
узам   /бу-бу/,  д.   -о;  д.  т.  -аш 
узар  /ду-ду/, д.  -о; д. т.  -ш 
узийла /ю/, д. -о 
украинец  /ву-бу/,  д.   -украинцо; д.  т. -украинцаш 
украинка /ю-бу/,  д.   -о;  д.  т.  -ш  
украинхо,  -й  /ву, ю-бу/, д.  -чо  
ула 
улалера  
улалерниг  
улале  
уллалц  
ула дуьйна  
улло 
уллогIорта, уллогIурту,  уллогIоьртина  
уллогIортийта,   уллогIуртуьйту,   уллогIортийтина  
уллодовлийта,    уллодовлуьйту,    уллодовлийтина 
уллодаккха, уллодоккху, уляодаьккхина  
уллодаккхийта,  уллодоккхуьйту, уллодаккхийтина 
уллодала, уллодолу, уллодаьлла  
уллодалийта,  уллодолуьйту, уллодалийтина 
уллодаха, уллодоху, уллодаьхна  
уллодахийта, уллодохуьйту, уллодахийтина 
уллодовла, уллодовлу, уллодевлла  
уллохь  
уллора  
уллохула 
улх  /ю-ю/,  д.   -о;  д.  т.   -алхаш  
улхоз /ду-ду/, д. -о; д.  т.  -аш 
ультиматум /ю-ю/, д.  -о;  д. т.  -аш  
ун /ду-ду/, д. -уьно; д. т. -уьнаш  
унахцIоналла /ю/, д. -о  
университет /ю-ю/, д.  -о; д. т.  -аш  



управляющи /ву, ю-бу/, д. -с; д. т. -еш 
упражнени  /ю-ю/, д.  -но; д.  т.  -еш  
упха /ду-ду/, д. -но; д. т. -наш  
ура /цIердош/  олу: И ура дика деара 
ура! /айдардош/  
урам   /бу-ду/,  д.   -о;  д.  т.  -аш  
ур-атталла /дакъалг/  
урд   /ду-ду/,  д.   -уьрдо;   д.   т.   -ардаш  
урдо   /ду-ду/,   д.   -но;   д.   т.   -ш  
урок /ю-ю/, д. -о; д. т: -аш  
урс   /ду-ду/,   д.   -уьрсо;   д.   т.   -арсаш  
урх  /ю-ю/, д.  -о;  д. т.  -архаш  
урхалла  /ду-ду/,  д.  -о;  д.  т.  -ш  
урхалла, -ш /ю-ю/, д. -о /учреждени: управлени/ 
урчакх  /ю-ю/, д.   -о;  д.  т.  -аш  
устаз  /ву-бу/, д.  -о;  д.  т.  -аш  
утаркх   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
утарма  /ю-ю/,  д.   -о;   д.   т.   -ш  
участок    /ю-ю/,    д.    -участко; д. т. -участкаш 
уче   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  
училище   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
учреждени  /ю-ю/,  д.  -но; д. т.  -еш  
уь /уьй/ 
уьйраг   /бу-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -оьргаш  
уьйтIе  /ю-ю/, д.   -но;  д.   т.   -наш  
уьне 
уьнтIепхьид /ю-ю/, д.   -о; д. т. -аш  
уьралла  /ю-ю/,  д.  -о;  д.  т.   -ш 
уьсанг, -аш /ю-ю/, д. -о 
уьстагI /бу-ду/, д. -о; д. т. -ий 
уьстагIийлелор /ду/, д. -о 
уьстагIийлелорхо, -й /ву, ю-бу/, д. -чо 
уьш /бу/, д. -цара 
уьшал   -ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш 
уьш-шаьш /бу/, д. -цара-шаьш 
уьссалгIа, уьссалгIаниг 
уьссазза 
уьссазлагIа 
уьс-уьссазза 
уьтталгIа, уьтталгIаниг 
уьттазза 
уьттазлагIа 
уьттазлагIниг 

Ф 
 
фабрика   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
фабрикант /ву, ю-бу/, д. -о; д. т. -аш  
факультатив, -аш /ю-ю/, д. -о  
факультативни 
факультет /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
фамили   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -еш  
фанера  /ю-ю/,   д.   -о;  д.  т.   -ш  



фашизм /ю/, д. -о  
фашист  /ву-бу/,  д.  -о;  д.  т.  -аш  
фашистка /ю-бу/, д.   -о;  д.  т.  -ш  
фашистски  
февраль /бу/, д. -о 
февральски 
федераци   /ю-ю/,  д.   -но;  д.   т.   -еш 
федеративни 
фельетон   /ю-ю/,  д.  -о;  д.  т.   -аш 
феодализм /ю/, д. -о 
ферма   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш 
фельдшер   /ву-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -ш 
фельдшерица   /ю-бу/,  д.   -о;  д.  т.   -ш 
фельдшерски 
физик /ву, ю-бу/, д.  -о;  д. т.  -аш  
физика /ю/, д. -о  
физико-математически 
физическй 
физкультура /ю/, д. -о 
физкультурни 
физиолог,   -аш   /ву,   ю-бу/,   д.   -о 
физиологи /ю/, д. -но 
физиологически 
филолог  /ву,   ю-бу/,  д.   -о;  д.  т.  -аш 
филологи /ю/, д. -но 
филологически 
философ  /ву,  ю-бу/,  д, -о; д.  т.  -аш 
философи /ю/, д. -но 
философски 
фински 
фильм   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
флот   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
фляга, -ш /ю-ю/, д. -о 
фляжка, -ш /ю-ю/, д. -о 
фольклор   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
фольклорист /ву, ю-бу/, д. -о; д. т. -аш 
фольклористика /ю/; д. -о 
фольклорни 
фонарь   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
фонд   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
фонема, -ш /ю-ю/, д. -о 
фонетика /ю/, д. -о 
фонетически 
фонтан  /ю-ю/, д.  -о; д.  т.  -аш 
фонологи   /ю-ю/,  д.   -но;   д.   т.  -еш 
форма  /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш 
формула, -ш /ю-ю/, д. -о 
форум, -аш /ю-ю/, д. -о 
фотограф /ву, ю-бу/, д.  -о; д. т. -аш 
фотографи  /ю-ю/, д.  -но; д. т.  -еш 
фраза, -ш /ю-ю/, д. -о 
фразови 



фразеологи /ю-ю/, д. -но; д. т. -еш 
фразеологизм, -аш/ю-ю/, д. -о  
фразеологически синоним,  -аш  /ю-ю/ 
француз,   -аш   /ву,   ю-бу/,   д.   -о  
френч   /ю-ю/,  д.   -о;   д.   т.   -аш  
фронт   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т. ,-аш 
фуражка   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
фургон   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
футбол   /ю-ю/, д.  -о;  д. т.  -аш  
фуфайка /ю-ю/, д. -о; д. т. –ш 
 

Х 
 
ха /ду-ду/, д. -но; д. т. -ш 
ха /ду-ду/, Д. -хено; д. т. -хенаш 
хаа, хаьа, хиъна 
хаадала, хаало, хааделла 
хаадалийта,    хаадолуьйту,    хаадалийтина  
хаал  
хаъал 
хаам   /бу-бу/,  д.   -о;  д.  т.   -аш  
хаар, -ш /ду-ду/, д. -о  
хаарча, -ш /ву, ю-бу/, д. -о  
хаба, хеба, хебна 
хабадайта,    хабадойту,     хабадайтина  
хабадала, хабало, хабаделла  
хабадалийта,    хабадолуьйту,    хабадалийтина 
хабар   /ду-ду/,  д.   -о;  д.  т.   -ш  
хабарча /ву,  ю-бу/, д.  –о д.  т.  -ш 
хабийта, хобуьйту, хабийтина  
хабо, хабаде, хабадо, хабийна  
хабор /ду/, д. -о  
хада, хеда, хаьдда 
хададайта, хададойту, хададайтина  
хададала, хадало, хададелла  
хадам   /бу-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
хаддаза /куцдош/  
хаддийна /куцдош/  
хадийта,    ходуьйту,    хадийтина  
хадо, хададе, хададо, хадийна 
хаза 
хаза, хеза, хезна 
хазале,    хаззалц,    хезча,    хезчахьана, 
хезачохь, хезначохь, ма-хеззи  
хазалла  /ю-ю/, д.  -о;  д.  т. -ш  
хазаниг  
хаз-хазаниг 
хазахета, хазахета, хазахетта  
хазахетар,   -ш   /ду-ду/,   д.   -о, амма: книга хаза хетар  
хазахетийта,    хазахоьтуьйту,    хазахетийтина 
хаздайта, хаздойту, хаздайтина  
хаздала, хазло, хазделла  



хаздалийта, хаздолуьйту, хаздалийтина  
хаздан, хазде, хаздо, хаздина  
хазийта, хозуьйту, хазийтина  
хазна /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
хазъян, хазйо, хазйина 
хазъяла, хазло, хазло, хазъелла  
хазъялийта, хазйолуьйту, хазъялийтина  
хаийта, хоуьйту, хаийтина  
хайра /ду/, д. -о хайре, хайрениг 
хал  /ду-ду/,  д.  -холо;  д.  т.  -хелаш  
хала 
хала-атта  
хала а атта а  
халаниг 
хала   а атта а,  амма:  хала а,  атта  а /дагардаран маьIнехь/  
халалла /ю/, д. -о  
халат   /ю-ю/,  д.    -о;   д.   т.   -аш  
халахетар /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш  
халкъ   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
хало   /ю-ю/, д.  -но;  д.  т.  -наш  
халхадаккха,  халхадоккху,  халхадаьккхина  
халхадаккхийта, халхадоккхуьйту, халхадаккхийтина 
халхадала,    халхадолу,     халхадаьлла  
халхадалийта,   халхадолуьйту,   халхадалийтина 
халхар   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -ш 
халхаре 
хама   /бу-бу/, д.   -хамо;  д.  т.  -ш 
хан   /ю-ю/,  д.   -хено;   д.   т.   -хенаш 
хандош   /ду-ду/,   д.   -хандашо;   д.   т. хандешнаш 
ханша   /ю-бу/,   д.   -с;   д.   т.   -ш  
хар /ду/, д. -о 
хара /ю-ю/, д.  -но;  д.  т.  -наш  
характеристика /ю-ю/, д.  -о; д. т.  -ш  
харданг /ю-ю/, д.   -о; д. т. -аш 
харжа, хоржу, хаьржина 
харжам   /бу-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
харжамхо-, -й  /ву,  ю-бу/,  д.   -чо  
харжар /ду/, д. -о 
харжийта, хоржуьйту, харжийтина 
харц 
харца,  хаьрца, хаьрцина 
харца,  хорцу, хаьрцина 
харцадайта, харцадойту, харцадайтина 
харцадала, харцало, харцаделла 
харцадалийта,   харцадолуьйту,   харцадалийтина 
харце   /ю-ю/,  д.   -но;   д.   т.   -наш 
харцлен, харцлоь, харцлийна 
харцлер /ду/, д. -о 
харцлуьйраг   /ву,    ю-бу/,   д.    -харцлуьйчо; д. т. харцлуьйраш 
харцо /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш 
харцо,  харцаде, харцадо,  харцийна 
харцахьа 



харцахьара 
харцахьарниг 
харцахьаралла /ю/, д. -о 
харцахьадаккха, харцахьадоккху, харцахьадаьккхина 
харцахьадаккхийта,  харцахьадоккхуьйту, харцахьадаккхийтина 
харццийна /куцдош/ 
харш /ду-ду/, д. -хоршо, -д. т. -херш-наш 
хас /ду-ду/,  д.  -хесо;  д.  т.  -хаьснаш 
хасбеш /ю-ю/, д. -о; д. т. -хасбошмаш 
хасстом   /бу-бу/,. д.  -хасстоьмо;   д.  т. -хасстоьмаш 
хасп   /ду-ду/,   д. -о;  д.   т.   -аш 
хастам, -аш /бу-бу/, д. -о 
хасто, хастаде, хастадо,  хастийна  
хастадайта,  хастадойту,   хастадайтина  
хастор /ду/, д. -о  
хатт   /бу-бу/,  д.  -о;  д.   т.   -аш  
хатт /бу-ду/, д. -о; д. т.  -хетташ  
хатта, хотту, хаьттина  
хаттам   /бу-бу/,  д.  -о;  д.  т.   -аш ,  
хаттар  /ду-ду/, д. -о;  д.  т.  -ш  
хаттийта, хоттуьйту, хаттийтина  
хатI  /ду-ду/,  д.  -хотIо;  д. т.  -хетIаш  
хахка, хохку, хаьхкина  
хахкадала, хахкало, хахкаделла  
хахкийта, хохкуьйту, хахкийтина  
хаьийла /ю/, д. -о  
хаъал  
хаъалц 
хаьштиг /ду-ду/, д. -о; д. т.  -аш  
хедадайта, хедадойту, хедадайтина  
хедар   /ду-ду/,  д. -о;   д.   т.   -ш  
хезанд-шена  
хезадай шена 
хелиг   /ду-ду/,  д.  -о;   д.   т.   -хаьлгаш  
хен  /бу-ду/, д.  -о; д.  т.  -ханнаш  
хеназа 
хенарниг 
хенахь 
хеннахь 
хенан хIоттам   /бу/,   д.   -о   /погода/ 
херадала, херадолу, херадаьлла 
херадалийта, херадолуьйту,  херадалийтина 
хердала, херло, херло, херделла  
хердан, херде, хердо, хердина  
херо  /ю-ю/,  д. . -но;  д.  т.  -наш  
херси  /ю-ю/,  д.   -но;  д.  т.  -еш  
херх   /бу-ду/,  д.  -о;  д.   т.   -аш  
херца, херца, хирцина  
херца, хоьрцу, хирцина  
херцо,   херцаде,   херцадо,   херцийна  
хета, хета, хетта  
хетадала, хетало, детаделла  



хетадалийта, хетадолуьйту, хетадалийтина 
хетийла /ю/, д. -о  
хетанд-шена  
хетадай шена 
хетийта, хоьтуьйту, хетийтина  
хетта,. хоьтту, хиттина  
хеттийта, хоьттуьйту, хеттийтина  
хеха   /бу-ду/,  д.   -но;  д.  т.   -хехий /хи тIе    хIоьттина   уьшалан   чкъор/  
хехка, хоьхку, хихкина  
хехо /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т. -й  
хехолла /ду/, д. -о  
хеца, хоьцу, хецна  
хецийта, хоьцуьйту, хецийтина  
хеча /ю-ю/, д. -о; д. т. -еш  
хешт   /ду-ду/,  д.   -о;  д.  т.   -аш  
хи /ду-ду/, д. -хиэ, д. т. -ш  
хийист, -аш /ю-ю/, д. -о  
хидуьллург, -аш /ю-ю/, д. -о  
хийла, д. -мма /цIерметдош/  
хийла /куцдош/  
хийлазза /куцдош/  
хийра 
хийраниг 
хийралла /ю/, д. -о  
хийца, хуьйцу, хийцина  
хийцадала, хийцало, хийцаделла  
хийцадалийта,   хийцадолуьиту,   хийцадалийтина 
хийцам   /бу-бу/,  д.  -о;  д.  т.  -аш  
хийцар, /ду/, д. -о  
хийцар, -ш /ю-ю/, д. -о  
хийцийта, хуьйцуьйту, хийцийтина  
хила, хуьлу, хилла 
хилларг /ду-ду/, д. -чо; д. т. -хилларш  
хилийта, хуьлуьйту, хилийтина  
хими /ю/, д. -но  
химически 
хингал   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
хинжа /бу-ду/, д. -о; д. т. -ий  
хинчо   /бу-ду/,    д.    -хинчоьно;    д.   т. 
хинчоьш 
хир /ду-ду/,  д.  -о; д. т.  -аш  
хирло,   -й   /ву,   ю-бу/,   д.   -чо;   /сверловщик; -щица/  
хирдакккхархо,   -й   /ву,  ю-бу/,   д.   –чо /сверловщик, -щица/  
хирург   /ву,   ю-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
хирурги /ю/, д. -но  
хирургически 
хитухург  /ю-ю/,  д.  -о;  д.  т.   -аш  
хитIара  хьер   /ю-ю/,   -аш,   д.   -о  
хичуьра чIара /бу-ду/  
хичаш /ю/, д. -а  
хоа, хоьу, хоьъна  
хоийта, хоуьйту, хоийтина  



хоар /ду/, д. -о  
хиъча 
ховха, ховхара 
ховханиг, ховхарниг /кIеданиг/  
ховхар  /бу-ду/,  д.  -о;  д. т.  -ш  
хоийла, -ш /ю-ю/, д. -о  
хола  /бу-ду/,  д.   -хоьло,   д.   т.   -ош  
холмач   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
холхаз   /ду-ду/,   д.  -о;   д.  т.   -аш 
хорам /бу-бу/, д. -о; д. т. -аш  
хорбаз /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
хорей /ю/, д. -но 
хорсам   /ду-ду/,  д.   -о;  д.  т.   -аш  
хорша  /ю-ю/,  д.   -о;  д.   т.   -ош  
хоти   ду-ду/,   д.   -но;   д.   т.    -еш  
хотта, хутту, хоьттина .  
хоттадала, хоттало, хоттаделла  
хоттадалийта,  хоттадолуьйту, хоттадалийтина  
хотталург дожар 
хоттам  /бу-бу/,  д.   -о;   д.  т.   -аш 
хоттар /ду/, д. -о 
хоттийта, хуттуьйту, хоттийтина 
хох   /бу-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
хохкунд-шена 
хохкуяй шена 
хрестомати   /ю-ю/,  д.   -но;  д.   т.   -еш 
хроника  /ю-ю/, д.  -о;  д.  т.  -ш 
ху /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш 
худа, худу, хуьйдйна 
худадала, худало, худаделла  
худар  /ду-ду/,  д.   -о;   д.   т.   -ш  
худар /ду/, д. -о  
худийта, худуьйту, худийтина  
художник /ву-бу/, д. -о; д. т. -аш  
хулчи   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -еш  
хумпIар  /ю-ю/, д.  -о;  д.  т.  -ш  
хурма  /ю-ю/,  д.   -но;   д.   т.   -наш  
хут  /ду-ду/,  д.   -хуьто;  д.   т.   -хуьташ  
хутал /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
хутгург /ю-ю/, д.   -о;  д.  т.  -аш  
хуттург -хуттурш, прич. д. -чо 
хуттурган  дош    /ду-ду/,    д.    -дашо; д. т. -дешнаш 
хуттурган суффикс /ю-ю/, д.  -о; д. т. -аш 
хуьйсахо  /ву,   ю-бу/,  д.   -чо;  д.  т.   -й 
хуьнжар  /ду-ду/, д.   -о;  д.  т.  -ш 
хуьрсиг   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
хуьйцунд-шена 
хуьйцуяй шена 

 
ХЬ 

 
хьаа, хьаьа, хьаьъна  



хьага, хьаьга, хьаьгна  
хьагдайта, хьагдойту, хьагдайтина  
хьагдала,   хьагло,   хьагло,   хьагделла  
хьагдан,   хьагде,   хьагдо,   хьагдина  
хьагийта, хьогуьйту, хьагийтина  
хьагъян, хьагйо, хьагйина  
хьагъяйта, хьагйойту, хьагъяйтина  
хьагъяла, хьагло, хьагъелла  
хьагъялийта,  хьагйолуьйту, хьагъялийтина 
хьаго /ю/, д. -но /д. т. дац/  
хьагI /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
хьагI-буц    /ю-ю/,  хьагI-бацо;  д. т. -хьагI-бецаш /Iеха/  
хьадайта, хьадойту, хьадайтина  
хьадал   /ву,   ю-бу/,  д.   -о;  д.   т.  -ш  
хьадала, хьало, хьаделла  
хьадалийта, хьадолуьйту, хьадалийтина 
хьадан, хьадé, хьадо, хьадина 
хьаж  /ду-ду/,  д.  -о; д. т.  -хьаьжнаш 
хьажа, хьожу, хьаьжна 
хьажархо   /ву,   ю-бу/,   д.   -чо;   д.   т. -хьовсархой 
хьажийта, хьожуьйту, хьажийтина  
хьажо,   хьажаве,   хьажаво,   хьажийна  
хьажо пIелг /бу-ду/, д.  -о; д. т.  -аш  
хьаьжо /ву-бу/, д. -чо; д. т. -й  
хьажадан,  хьажаде,  хьажадо,  хьажийна 
хьаьжцIа /ду/, д. -хьаьжцIийно  
хьайба  /ду-ду/,  д.  -но;   д.  т.   -наш  
хьайба /ю-ю/,  д.  -но;  д.  т.  -наш  
хьакха /ю-ю/, д.  -хьакхо; д. т.  -рчий  
хьакха, хьокху, хьаькхна  
хьакхадайта,  хьакхадойту, хьакхадайтина  
хьакхар    /ду-ду/,    д.    -о;    д.    т.    -ш 
хьакхар /ду/, д. -о /масдар/  
хьакхнйта,    хьокхуьйту,    хьакхийтина  
хьакхо, хьакхаде, хьакхадо, хьакхийна  
хьакхолг  /ю-ю/,  д.  -о;  д.  т.  -аш  
хьакъ  /ду-ду/,  д.   -хьокъо;  д.   т.  -аш  
хьал /ду-ду/, д. -хьоло; д. т.  -хьелаш  
хьалагIатта,   хьалагIотту,   хьалагIаьттина  
хьалагIаттадала,   хьалагIаттало,   хьалагIаттаделла  
хьалагIаттийта,   хьалагIоттуьйту,   хьалагIаттийтина  
хьалагIатто,     хьалагIаттаде,     хьалагIаттадо, хьалагIаттийна  
хьаладада, хьаладоду, хьаладедда  
хьалададийта,   хьаладодуьйту,   хьалададийтина  
хьаладаккха,  хьаладоккху,  хьаладаьккхина  
хьаладаккхийта, хьаладоккхуьйту, хьаладаккхийтина  
хьаладала, хьалало, хьаладелла  
хьаладала,    хьаладолу,     хьаладаьлла  
хьаладалийта,   хьаладолуьйту,   хьаладалийтина 
хьалакхиа,    хьалакхуьу,    хьалакхиъна  
хьалакхиийта,  хьалакхуьуьйту,  хьалакхиийтина  
хьалакхосса, хьалакхуссу, хьалакхоьссина  



хьалакхоссийта,   хьал акхуссуьйту, хьалакхоссийтина  
хьалалалла,    хьалалоллу,    хьалалаьллина  
хьалаллийта,   хьалалоллуьйту,   хьалалаллийтина  
хьаланисдала, хьаланисло, хьаланисло, хьаланисделла 
хьалаоза, хьалаузу, хьалаоьзна  
хьалаозийта, хьалаузуьйту, хьалаозийтина  
хьалаолла,    хьалауллу,    хьалаоьллина 
хьалаоллийта, хьалауллуьйту, хьалаоллийтина 
хьалатакха,   хьалатекха,    хьалатекхна  
хьалатакхийта,    хьалатокхуьйту,    хьалатакхийтина 
хьалататта,   хьалатотту,   хьалатеттина  
хьалататтийта, хьалатоттуьйту, хьалататтиитина 
хьалатоха, хьалатуху, хьалатоьхна  
хьалатохийта,    хьалатухуьйту,    хьалатохийтина  
хьалатаIадайта,   хьалатаIадойту,   хьалатаIадайтина  
хьалатаIо,   хьалатаIаде,   хьалатаIадо, хьалатаIийна 
хьалахахка, хьалахохку, хьалахаьхкина  
хьалахахкийта, хьалахохкуьйту, хьалахахкийтина  
хьаладан, хьаладола, хьаладогIу, хьаладеана  
хьаладан,   хьалада,   хьаладахьа,   хьаладеана 
хьаладан, хьаладо, хьаладина  
хьаладаха, хьаладоху, хьаладаьхна  
хьаладаха, хьалагIо, хьаладоьду, хьаладахана  
хьаладахийта,   хьаладохуьйту,   хьаладахийтина  
хьаладахьа,   хьалахьо,   хьалахьо,   хьаладаьхьна  
хьаладахьийта, хьаладохьуьйту, хьаладахьийтина 
хьаладеха, хьаладоьху, хьаладехна  
хьаладехийта,   хьаладоьхуьйту,   хьаладехийтина 
хьаладехка, хьаладоьхку, хьаладихкина  
хьаладийла, хьаладуьйлу, хьаладийлла  
хьаладогIа, хьаладугIу, хьаладоьгIна  
хьаладогIийта, хьаладугIуьйту, хьаладогIийтина  
хьалакхайкха,    хьалакхойкху,    хьалакхайкхина 
хьалакхайкхийта,      хьалакхойкхуьйту, хьалакхайкхийтина  
хьалакховда,   хьалакхевда,   хьалакхевдина  
хьалакховдадайта,    хьалакховдадойту, хьалакховдадайтина  
хьалакховдийта,  хьалакховдуьйту, хьалакховдийтина  
хьалакховдо,   хьалакховдаде,   хьалакховдадо, хьалакховдийна  
хьала-охьа  
хьала-охьара  
хьала-охьарниг  
хьалахьажа,  хьалахьожу,  хьалахьаьжна  
хьалахьажадайта,      хьалахьажадойту, хьалахьажадайтина  
хьалахьажийта,   хьалахьожуьйту,   хьалахьажийтина 
хьалахьажо,  хьалахьажаде, хьалахьажадо, хьалахьажийна  
хьалахьакха,   хьалахьокху, хьалахьаькхна  
хьалахьовза,      хьалахьаьвза,      хьалахьаьвзина  
хьалахьовзадайта,     хьалахьовзадойту, хьалахьовзадайтина  
хьалахьовзийта, хьалахьовзуьйту, хьалахьовзийтина  
хьалахьовзо,     хьалахьовзаде,  хьалахьовзадо, хьалахьовзийна  
хьалаэккха, хьалаоьккху, хьалаиккхина  
хьалаэккхийта,   хьалаоьккхуьйту,   хьалаэккхийтина 



хьалаэца, хьалаоьцу, хьалаэцна  
хьалаэцийта.    хьалаоьцуьйту,    хьалаэцийтина  
хьалаяздайта,    хьалаяздойту,    хьалаяздайтина  
хьалаяздан,      хьалаязде,     хьалаяздо, хьалаяздина  
хьалаIотта,  хьалаIутту,  хьалаIоьттина 
хьалаIоттийта,    хьалаIуттуьйту,    хьалаIоттийтина  
хьалдош  /ду-ду/, д.  -хьалдашо; д. т. -хьалдешнаш /категория состояния/  
хьал-де /ду-ду/, д. -дийио; д. т. -денош хьалха  
хьалхадаккха,   хьалхадоккху,   хьалхадаьккхина  
хьалхадаккхийта, хьалхадоккхуьйту, хьалхадаккхийтина  
хьалатасар /ду/, д. -о  
хьалхадала, хьалхадолу, хьалхадаьлла  
хьалхадаха, хьалхадоху, хьалхадаьхна  
хьалхадахийта, хьалхадохуьйту, хьалхадахийтина  
хьалхадовла, хьалхадовлу,  хьалхадевлла  
хьалхадовлийта, хьалхадовлуьйту, хьалхадовлийтина 
хьалхара 
хьалхарниг 
хьалха-тIаьхьа 
хьалха-тIаьхьалла /ю/, д. -о 
хьалхе  /ю-ю/, д.  -но;  д.  т.  -наш 
хьалхелелорхо,   -й   /ву,   ю-бу/,   д.   -чо 
хьалххе 
хьалхо /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т. -й 
хьама /бу/, д. -о 
хьам /бу/, д. -о 
хьалхатухург, -аш /ю-ю/, д. -о 
хьан, хьов, хьайна 
хьанал 
хьаналниг 
хьано, -ш /ю-ю/, д. -но 
хьар   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
хьарам 
хьарамниг 
хьарамлен,    хьарамлоь,    хьарамлийна 
хьарамло   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш 
хьаргIа   /ю-ю/,  д.   -но;   д.   т.   -наш 
хьаре 
хьарениг 
хьарса, хьорсу, хьаьрсина  
хьарсийта,     хьорсуьйту,    хьарсийтина  
хьархо  /ву,  ю-бу/, д.  -чо;  д.  т.  -й  
хьарча, хьаьрча, хьаьрчина  
хьарчийта,    хьорчуьйту,    хьарчийтина  
хьарчадайта, хьарчадойту, хьарчадайтина 
хьарчадала,     хьарчало,     хьарчаделла  
хьарчадалийта,  хьарчадолуьйту, хьарчадалийтина 
хьарчийта, хьорчуьйту, хьарчийтина 
хъарчо  
хьарчаде, хьарчадо, хьарчийна 
хьарччийна /куцдош/ 
хьаса /бу-ду/, д.  -хьесо; д. т. -хьесий 



хьасене /кIеда-мерза/ 
хьаста, хьосту, хьаьстина 
хьастагIа 
хьастагIлера 
хьастагIлерниг 
хьасттагIехь 
хьастадала, хьастало, хьастаделла 
хьастдалийта, хьастадолуьйту,  хьастадалийтина 
хьастар, /ду/, д. -о  
хьастийта, хьостуьйту, хьастийтина  
хьатI /ду/, д. -хьотIо  
хьаха, хьаьха, хьаьхна  
хьаха, хьоху, хьаьхна  
хьахийта, хьохуьйту, хьахийтина  
хьахо,   хьахаде,   хьахадо,   хьахийна  
хьацар /ду-ду/, д.  -о; д. т.  -ш  
хьацаре  
хьацарениг 
хьацархо, -й  /ву, ю-бу/, д.  -чо  
хьач /бу-ду/, д. -хьечо; д. т.  –хьечаш /стом/  
хьач /бу-ду/, д.  -хьочо; д. т.  –хьечаш /дитт/ 
хьаша   /ву,   ю-бу/,   д.   -хьешо,   д.   т. -хьеший 
хьашлагIа  /ю-ю/,  д.  -о,  д.  т.  -ш  
хьашт /ду-ду/, д.  -о; д.  т. -аш 
хьаштагIа  /ю-ю/,  д.   -но;   д.   т.   -наш  
хьаьвда /ду-ду/, д.  -но;  д. т.  -наш  
хьаьвхье  /ю-ю/, д.  -но;  д.  т.  -наш  
хьаьжжина      /дештIаьхье/:  маьIне хьаьжжина 
хьаьжкIа  /ю-ю/,  д.   -о;  д.  т.- -ш  
хьаькам  /ву,  ю-бу/,  д.   -о;  д.  т.  -аш  
хьаькамалла /ду/, д. -о  
хьаькназ  /ю-ю/,  д.  -о;  д.  т.  -аш  
хьаьмц   /бу-ду/,  д.   -о;  д.  т.   -аш  
хьаьрк /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
хьаьрмик   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
хьаьрса 
хьаьрсалла /ю/, д. -о 
хьаьрсаниг 
хьаьрсхьач   /бу-ду/,   д.   -хьаьрсхьечо; д. т. -хьаьрсхьечаш  
хьаьтт /ю-ю/, д.  -аро; д. т. -арш  
хьаьхьамч  /ду-ду/, д.  -о;  д.  т. -аш  
хье /бу-ду/, д. -но; д. т. -ш  
хьедайта, хьедойту, хьедайтина  
хьедала, хьело, хьеделла  
хьéдалийта, хьедолуьйту, хьедалийтина  
хьéдан, хьеде, хьедо, хьедина  
хьéжа, хьоьжу, хьежна  
хьéжам, -аш /бу-бу/, д. -о  
хьéжийта, хьоьжуьйту, хьежийтина  
хьéкха, хьоькху, хьекхна.  
хьéжо, хьежадо, хьежийна  
хьéкхийта,    хьоькхуьйту,    хьекхийтина  



хьéкхорг  /ю-ю/,  д.   -о;  д.  т.   -аш  
хьéкъа, хьекъа, хьийкъина хьёкъар /ду/, д. -о  
хьéкъал  /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш  
хьéкъале  
хьéкъалениг 
хьéкъийта,   хьоькъуьйту,   хьекъийтина  
хьéлийозархо  /ю-бу/, д.  -чо;  д. т.  -й  
хьéм   /бу-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
хьéн, хьоь, хьийна  
хьéна  
хьéналла /ю/, д. -о 
хьéнаниг 
хьéр /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш /мельница и желудок человека/  
хьéравалар /ду/, д.   о  
хьéраваьлларг  
хьерча, хьерча, хьирчина  
хьéра /вахана/  
хьерчийта,    хьоьрчуьйту,    хьерчийтина 
хьерчо, хьерчаде, хьерчадо,  хьерчийна  
хьесап   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
хьесапан  иттаннийн  кеп   /ю/,  д.   -о  
хьесапан  ткъаннийн кеп  /ю/,  д.   -о  
хьеста, хьоьсту, хьистина  
хьестар /ду/, д. -о 
хьестийта, хьоьстуьйту, хьестийтина  
хьех /ду-ду/, д. -о; д. т. -наш /дитташ/  
хьех /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш /бердах яьккхина чохьIайла/  
хьех,  -арий   /ю-ю/,  д.   -аро  /ламанан бож/ 
хьеха, хьоьху, хьехна  
хьехам  /бу-бу/,  д.   -о;   д.  т.   -аш  
хьехаме, хьехамениг  
хьехамча, -ш /ву-ю-бу/, д. -о  
хьехар  /ду-ду/, д.  -о;  д.  т.   -ш 
хьехархо  /ву,  ю-бу/,  д.   -чо;  д.  т.   -й  
хьехийта, хьоьхуьйту, хьехийтина  
хьийза, хьнйза, хьийзина  
хьийза, хьуьйзу, хьийзина  
хьийзадайта,   хьийзадойту,   хьийзадайтина 
хьийзадала,    хьийзало,    хьийзаделла  
хьийзадалийта,   хьийзадолуьйту,   хьийзадалийтина 
хьийзийта,    хьуьйзуьйту,    хьийзийтина  
хьийзо, хьийзаде, хьийзадо, хьийзийна  
хьийса, хьуьйсу, хьийсина  
хьийсийта,    хьуьйсуьйту,    хьийсийтина  
хьо, д. -ахьа; д. т. -шу  
хьо-хьо /ву, ю-бу/, д. -ахьа-айхьа; д. т. -шу-шаьш 
хьовла /ду-ду/, д. -но; д. т. –наш /хьаьвлеш/ 
хьовса, хьовсу, хьаьвсина 
хьовсархой /бу/, д. -ша  
хьовсо, хьовсадо, хьовсийна  
хьогалла /ю/, д. -о  
хьогах 



хьогам /бу/, д. -о  
хьогаме  
хьогамениг  
хьогамана 
хьожа /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
хьожу  
хьожург  
хьоза /ду-ду/, д. -но; д. т. –хьозий /хьозарчий/  
хьокх /ю-ю/, д. -хьоькхно; д. т. хьоькхнаш 
хьокха /бу-ду/, д. -но; д. т. -хьокхий  
хьокхам /бу-ду/, д. -о; д. т. -аш хьокъа  
хьокъаниг 
хьокъехь /дештIаьхье/  
хьолада, -й /ву, ю-бу/, д. -с  
хьолахо, -й /ву, ю-бу/, д. -чо  
хьолтIам /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
хьомара /дештIаьхье/: ненан хьомара 
хьоме 
хьомсара 
хьомсаралла /ю/, д. -о 
хьомениг 
хьомсарниг 
хьоналла   /ю-ю/,  д.   -о;  д.   т.   -ш 
хьонка  /бу-ду/,  д.   -но;  д.   т.   -наш 
хьонкмача  /ю-ю/,  д.  т.  -ш,  д.   -о 
хьонхал   /бу-бу/,  д.   -о;  д.   т.   -ш 
хьорзам   /ю-ю/,  д.   -о;   д.  т.   -аш 
хьорка  /ю-ю/,  д.  -но;  д.  т.   -наш . 
хьоршам  /ду-ду/, д.  -о; д. т.  -аш 
хьормат  /ю-ю/,  д.   -о;   д.  т.   -аш 
хьоста   /ду-ду/,  д.   -но;   д.   т.   -наш 
хьостам   /бу-ду/,  д.   -о;  д.   т.   -ий 
хьостамхьовзораг,   -аш   /ю-ю/,   д.   -о 
хьбшалгIа 
хьошалгIахь 
хьошалгIара 
хьошалла /ду-ду/, д.  -о; д. т.  -ш  
хьоькъийла 
хьу  /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  
хьукма, -наш /ду-ду/, д. -но  
хьукмат, -аш /ю-ю/, д. -о  
хьулам  /бу-бу/,  д.   -о;  д.  т.   -аш  
хьулдайта, хьулдойту, хьулдайтина  
хьулдаза /лардаза/ -дешдакъа  
хьулдина /лардина/ -дешдакъа  
хьулдала, хьулло, хьулделла 
хьулдалийта,     хьулдолуьйту,    хьулдалийтина 
хьулдан,    хьулде,    хьулдо,    хьулдина  
хьуло   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  
хьун /ю-ю/, д. -хьуьно; д. т. -хьаннаш  
хьурмат   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
хьуьжар   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  



хьуьнар   /ду-ду/,  д.   -о;  д.   т.   -ш  
хьуьнаре 
хьуьнаралла /ду/, д. -о  
хьуьнарениг 
хьуьнархо /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т. -й  
хьуьнхо /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т. -й  
хьуьнкIаш /ю/, д. -а цхь. т. дац 
 

XI 
 
хIаваъ /ду, ду/, д.  -хIавао; д. т. дац 
хIайбат /безам/, д. -о 
хIайбате /безамехьа/ 
хIайттархо,   -й   /ву,   ю-бу/,   д.   чо 
хIайт-аьлла 
хIайт-аьлларг 
хIаллакдан,    хIаллакдо, хIаллакдина 
хIаллакдайта, хIаллакдойту, хIаллакдайтина  
хIаллакьхила, хIаллакьхуьлу, хIаллакъхилла 
хIара, д. -хIокхо, кхо  
хIа-хIани /айдардош/  
хIай хIей! 
хIай-хIай /айдардош/  
хIаъ 
хIаъа /дIаоьцур ахь!/ 
хIан-хIа 
хIан? /хат. дакъалг/ 
хIан /дIаэца/ -айдардош 
хIан /кхета со/ -айдардош 
хIета  /пурбанан  дакъалг/:   ала   хIета 
хIетталц 
хIетахь 
хIетале 
хIеттахьехь /куцдош/ 
хIетал-метал   /ду-ду/,  д.   -о;   д.  т.   -ш 
хIетахь дуьйна 
хIетахьлера, хIетахьлерниг 
хIири  /ву,  ю-бу/, д.  -чо; д.  т.  -й 
хIилла  /ду-ду/,  д.   -но;  д.   т.   -наш 
хIинца 
хIинцале 
хIинцалера 
хIинций-хIинций 
хIинцалерниг 
хIинцца 
хIинццалц 
хIитта, хIуьтту, хIиттина 
хIитто,   хIиттаде,   хIиттадо,   хIиттийна 
хIо /ду/, д. -но; д. т. дац 
хIоа   /ду-ду/,   д.   -хIоьо;   д.   т.   -аш 
хIож  /ю-ю/,  д.   -хIажаро;  д.  т.   -хIажарш  
хIоз   /бу-ду/,  д.   -хIазаро;   д.   т.   -хIазарш  



хIоккхуза  
хIоккхузара  
хIокхузарниг  
хIоккхул  
хIо-марха, /ю/, д. -о /погода/ 
хIонс    /ю-ю/,  д. -о;  д. т. -аш 
хIора, д. -мма /ммо/ 
хIор, -аш /ю-ю/, д. -о 
хIорд   /бу-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
хIост   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
хIотта, хIутту, хIоьттина 
хIоттадалийта,  хIоттадолуьйту, хIоттадалийтина 
хIоттийта, хIуттуьйту, хIоттийтина  
хIотто,   хIоттаде,   хIоттадо,   хIоттийна  
хIоъ /бу-ду/, д. -хIоъо; д. т. -хIоьънаш  
хIу   /ду-ду/,   д.   -хIуьно;   д.   т.   -ш  
хIун? 
хIуй /ду/, д. -но 
хIума   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  
хIума   /ду-ду/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  
хIумма а 
хIунда 
хIунда аьлча /хуттург/  
хIур /бу-ду/, д. -хIуьро; д. т. -хIарраш /ахьаран я деман чан/ 
хIур   /бу/,  д.   -хIуьро   /гIулган   агIо/  
хIусам   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
хIусамда /ву-бу/, д. -с; д. т. -й  
хIусамнана /ю-бу/, д. -с; д. т. -ой  
хIусамноналла /ду/, д. -о  
хIутосург /ю-ю/, д.  -о; д. т.  -аш  
хIуттут   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
хIушт /бу/ 
хIуьмалг  /ю-ю/,  д.   -о;  д.   т.   -аш  
хIуьрцIаьлдиг /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
хIуьттаре /ю-ю/, д.  -но; д. т.  -наш  
хIуьттаренна /куцдош/ 
 

Ц 
 
ца /дацаран дакъалг/: ца олу 
цабезам   /бу-бу/,   д.   -о;   д.   т.   и   -аш 
цамгар   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.    -ш 
цамгийла, -ш /ю-ю/, д. -о 
цамза /бу-ду/, д.  -но; д. т.  -наш 
цана /ю-ю/, д. -о, д. т. -ш 
цаста, цосту, цестина 
цастар /ду-ду/, д.  -о;  д.  т.  -ш 
цастийта, цостуьйту, цастийтина 
цатешам /бу-бу/, д. -о; д. т.  -аш 
цаца   /бу-ду/,  д.   -цецо;   д.   т.   -цецнй 
цаьпцалг  /ю-ю/, д.  -о;  д. т.  -аш 
це /ю/, д. -но 



цел /ю-ю/, д. -о; д. т, -аш 
цемент   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
цензура /ю/, д. -о; д. т. -ш 
цензор, --ш /ву-бу/, д. -о 
центнер   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш 
центральни 
Центральни  Комитет /ю/, д. -о 
церг /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
цергков /ду/, д. -цергковно 
цеста, цоьсту, цистина 
цестийта, цоьстуьйту, цестийтина  
цетоха, цетуху, цетоьхна  
цех /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
цецдаккха,    цецдоккху,    цецдаьккхина  
цецдаккхийта,  цецдоккхуьйту,  цецдаккхийтина 
цецдала, цецдолу, цецдаьлла  
цкъадолчунна  
цига  
цигара  
цигахь  
цигахула  
цигахьахула  
цигара дуьйна  
цигарниг 
цигаьрка /ю-ю/, д. -но, -о; д. т. -ш, наш  
циггалц  
цим /бу/, д. -о 
цинц  /бу-ду/,  д.   -о;  д.  т.   -аш  
цирк /ю-ю/, д.  -о;  д.  т.  -аш  
цитата   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
цицаш   /ю/,   д.   -а   /цхь.   т.   дац/  
цициг /ду-ду/, д.  -о;  д. т.  -ащ 
ЦК /Центральни Комитет/ 
цкъа 
цкъа а 
цкъа-цкъа а 
цкъачунна 
цкъадолчунна 
цолк /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш /галц, ор/  
цхьана агIор /модальни дош/  
цецъяла, цецйолу, цецъяьлла  
цецъялар /ду/, д. -о 
цкъацкъа  
цкъаццIа  
цомгуш 
цу /бу/, д. -но  
цул тIаьхьа 
цундела /куцдош/ 
цхьан 
цхьаверг /ву/ 
цхьаберш бу /цIерметдош/  
цхьа а 



цхьаццаверг /ву/ 
цхьанхьа 
цхьалгу, -ш /ю-ю/, д. -но 
цхьалла   /ю/,   д.   -о   /одиночество/ 
цхьаалла /ю/, д. -о /единство/ 
цхьаанча /ю/, д. -о /единица/ 
цхьайтта, д.   -ммо;  д.  т.  -ннаш 
цхьайттазза 
цхьайттазлагIа 
цхьайтталгIа 
цхьай-цхьайтта 
цхьалха 
цхьалханиг 
цхьалхадаккха, цхьалхадоккху, цхьалхадаьккхина 
цхьалхадала, цхьалхадолу, цхьалхадаьлла 
цхьалхадалар /ду/, д. -о  
цхьалхадалийта,  цхьалхадолуьйту, цхьалхадалийтина  
цхьалхадовла, цхьалхадовлу, цхьалхадевлла  
цхьалхадовлийта,      цхьалхадовлуьйту, цхьалхадовлийтина  
цхьалхо  /ю-ю/,  д.   -но;  д.   т.   -наш  
цхьалхе, цхьалхениг  
цхьамза /бу-ду/, д.  -но; д. т.  -наш  
цхьанатайпанара  
цхьан-цхьаъ  
цхьанхьа а  
цхьанхьара  
цхьабосса  
цхьаверг  
цхьаццаверг  
цхьатера  
цхьанийсса  
цхьажимма  
цхьакIеззиг  
цхьанаггахь  
цхьабакъду /хуттург/  
цхьалхахо,   -й   /ву,   ю-бу/,   д.   -чо  
цхьацца 
цхьаъ,  д. -цхьаммо /один/  
цхьа-шиъ, д. -цхьамма-шимма  
цхьаьна 
цхьаьнадар /ду/, д. -о  
цхьаьнадалор /ду/, д. -о  
цхьаьнадозар /ду/, д. -о  
цхьаьнакхетаралла,   -ш   /ю-ю/,   д.   -о  
цхьаьнакхéтар,     -ш     /ду-ду/,    д.    -о  
цхьанатайпанара  
цхьанаэшшара 
 

ЦI 
 
цIа /ду-ду/, д. -цIийно; д.  т.   -цIенош 
цIагара  



цIагарниг  
цIазам   /бу-ду/, д. -о; д. т. -аш 
цIазапIелг   /бу-ду/, д. -о;  д. т. -аш 
цIака 
цIакалера 
цIакалерниг 
цIандайта,     цIандойту,     цIандайтина  
цIандала, цIанло, цIанделла  
цIандалийта, цIандолуьйту, цIандалийтина 
цIандан, цIанде, цIандо, цIандина  
цIано  /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  
цIарула-цIен  
цIарула-цIениг  
цIаста  
цIасталера  
цIасталерниг 
цIаста  /ду-ду/,  д.   -но;   д.   т.   -наш  
цIахь  
цIармата 
цIарматалла /ю/, д. -о  
цIе   /ю-ю/,   д.   -цIаро;   д.   т.   -рш  
цIархо, -й /ву, ю-бу/, д. -чо  
цIéлла /ю/, д. -о  
цIейоцу пIелг, д. -о; д. т. -аш  /мазапIелг/  
цIенаниг 
цIеналла /ю/, д. -о  
цIéн  
цIéниг  
цIен-кIайн  
цIена  
цIенаниг 
цIеналла /ю/, д. -о  
цIенкъа /ю-ю/, д.  -но; д. т.  -наш  
цIен-къорза  
цIен-къорзаниг  
цIеран дагI /ду-ду/, д. -о; дГ т. -даьгIнаш  
цIéлиг    /ду-ду/   д. -цIаьлго;  д.  т. -цIаьлгаш  
цIердош   /ду-ду/,  д.   -цIердашо;  д.  т. -цIердешнаш  
цIерметдош  /ду-ду/, д.  -цIерметдашо; д. т. -цIерметдешнаш  
цIеркема  /ду-ду/,  д.   -но;   д.   т.   -наш 
цIерннг /пожар/ 
цIецайоккхург, аш   /ю-ю/,   д.   -о 
цIегIо-хьаьрса 
цIегIо-хьаьрсаниг 
цIерпошт /ю-ю/,  д.  -о; д. т.   -аш 
цIархо /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т.  -й 
цIерхьер  /ю-ю/,  д.   -о;  д.  т.   -аш 
цIетт  /ду-ду/,  д.   -о;  д. т.   -аш 
цIетуху   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш 
цIехо 
цIеххьана, цIаьххьана 
цIеэскархо,   -й  /ву,  бу/,  д.   -чо 



цIий   /ду-ду/,   д.   -цIиэ;   д.   т.   -ш 
цIийдала, цIийло, цIийделла 
цIийдалийта, цIийдолуьйту, цIийдалийтина 
цIийдайта, цIийдойту, цIийдайтина  
цIийдан,  цIийде,  цIийдо, цIийдина  
цIийдар   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
цIийза, цIийза, цIийзина  
цIийзийта,    цIуьйзуьйту,    цIийзийтина  
цIийзо, цIийзаде, цIийзадо, цIийзийна  
цIийнада /ву, бу/, д.  -с; д. т.  -й  
цIийнанана /ю-бу/, д.  -с; д. т.  -цIийнананой 
цIийнаноналла /ду/, д. -о  
цIинг /бу-бу/, д. -о; д. т. -аш  
цIинжий  /бу-ду/,  д.   -но;  д.  т.  -цIинжерчий 
цIирцIирхьоза /ду-ду/, д. -но; д. т. -зий  
цIинцIолаг   /ю-ю/,  д.   -о;  д.  т.   -аш   
цIина  
цIинаниг 
цIиндайта, цIиндойту, цIиндайтина  
цIиндала, цIинло, цIинделла  
цIиндалийта, цIиндолуьйту, цIийдалийтина 
цIиндан,  цIинде, цIиндо, цIиндина  
цкъа /куцдош/, цкъа а  
цкъар /ду/, д. -о  
цкъадолчунна  
цкъачунна 
цкъарг, -аш /ю-ю/, д. -о 
цкъа-делахь /модальни дош/ 
цIов /бу-ду/, д. -цIевно; д. т. -цIевнаш 
цIовза, цIевза, цIевзина 
цIовзадайта,   цIовзадойту,   цIовзадайтина 
цIовзийта, цIовзуьйту, цIовзийтина  
цIовзо,  цIовзаде,   цIовзадо,   цIовзийна  
цIога   /ду-ду/,   д.   -но;   д.   т.   -рчий  
цIогIа   /ду-ду/,  д.   -но;   д.   т.   -рчий  
цIодар   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
цIоз  /ду/,  д.   -цIазо   /д.   т.   дац/  
цIока   /ю-ю/,  д.   -но;   д.   т.   -рчий  
цIокъ    /ду-ду/,  д. -цIоькъо; д. т. -цIоькъаш 
цIокъберг   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
цIокъболат, -аш /ду-ду/, д. -о  
цIоналла /ю/, д. -о  
цIоькъалом /ду-ду/, д. -цIоькъалоьмо; д. т. -цIоькъалоьмаш  
цIоькъанкг, д. -чо 
цIом /ю-ю/, д. -цIоьмо; д. т. -цIоьмаш 
цIонг   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
цIормаIа   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш 
цIоцкъам  /ду-ду/:  д.   -о;  д.  т.   -аш 
цIоькъа /къорза/ 
цIоькъаниг, д. -чо 
цIоьмалг, -аш /ю-ю/, д. -о 
цIубдайта, цIубдойту, цIубдайтина 



цIубдан, цIубдо, цIубдина 
цIубдар  /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -ш 
цIудар, -ш /ду-ду/, д. -о 
цIузам   /ду-ду/,  д.   -о;  д.   т.   -аш 
цIула 
цIумока 
цIулласара   /бу-ду/,   д.    -цIулласеро; д. т. -цIулласерий  
цIун /ю/, д. -цIуно  
цIуналла /ю/, д. -о  
цIуна-дечиг /ю-ю/,  д.  -о; д. т. .-аш  
цIура  
цIуьхIар  /ву,  ю-бу/, д.  -о;  д.  т.  –ш 
 

Ч 
 
ча /ду-ду/, д. -но; д. т. -ш 
ча /ю-ю/, д.  -ченб;  д.  т.  -черчий 
ча-баба, -гIар /ю-бу/, д. -с 
чабакх, -аш /ю-ю/, д. -о 
чабакх-чIара  /бу-ду/, д.  -чIеро; д. т. -чIерий 
чабол   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
чаболахь /куцдоф/ 
чагIар  /ду-ду/,  д. -о;  д.  т. -ш 
чагIаркъонза, -наш   /ду-ду/,  д.   -но 
чеда /бу-ду/, д. -но; д. т. -наш 
чадакх  /ю-ю/, д.  -о;  д.  т.   -аш 
чай  /ду-ду/, д.  -но;  д.  т.  -наш/  
чайбалл /ю-ю/, д. -о; д. т. -чайбаьллаш  
чайник  /ю-ю/,  д.   -о;  д.  т.   -а 
чайтаI, -аш /ю-ю/, д.  -о /чен  кIорни/  
чаккхарма  /ю-ю/,  д.   -но; д.   т.   -наш 
чаккхе  /ю-ю/,  д.   -но;  д.  т.   -наш  
чалба   /ю-ю/,   д.   -но;   д. 'т.   -наш  
чалх /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
чам /бу-бу/, д. -чомо; д. т. чаьмнаш  
чамбаккха, чамбоккху, чамбаьккхина  
чам-буц   /ю-ю/,   д.   -чам-бацо;   д.   т. -чам-бецаш 
чамда /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
чами /бу-ду/, д. -но; д. т. -чамеш  
чамхалг /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
чан /ю-ю/, д. -чено; д. т. -ченаш  
чангIалкх /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
чапха /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
чара /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
чардакх /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
чардо, -наш /ю-ю/, д. -но  
чарп /ю/, д. -о;  
чарх /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
чахчари /ю-ю/, д. -но; д. т. -еш  
чахь /айдардош/  
чахь-чихь-чахь /айдардош/ 
чаьмза 



чаьмзаниг 
чаьмзалла  /ю/,  д.   -о;  д.  т.   -дац  
чаьнчакх, -аш /ю-ю/, д. -о  
чаьрпаз   /ю-ю/,  д.   -о;   д.  т.   -аш  
чарто, -й /ву, ю-бу/, д. -чо  
чé /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
чек /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
чекхдаккха, чекхдоккху, чекхдаьккхина  
чекхдаккхийта,   чекхдоккхуьйту,   чекхдаккхийтина  
чекхдала, чекхдолу, чекхдаьлла 
чекхдалийта, чекхдолуьйту,    чекхдалийтина  
чекхдаха, чекхдоху, чекхдаьхна 
чекхдахийта, чекхдохуьйту, чекхдахийтина 
чекхдовла, чекхдовлу, чекхдевлла  
чекхдовлийта, чекхдовлуьйту, чекхдовлийтина 
чекхъэккха,  чекхъоккху,  чекхъиккхина  
чекхъэккхийта, чекхъоьккхуьйту, чекхъэккхийтина  
чéлакх  
чéлакхниг 
чéлакхалла /ю/, д. -о  
чéраш /ду/, д. -а; 
чергази  /ву,   ю-бу/,  д.  -чо;  д.  т.   -й  
чергазашха 
черма  /ду-ду/, д.  -но;  д. т.  -наш  
чермадузург, -аш /ю-ю/, д. -о  
чéро /ю-ю/, д. -но; д. т. -ш  
чертёж   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
черт /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
черчени /ю/, д. -но  
чет /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
чéтар   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
чехкаяккха,     чехкайоккху,     чехкаяьккхина 
чехкаяла, чехкайолу, чехкаяьлла  
чехка  
чехканиг 
чехкалла /ю/, д. -о  
чехканиг /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т. -наш  
чехко, -наш /ю-ю/, д. -но 
чéчакх  /ю-ю/,  д.   -о;  д.  т.   -аш  
чéчанхо /ву, ю-бу/, д.  -чо; д. т.  -й  
чидам /бу-бу/, д.  -о; д. т.  -аш  
чийлак  /ду-ду/,  д.   -о;  д.  т.   -аш  
чийрак /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш /15 минот/ 
чик    /бу-ду/,  д.  -о; д.  т. –чаккаш /гIулган агIо/ 
чилла /бу-бу/, д. -но; д. т. -наш  
чилла /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
чилхьаса  /бу-ду/,  д.   -чилхьесо;  д.  т. -чилхьесий 
чилхьéсан  бухка,  -рш   /бу-ду/,  д.   -ро  
чим   /бу-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
чимтосург   /ю-ю/,  д.   -о;   д.   т.   -аш  
чимчаргIа   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
чин  /ду-ду/, д.  -о;  д.  т.  -аш  



чинт /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
чирбаI /бу-ду/, д. -о; д. т. -чирбаьIаш  
чиркх /бу-ду/, д.  -о;  д. т.  -аш  
чич /ю/, д. -о  
чкъор  /ду-ду/,  д.  -чкъуро;  д.  т. -чкъоьрнаш 
чкъург, /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
чкъург, -аш /ю-ю/, д. -о  
чийшхо, -й /ву, ю-бу/, д. -чо /напарник, напарница/ 
чкъург   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
чкъуьйраг /ю-ю/, д. -о; д. т. -чкъоьргаш  
член  /ву,  ю-бу/,  д.   -о; д.  т.  -аш  
чо /бу-ду/, д. -чоьно; д. т.  -чоьш  
чо, -наш /ю-ю/, д. -но  
чоа   /бу-ду/,   д.   -чоьо;   д.   т.   -чоьэш  
чов   /ю-ю/,   д.   -чевно;   д.   т.   -чевнаш  
чов-чардо /ю/, д. -но  
човка  /ю-ю/,  д.   -но;  д.  т.   -рчий   
човхадайта, човхадойту, човхадайтина  
човхо, човхаде,  човхадо,  човхийна  
чож /ду-ду/, д. -чоьжо; д. т. -чоьжнаш  
чоко  /ю-ю/,  д.   -но;   д.   т.   -наш  
чола  
чоланиг  
чолхе чолхениг 
чóлакха 
чóлакхниг -чолакхнаш 
чóлакхалла /ю/, д. -о 
чопа /ю-ю/, д. -но; д. т. -ш 
чоргIе  /ю-ю/,  д.   -но;   д.  т.   -наш 
чорда 
чордалла, -ш /ю-ю/, д. -о 
чорданиг 
чорпа  /ю-ю/,  д.  -но;  д.  т.  -еш 
чот  /ю-ю/,  д.  -чоьто;  д.  т.  -чоьташ 
чохчам  /ю-ю/, д.  -о;  д.  т.  -аш 
чохь 
чошера /куьйра/ 
чóлазар /ду/, д. -о 
чохьлазар, -ш /ду-ду/, д. -о 
чохьIайла /ю/, д. -но 
чóтIар /ду/, д. -о 
чóкачъялар /ду/, д. -о 
чоюкъъялар /ду/, д. -о 
чоь  /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.- -наш 
чоьлпа  /ду-ду/,  д.   -но;  д.  т.   -наш 
чоьхьара 
чоьхьарниг 
чу 
чудада, чудоду, чудедда 
чудадийта,    чудодуьйту,    чудадийтина 
чудадо, чудададе, чудададо, чудадийна 
чудаийта, чудоуьйту, чудаийтина 



чудáн, чудахьа, чудеана 
чудаха, чугIо, чудоьду, чудахана 
чудахийта,    чудохуьйту,    чудахийтина 
чудахьа, чухьо, чудаьхьна 
чудахьийта, чудохьуьйту, чудахьийтина 
чудеха, чудоьху, чудехна 
чудехийта,    чудоьхуьйту,    чудехийтина 
чудохка, чудухку, чудоьхкина 
чудохкийта, чудухкуьйту, чудохкийтина 
чукагдайта,  чукагдойту,   чукагдайтина 
чукагдан, чукагде, чукагдо, чукагдина 
чукере, -наш /ю-ю/, д. -но 
чукхосса, чукхуссу, чукхоьссина 
чукхоссийта, чукхуссуьйту,  чукхоссийтина 
чулалла, чулоллу, чулаьллина 
чулаллийта, чулоллуьйту, чулаллийтина 
чуоза, чуузу, чуоьзна 
чуозийта, чуузуьйту, чуозийтина 
чупара 
чупарниг 
чурт /ду-ду/, д. -чуьрто; д. т. -чарташ 
чутакха, чутекха, чутекхна 
чутакхар /ду/, д. -о 
чутакхийта, чутокхуьйту, чутакхийтина 
чутакхадайта,   чутакхадойту,   чутакхадайтина  
чутакхо,   чутакхаде,   чутакхадо,   чутакхийна 
чутаса, чутосу, чутесна  
чутасийта,     чутосуьйту,     чутасийтина  
чутила, чутуьлу, чутилла  
чутилар /ду/, д. -о 
чутилийта,   чутуьлуьйту,  чутийлийтина  
чутилла, чутуьллу, чутиллина  
чутиллийта, чутуьллуьйту, чутиллийтина 
чутоха, чутуху, чутоьхна  
чутохийта,     чутухуьйту,     чутохийтина  
чутухург  /ю-ю/,  д.   -о;  д.  т.   -аш  
чуха  /ю-ю/,  д.  -но;  д.  т.  -наш  
чуха /бу-ду/, д. -о; д. т. -ш, ий  
чухаа, чухоу, чухиъна  
чухаийта,   чухоуьйту,   чухаийтина  
чухао,    чухааде,    чухаадо,    чухаийна  
чухахка, чухохку, чухаьхкина  
чухахкийта, чухохкуьйту, чухахкийтина 
чухта   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  
чухулара  
чухуларниг  
чухуле /ю/, д. -но  
чухьада, чухьоду, чухьаьдда  
чухьадийта, чухьодуьйту, чухьйдийтина  
чухьажа, чухьожу, чухьаьжна  
чухьажкйта, чухьожуьйту,  чухьажийтина  
чучал /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 



чуэккха, чуоьккху, чуиккхина  
чуэккхадайта,   чуэккхадойту,   чуэккхадайтина 
чуэккхийта, чуоьккхуьйту, чуэккхийтина  
чуэккхо, чуэккхаде, чуэккхадо, чуэккхийна 
чуэца, чуоьцу, чуэцна  
чуэха, чуоьху, чуихна  
чуэцар /ду/, д. -о  
чуэхар /ду/, д. -о  
чуэхийта, чуоьхуьйту, чуэхийтина  
чуэцийта, чуоьцуьйту, чуэцийтина  
чуIотта, чуIутту, чуIоьттина 
чуIоттийта,   чуIуттуьйту,   чуIоттийтина  
чуьйна  /ду/,  д.   -чуьйно,  д.   т.   дац  
чуьйраш   /ю/,   д.   -а   /цхь.   т.   дац/  
чуьппалг  /ю-ю/,  д.  -о;  д.  т.   -аш 
чуьрк   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
чуьхьа  /ду-ду/,  д.   -но;  д.   т.   -наш  
чхар   /бу-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
чхо  /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш 
чхьаьвраг /ю-ю/, д.  -о; д. т.  -аш  
чхьовг   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
чхьонкар   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
чхьоч /ю/, д. -чхьоьчо; д. т. -чхьоьчнаш 
чIаба /ю-ю/, д.  -но; д. т. -наш  
чIагIам, -аш /бу-бу/, д. -о  
чIагIдайта, чIагIдойту, чIагIдайтина  
чIагIдала, чIагIло, чIагIделла  
чIагIдалийта, чIагIдолуьйту, чIагIдалийтина 
чIагIдан,   чIагIде,   чIагIдо,   чIагIдина  
чIагIо  /ю-ю/,   д.   -но;  д.  т.   -наш  
чIаж   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
чIама, -наш /ю-ю/, д. -но  
чIамара  
чIамарниг 
чIана  /ю-ю/,  д.  -чIано;  д.  т.   -ш  
чIапа  
чIапаниг  
чIаплам   /бу-ду/,  д.   -чIапломо;   д.   т. -чIаплаьмнаш  
чIапаршнехьа /куцдош/  
чIара /бу-ду/, д. -чIеро; д. т.  -чIерий  
чIачкъа, чIечкъа, чIечкъина  
чIачкъийта, чIочкъуьйту, чIачкъийтина  
чIегIиг  /ю-ю/,  д.   -о;   д.  т.   -аш  
чIéгIардиг   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
чIенг   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
чIéпалг  /ду-ду/,  д.   -о;  д.  т.   -аш  
чIерийлецархо,   -й   /ву,   ю-бу/,   д.   -чо  
чIéрийлоьцург  /ю-ю/,  д.  -о; д.  т. -аш 
чIеш  /ду-ду/,  д.  -о;  д.  т.  -чIийш  
чIешалг   /ю-ю/,  д.   -о.;   д.  т.   -аш  
чIéIа, чIёIа, чIеIна  
чIеIийта, чIоьIуьйту, чIеIийтина 



чIиж  /ду-ду/,  д.   -о;   д.  т.   -аш  
чIижаргIа  /ю-ю/, д.   -о;  д.  т.   -ш  
чIим   /бу-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
чIинт   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
чIинхо, -й /ву, ю-бу/, д. -чо 
чIир /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
чIирхо, -й /ву, ю-бу/, д. -чо 
чIичI-аьлла 
чIичI-аьлларг 
чIишталг  /ю-ю/, д.   -о; д.  т.  -аш 
чIоб /ду-ду/, д. -чIоьбо; д. т. -чIоьбаш 
чIогIа 
чIогIаниг 
чIогIу 
чIогIург 
чIогIалла /ю/, д. -о 
чIода  /ду-ду/,  д.   -но;  д.  т.   -наш 
чIож  /ю-ю/,  д.  -о;  д.  т.  -аш 
чIоь   /бу-ду/,   д.   -но;   д.   т.   -наш 
чIоьндарг  /бу-ду/.  д.   -о;  д.  т.  -аш 
чIу   /бу-ду/,   д.   -чIоро;   д.  т.   -чIораш 
чIуг /ю-ю/, д. -чIагаро; д. т. -чIагарш 
чIуност   /ю-ю/,   д.   -чIунастаро;.  д. т. -чIунастарш  
чIурам   /бу-ду/,  д. -о;   д. т. -аш 
чкъург, -аш /ду-ду/, д. -о 
чкъург, -аш /ю-ю/, д. -о 
чкъуьйраг /ю-ю/, д. -о; д. т. –чкъоьргаш 
 

Ш 
 
ша  /ву,   ю-бу/,  д.   -ша;   д.   т.   -шаьш  
ша /бу-бу/, д. -но; д. т. -ш  
шагатIулг /бу-ду/, д.  -о; д.  т.  -аш  
шай   /ду-ду/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  
шай-кай  /ю-ю/,  д.   -но;  д.  т.   -наш  
шайтIа  /ду-ду/,  д.   -но; д.  т.   -наш  
шайтIаналла /ду/, д. -о  
шайтIанкема,    -наш    /ду-ду/,    д.    –но /йилбазговр, йилбаздин/  
шайх   /ву,   ю-бу/,  д.   -о;   д.   т.   -аш  
шайхалла  /ду/,  д.   -о;._ д.   т.   дац  
шакъаьсттина 
шал  /ду-ду/, д.  -шоло;  д.  т.   -шелаш  
шала 
шаладан, шаладо, шаладина  
шалгу  /ю-ю/,  д.   -но;  д.  т.   -ш  
шалмаз   /бу-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
шалха, шалханиг 
шалхо  /ю-ю/,  д.   -но;  д.  т.   -наш  
шамали   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -еш  
шаптал   /ю-ю/,  д.   -о;  д.  т.   -ш  
шар /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
шар  /ду-ду/,  д.  -шеро;  д.  т.   -шераш  



шарам, -аш /бу-бу/, д. -о  
шардар, -ш /ду-ду/, д. -о  
шарбан /ю-ю/, д. -о; д. т.  -аш  
шарбал   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
шардайта, шардойту, шардайтина  
шардала, шарло, шарло, шарделла  
шаро, -наш /ю-ю/, д. -но  
шарф   /ю-ю/,  д.   -о;   д.   т.   -аш  
шарша, шерша, шершина  
шар-шарахь 
ша-ша, д. т. -шаьш-шаьш  
ша-шен, д. т. -шаьш-шайн  
шаршийта, шоршуьйту, шаршийтина 
шаршо, шаршадо, шаршийна 
шаршолаг  /ю-ю/,  д.   -о;   д.  т.   -аш 
шаршу /ю-ю/, д.  -но;  д. т.  -ш 
шаршшийна /куцдош/ 
шарI /ду/, д. -о 
шат  /ю-ю/, д.  -шето;  д.  т.  -шеташ 
шатайпа 
шатайпанара 
шатайпанарниг 
шаткъа /бу-бу/, д. -но; д. т. -наш 
шатлакх,   -аш   /ду-ду/,   д.   т.   -о 
шафран   /бу-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
шахматаш /ю/, д. -а 
шахта /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
шахтер, -аш /ву-бу/, д. -о 
шахьар  /ю-ю/,  д.   -о;  д.  т.   -ш 
шач   /ю/,  д.   -шочо; -д.   т.   дац 
ша-ша 
ша-шен /цIерметдош/ 
шаьш-шайн 
шаьш-шаьш 
шашлык  /ю-ю/,  д.   -о;  д.  т.   -аш 
шаьлта /ю-ю/, д. -но; д. т.  -наш 
ше   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш 
шед  /ю-ю/, д.  -о; д.  т.  -шодмаш 
шед   /бу-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -даш 
шеда, -наш /ду-ду/, д. -но 
шéдакхаж    /бу-ду/,    д.    -шедакхожо; д. т. -шедакхожмаш  
шéкар  /ду-ду/,  д.   -о;  д.  т.   -ш  
шéкардуьллург,  -аш  /ю-ю/, д.  -о 
шекдаккха,   шекдоккху,   шекдаьккхина  
шекдаккхийта, шекдоккхуьйту, шекдаккхийтина 
шекдала, шекдблу, шекдаьлла  
шелиг  /ду-ду/,  д.  -о;  д.  т.  -шаьлгаш 
шекдалийта,   шекдолуьйту,   шекдалийтина 
шéко  /ю-ю/,  д.  -но;  д.  т.   -наш  
шéкъа   /ду-ду/,   д.   -но;  д.   т.   -наш  
шéкъадуттург /ю-ю/, д.  -о; д. т.  -аш  
шелдайта, шелдойту, шелдайтина  



шелдала, шелло, шелделла  
шелдалийта, шелдолуьйту, шелдалийтина 
шелдан, шелдо, шелдина  
шелиг  /ду-ду/, д.  -о;  д. т.  -шаьлгаш  
шело   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  
шера 
шералла  /ю/,  д.   -о;   д.  т.  дац шераниг 
шерет /ду-ду/, д.  -о; д. т.  -аш  
шéри   /ю-ю/,  д.   -но;   д.  т.   -еш 
шерша, шерша, ширшина  
шершийта, шоьршуьйту, шершийтина  
шершо, щершадо, шершийна  
шехеннахь  
шийла  
шийлла  
шийланиг  
шийла-йовха 
шийтта, д. -ммо; д. т. -ннаш  
ший-шийтта 
шим  /бу-ду/,  д.   -о;  д.  т.   -шаннаш  
шинар  /ду-ду/, д.  -о;  д. т.  -ш  
шинара  /ю-ю/,  д. -шинаро;  д. т. -шинарш  
шира  
шираниг 
ширалла /ю/, д. -о  
ширдайта, ширдойту, ширдайтина  
ширдала, ширло, ширделла  
ширдан, ширдо, ширдина  
ширдолаг /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
шифер, -ш /ю-ю/, д. -о  
шифон, -аш /ю-ю/, д. -о  
ширма, -наш /ю-ю/, д. -но  
шифоньер, -аш /ю-ю/, д. -о 
шича  /ву,  ю-бу/, д.  -о; д. т.   -ой 
шиша   /ду-ду/,   д.   -но;   д.   т.   -наш 
шишша 
шийланиг 
шифер   /ю-ю/,  д.   -о;   д.  т.   -ш 
шиъ, д. -шиммо; д. т.  -шиннаш 
школа   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш 
школахо,  -й   /ву,  ю-бу/,  д.   -чо 
школьни 
школьник, -аш /ву-бу/, д. -о 
шо   /ду-ду/,   д.   -шаро;   д.   т.   -шераш 
шо  /бу-ду/,  д.  -но;  д.  т.  -наш 
шовда   /ду-ду/,   д.   -но;   д.   т.    -наш 
шовзткъа,   д.   -ммо;   д.   т   -ннаш 
шовзткъазза 
шовзткъазлагIа 
шовзткъалгIа 
шовзткъалгIаниг 
шовинизм /ю/, д. -о 



шовинист  /ву-бу/,  д.   -о;  д.  т.   -аш ч 
шовкъ  /ю-ю/,  д.  -о;   д.  т.   -аш 
шовр /бу/, д. -о 
шовхалди /ю-ю/, д. -но; д. т. -еш 
шов-шовзткъа 
шога 
шоганиг 
шогалла /ю/, д. -о 
шозза 
шозлагIа 
шозлагIниг 
шозлагIа-делахь /модальни дош/ 
шок /ю-ю/, д. -шакаро; д. т. -шакарш 
шоколад  /ю-ю/,  д.   -о;  д.  т.   -аш 
шокъали   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -еш 
шолгIа 
шолгIаниг 
шоралла   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш 
шордайта, шордойту, шордайтина 
шордала, шорло, шорделла 
шордалийта,   шордолуьйту,  шордалийтина  
шордан, шорде, шордо, шордина 
шорта 
шортаниг 
шорто, -наш /ю-ю/, д. -но 
шоршал, -ш /ю-ю/, д. -о 
шоршал, -ш /ду-ду/, д. -о 
шот /ду/, д. -о 
шотде /ду, ду/, д. -шотдийно; д. т. -наш 
шоткъам  /ю-ю/, д.   -о;  д.  т.   -аш 
шофер /ву, ю-бу/, д. -о; д. т.  -ш 
шпала   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш 
шпион   /ву-бу/,  д.   -о;   д.   т.   -аш 
шрифт   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
штаб   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
штурм, -аш /ю-ю/, д. -о 
шторм, -аш /ю-ю/, д. -о 
шу /ду/. д. -аш 
шу  /бу-ду/,  д.  -но;  д.  т.  -наш 
щётка  /ю-ю/,  д.  -но;  д.  т.  -наш /чоьтка/ 
шун /ду-ду/, д. -шуьно; д. т. -шаннаш 
шура /ю-ю/, д. -шуьро; д. т. -шуьреш 
шурахудар, -ш /ду-ду/, д. -о 
шурачекхйоккхург /ю/, д. -чо 
шурула-кIайн 
шурула-кIайниг 
шуьйра 
шуьйраниг 
шуьйро 
шуьста  /бу-ду/,  д.   -но;  д.  т.   -наш 
шуьша   -шуьшиъ   /ву,   ю/,   д.   -мма 
шуьйтталгIа 



шуьйтталгIаниг 
шуьйттазза 
шуьйттазлагIа 
шуьйттазлагIниг 
 

Щ 
 
щи /ю/, д. -но 
щука /ю-ю/, д. -но; д. т. –наш 
 

Э 
 
э, э-э /айдардош/ 
эвла /ю-ю/, д.  -эвло; д. т.  -ш 
эвлаяъ   /ву,   ю-бу/,   д.   -эвлаяо;  д.  т. -эвлаяаш 
эвна   /ду-ду/,  д.   -эвно;   д.   т.   -эвнеш  
эвсара 
эвсаралла /ю/, д. -о  
эвсарниг  
эвхьаза  
эвхьазадаккха,   эвхьазадоккху,   эвхьазадаьккхина  
эвхьазадаккхнйта,    эвхьазадоккхуьйту, эвхьазадаккхийтина  
эвхьазниг 
эвхьазалла /ю/, д. -о  
эвхьазло, -наш /ю-ю/, д. -но  
эвхьазадала, эвхьазадолу, эвхьазадаьлла 
эвхьазадалийта,  эвхьазадолуьйту, эвхьазадалийтина  
эвхьазадаха, эвхьазадоху,  эвхьазадаьхна  
эвхьазадийла,    эвхьазадуьйлу,    эвхьазадийлла  
эвхьазадийлийта,     эвхьазадуьйлуьйту, эвхьазадийлийтина  
эвхьазалла, -ш /ю-ю/, д. -о  
эвхьазло   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  
эвфемизм, -аш /ю-ю/, д. -о  
эвхье  
эвхьениг  
эгIа, оьгIу, ийгIина 
эгIадайта, эгIадойту, эгIадайтина 
эгIаза 
эгIазалла /ю/, д. -о 
эгIазниг 
эгIийта, оьгIуьйту, эгIийтина 
эгIо, эгIаде, эгIадо, эгIийна 
эдайта, эдойту, эдайтина 
эдан, эде, эдо, эдина 
эзар, д. -но; д. т. -наш 
эгIа, оьгIу, ийгIина 
эгIар /ду/, д. -о 
эзар, д. -но; д. т. -наш 
эзарзза 
эзарлагIа 
эзарлагIниг 
эз-эзар 



экам 
экамалла /ю/, д. -о 
экамниг 
экватор /ю/, д. -о 
экзамен /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
экзаменатор,   -ш   /ву,   ю-бу/,   д.   -о 
экскурси   /ю-/,  д-   -но;   д.  т.   -еш 
экспедици  /ю-ю/, д.   -но; д.  т.  -еш 
эксплуатаци   /ю-ю/,  д.  -но;  д.  т.   -еш 
экспозици   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   –еш /юьхьйолор/ 
экспонат, -аш /ю-ю/, д. -о   
экха   /ду-ду/,   д.   -но;   д.   т.   -акхарой  
экха /ю-ю/,  д.  -но;  д.  т.  -наш  
эккха, оьккху, иккхина  
эккхадайта,  эккхадойту,  эккхадайтина  
эккхийта, оьккхуьйту, эккхийтина  
эккхо,   эккхаде,   эккхадо,   эккхийна  
экъа  /ю-ю/,  д.  -но;  д.  т.  -наш  
эла   /ву,   бу/,   д.   -эло;   д.   т.   -элий  
эладита /ду-ду/, д.  -но; д. т.  -наш  
эладитане  
эладитанениг 
эладитанхо,  -й  /ву,  ю-бу/, д.  -чо  
элашха 
элеватор   /ю-ю/,  д.   -о;   д.   т.   -ш  
электрически 
электричка, -ш /ю-ю/, д. -о  
электрификаци /ю/, д. -но  
электричество /ю/, д.. -но 
электростанци /ю-ю/, д. -но; д. т. -еш 
элп /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш 
элтар /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш 
элхьамч /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш 
эмалк /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
эмгар /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
эмгаралла /ду/, д. -о 
эмкал   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш 
энаюкъ /ю/, д. -о 
энжé 
энжéниг 
энциклопéди  /ю-ю/,  д.  -но;  д.  т.   -еш 
эпúтет, -аш /ю-ю/, д. -о 
эпúграф, -аш /ю-ю/, д. -о 
эпилог, -аш /ю-ю/, д. -о 
эпизод, -аш /ю-ю/, д. -о 
эпос /ю/, д. -о 
эпоха /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш 
эппаза  /ду-ду/,  д.   -но;  д.   т.   -наш 
эпсар   /ву,   ю-бу/,   д.. -о;   д.   т.    -ш 
эр /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш 
эр /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш 
эра, -наш /ду-ду/, д. -но 



эра /ка/ 
эраниг /ка/ 
эра /ду-ду/, д.  -но; д. т.  -наш 
эрз   /бу-бу/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
эриг /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
эриг /ду/, д. -олучо 
эрмало /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т. -й 
эллипс, -аш /ю-ю/, д. -о 
эллипсис /ю/, д. -о 
эрна /аре/ 
эрчадаккха,эрчадоккху, эрчадаьккхина 
эрчадаккхийта,   эрчадоккхуьйту, эрчадаккхийтина 
эрчадала, эрчадолу, эрчадаьлла  
эрчадалийта,    эрчадолуьйту,    эрчадалийтина 
эрчадаха, эрчадоху, эрчадаьхна  
эрчадахийта, эрчадохуьйту, эрчадахийгина  
эрчадовла, эрчадовлу, эрчадевлла 
эрчадовлийта,  эрчадовлуьйту,  эрчадовлийтина 
эса /ду-ду/, д. -эсо; д. т. -эсий  
эсала 
эсалалла /ю/, д. -о  
эсалниг  
эсало  
эсалониг 
эскар /ду-ду/, д. -о; д. т. -ш  
эскархо /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т. -й  
эстéтика /ю/, д. -о  
эстетически 
этаж, -аш /ю/ю/, д. -о /тIиэ/  
этажерка, -ш /ю-ю/, д. -о  
этика /ю/, д. -о  
этк /ю-ю/, д. -этко; д. т. -аш  
этимологи /ю/, д. -но  
этнографи /ю/, д. -но  
этIа, этIа, эттIа 
этIадайта, этIадойту, этIадайтина  
этIийта, оьтIуьйту, этIийтина  
этIо, этIадо, этIийна  
эха, оьху, ихна  
Эхаборзе /ю/, д. -но 
эханг /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш 
эхарт /ду/, д. -о 
эхар, -ш /ю-ю/, д. -о 
эхиг /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш // аьхгаш 
эхийта, оьхуьйту, эхийтина 
эххар а 
эхь /ду-ду/, д. -о; д. т. -аш  
эхьа, оьхьу, эхьна эхь-бехк/ду-ду/, д. -о  
эхь-има /ду-ду/, д. -но  
эхI /айдардош/ 
эхIé-хIай /айдардош/ 
эца, оьцу, эцна 



эцархо /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т. -й 
эцийта, оьцуьйту, эцийтина 
эчиг /ду-ду/, д. -о; д. т. -аьчгаш 
эша, оьшу, эшна 
эшадайта, эшадойту, эшадайтина  
эшам  /бу-бу/,  д.  -о;  д.  т.   -аш  
эшаршлакхархо, -й  /ву,  ю-бу/, д.  -чо  
эшелон   /ю-ю/,  д.   -о;  д.   т.   -наш  
эшийта, оьшуьйту, эшийтина  
эшо, эшаде, эшадо, эшийна 
 

Ю 
 

ю /ю-ю/, д. -но; д.т. -наш 
юбилей /ю/, д. -но 
юбка /ю-ю/, д.  -но; д. т.  -наш 
юда, юду, юьйдина 
юдар /ду/, д. -о 
юдийта, юдуьйту, юдийтина 
юза, юзу, юьзна 
юзаяйта, юзайойту, юзаяйтина 
юзийта, юзуьйту, юзийтина 
юзо, юзае, юзайо, юзийна 
юкъ /ю-ю/, д. -овкъаро; д. т. -овкъарш 
юкъ  /ю-ю/,  д.  -о;  д.  т.   -яккъаш 
юкъа, юкъу, юькъна 
юкъара 
юкъара-юьхьан /предложени/ 
юкъа 
юкъахь 
юкъалеларг /ву, ю-бу/, д. -юкъалелачо; д. т. юкъалеларш  
юкъалеларг /ду/  
юкъанаюьллург /ю/, д. -о, -чо  
юкъара  
юкъарниг 
юкъаметтиг, -аш /ю-ю/, д. -о  
юкъанаьккъара  
юкъара  
юкъарниг  
юкъаршлахь 
юкъарло  /ду-ду/,  д.   -но;   д.   т.   -наш  
юкъарло, -наш /ю-ю/, д. -но  
юкъаралла   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
юкъараллин-политически 
юкъахдита, юкъахдуьту, юкъахдитина  
юкъахдитийта, юкъахдуьтуьйту, юкъахдитийтина 
юкъийта, юкъуьйту, юкъийтина  
юккъера 
юккъерхо  /ву,  ю-бу/, д.  -чо;  д.  т.   -й  
юккъерниг 
юккъера  пIелг,   -аш   /бу-ду/,   д.   -о  
юккъехь  



юккъехьа  
юккъехьара  
юккъехула  
юкъ-юкъа 
юкъаяйта, юкъайойту, юкъаяйтина  
юкъаяла, юкъало, юкъаелла  
юкъаялийта, юкъайолуьйту, юкъаялийтина 
юкъъян, юкъъе, юкъйо, юкъйина  
юкъъяла, юкъло, юкъелла  
юкъаяхийта, юкъайохуьйту, юкъаяхийтина 
юкъаяхийтар /ду/, д. -о  
юла, юлу, юьйлина  
юлаяла, юлало, юлаелла  
юлийта, юлуьйту, юлийтина  
юм /ю/, д. -о /д. т. -дац/  
юм эцна 
юргIа   /ду-ду/,   д.   -но;   д.   т.   -наш 
юрт   /ю-ю/,   д.   -юьрто;   д.   т.   -ярташ 
юса, юсу, юьйсина 
юсаяла, юсало, юсаелла 
юсийта, юсуьйту, юсийтина 
юсо, юсае, юсайо, юсийна 
юста, юсту, юьстина 
юстаяйта,    юстайойту,    юстаяйтина 
юстаяла, юстало, юстаелла 
юстийта, юстуьйту, юстийтина 
юстици /ю/,, д. -но 
юсто, юстае, юстайо, юстийна 
юткъа 
юткъа-еха 
юткъа-еханиг 
юткъалла /ю/, д. -о 
юткъаниг 
юткъо 
юткъониг 
юкъъяйта,   юткъйойту,    юткъъяйтина 
юткъъяла, юткъло, юткъъелла 
юткъъялинта,   юткъйолуьйту,  юткъъялийтина 
юткъъян,   юткъъе,   юткъйо,   юткъйина  
юх /ю-ю/, д.  -юьхо; д. т. -яххаш  
юха 
юха, юху, юьйхина  
юхаала, юхаолу, юхааьлла  
юхаалийта,   юхаолуьйту,   юхаалийтина  
юхаара, юхаору, юхаэрина  
юхааха, юхаоху, юхааьхна  
юхаахийта,   юхаохуьйту,   юхаахийтина  
юхагулдайта, юхагулдойту, юхагулдайтина 
юхагулдала, юхагулло, юхагулделла  
юхагулдалийта,  юхагулдолуьйту,  юхагулдалийтина  
юхагулдан,  юхагулде,  юхагулдо,  юхагулдина 
юхадаккха,   юхадоккху,   юхадаьккхина  



юхадаккхийта,    юхадоккхуьйту,    юхадаккхийтина 
юхадала, юхало , юхаделла  
юхадала, юхадолу, юхадаьлла  
юхадалийта, юхадолуьйту,  юхадалийтина 
юхадаста, юхадосту, юхадаьстина  
юхадастадала,  юхадастало, юхадастаделла  
юхадастийта, юхадостуьйту,  юхадастийтина 
юхадаха, юхагIо, юхадоьду, юхадахана  
юхадахийта,   юхадохуьйту,   юхадахийтина 
юхаделла,     юхадоьллу,     юхадиллина  
юхадиллийта,     юхадуьллуьйту,     юхадиллийтина 
юхадерза, юхадоьрзу, юхадирзина  
юхадерзийта,   юхадоьрзуьйту,   юхадерзийтина 
юхадеша, юхадоьшу, юхадешна  
юхадешийта, юхадоьшуьйту,  юхадешийтина 
юхадийца, юхадуьйцу, юхадийцина  
юхадийцийта, юхадуьйцуьйту,  юхадийцийтина 
юхадиллийта, юхадуьллуьйту, юхадиллийтина 
юхадилла, юхадуьллу, юхадиллина  
юхадила, юхадуьлу, юхадилина  
юхадохдайта,  юхадохдойту,  юхадохдайтина  
юхадохдан, юхадохде,  юхадохдо, юхадохдина 
юхадуса, юхадусу, юхадуьйсина  
юхадусийта, юхадусуьйту, юхадусийтина 
юхадуца, юхадуцу, юхадуьйцина  
юхадуцийта, юхадуцуьйту, юхадуцийтина 
юхакховда,    юхакхевда,    юхакхевдина  
юхакховдадайта,  юхакховдадойту, юхакховдадайтина  
юхакховдийта,    юхакховдуьйту,    юхакховдийтина  
юхакховдо, юхакховдаде, юхакховдадо, юхакховдийна  
юхакхоссадала,  юхакхоссало,  юхакхоссаделла  
юхакхоссадалийта, юхакхоссадолуьйту, юхакхоссадалийтина  
юхакхосса,    юхакхуссу,    юхакхоьссина  
юхакхоссийта,  юхакхуссуьйту, юхакхоссийтина 
юхакъовла,    юхакъовлу,    юхакъевлина  
юхакъовлийта,  юхакъовлуьйту,  юхакъовлицтина 
юхакъовса,  юхакъовсу, юхакъевсина  
юхакъовсийта,  юхакъовсуьйту, юхакъовсийтина 
юхалалла, юхалоллу, юхалаьллина  
юхалаллийта,   юхалоллуьйту,   юхалаллийтина  
юхалатадайта,   юхалатадойту,    юхалатадайтина  
юхалато,  юхалатаде, юхалатадо,  юхалатийна 
юхалаца, юхалоцу, юхалаьцна  
юхалацийта, юхалоцуьйту, юхалацийтина 
юхалийча, юхалуьйчу, юхалийчина  
юхалийчадайта, юхалийчадойту, юхалийчадайтина 
юхалийчийта, юхалуьйчуьйту, юхалийчийтина 
юхаоза, юхаузу, юхаоьзна  
юхаозийта,   юхаузуьйту,   юхаозийтина  
юхаолла, юхауллу, юхаоьллина  
юхаоллийта,  юхауллуьйту, юхаоллийтина 
юхасатта, юхасетта, юхасеттина  



юхасаттийта,    юхасоттуьйту,    юхасаттийтина 
юхатаса, юхатосу, юхатесна  
юхатасийта, юхатосуьйту, юхатасийтина 
юхататта, юхатотту, юхатеттина  
юхататтийта, юхатоттуьйту, юхататтийтина 
юхатега, юхатоьгу, юхатегна  
юхатегийта, юхатоьгуьйту, юхатегийтина 
юхатоха, юхатуху, юхатоьхна  
юхатохийта, юхатухуьйту, юхатохийтина 
юхахахка, юхахохку, юхахаьхкина  
юхахахкийта,    юхахохкуьйту,    юхахахкийтина  
юхахедадайта, юхахедадойту, юхахедадайтина  
юхахедо,  юхахедаде,  юхахедадо,  юхахедийна 
юхахьада, юхахьоду, юхахьаьдда  
юхахьадала,  юхахьадолу,  юхахьадаьлла  
юхахьадалийта,  юхахьадолуьйту, юхахьадалийтина 
юхахьажа, юхахьожу, юхахьаьжна  
юхахьажийта,  юхахьожуьйту,  юхахьажийтина  
юхачовхадайта,   юхачовхадойту,   юхачовхадайтина  
юхачовхо,     юхачовхаде,     юхачовхадо, юхачовхийна  
юхачIагIдайта,    юхачIагIдойту,    юхачIагIдайтина  
юхачIагIдан,   юхачIагIде,   юхачIагIдо, юхачIагIдина  
юхашардан,      юхашарде,     юхашардо, юхашардина  
юхашордан,      юхашорде,      юхашардо, юхашардина 
юхашха 
юхаэккха, юхаоьккху, юхаиккхина  
юхаэккхадайта,    юхаэккхадойту,    юхаэккхадайтина 
юхаэккхийта,    юхаоьккхуьйту,    юхаэккхийтина  
юхаэккхо,     юхаэккхаде,     юхаэккхадо, юхаэккхийна 
юхаяздайта, юхаяздойту, юхаяздайтина  
юхаяздан,   юхаязде,   юхаяздо,   юхаяздина 
юхаIотта, юхаIутту, юхаIоьттина  
юхаIоттийта,     юхаIуттуьйту,    юхаIоттийтина 
юхийта, юхуьйту, юхийтина  
юх-юха 
юца, юцу, юьйцина  
юцийта, юцуьйту, юцийтина 
 

Юь 
 
юьззина 
юьззина йоцу 
юьззина предложени   /ю-ю/,   д.   -но; д. т. -еш 
юьззина синоним, -аш /ю-ю/, д. -о  
юькъа  
юькъаниг  
юькъо  
юькъониг  
юьрта  
юьртахь 
юьртара /вогIу/  
юьртара /ву/  



юьртарниг 
юьртахо /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т. -й  
юьстаха  
юьстахдаккха,   юьстахдоккху,   юьстахдаьккхина  
юьстахдаккхийта,       юьстахдоккхуьйту, юьстахдаккхийтина 
юьстахдала, юьстахдолу, юьстахдаьлла  
юьстахдалийта, юьстахдолуьйту, нЬьстахдалийтина  
юьстахдаха,   юьстахгIо,    юьстахдоьду, юьстахдахана  
юьстахдахийта,   юьстахдохуьйту,   юьстахдахийтина  
юьстахо  
юьстахъэккха,   юстахъоккху,   юьстахъиккхина  
юьстахьэккхийта, юстахъоьккхуьйту, юьстахъэккхийтина  
юьстахъэккхийта, юстахъоьккхуьйту, юьстахъэккхийтина  
юьсте /ю-ю/, д. -по; д. т. -наш  
юьхк /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш  
юьхь   /начало/   /ю/.   д.   т.   -о   /дукх. тер. дац/ 
юьхьйолор /ду/, д. -о /экспозици/  
юьхь /ю-ю/, д. -о; д. т. -яххьаш 
юьхь-куьг /ду/ 
юьхьан 
юьхьанца 
юьхьанцарниг 
юьххьера 
юьххьерниг 
юьхьдагалла /ю/, д. -юьхьдагалло 
юьхьдагана /куцдош/ 
юьхьза 
юьхьиг /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
юьхьлоцу  /ду-ду/,  д.   -но;  д.   т.   -наш 
юьххье 
юьхьIаьржо /ю-ю/, д.  -но; д.  т.  -наш 
юьхькIам /бу/, д. -о 
юьхькIолла /ю/, д. -о 
юьхькIеда 
 

Я 
 
я /хуттург/ 
яа, йоу, йиъна 
яа-мала 
яа-юха 
яаяйта, яайойту, яаяйтина 
яаяла, яало, яаелла 
яга, йогу, егна 
яга, йогу, яьгна 
ягаръяйта, ягарйойту,  ягаръяйтина 
ягаръяла, ягарло, ягаръелла 
ягаръян, ягарйо, ягарйина 
ягаяйта, ягаяйойту, ягаяйтина 
ягаяла, ягало, ягаелла 
ягийта, йогуьйту, ягийтина 
ягийта, йогуьйту, ягийтина 



яго, ягае, ягайо, ягийна 
ян, йо, йина 
ян, йов, яйна 
ян, йохьу // яхьа, еана 
ян, йогIу, еана 
яда, йоду, едда 
ядаяйта, ядайойту, ядаяйтина 
ядаяла, ядало, ядаелла 
ядийта, йодуьйту, ядийтина 
ядо, ядае, ядайо, ядийна 
яжа, ежа, яьжна 
яжаяйта, яжайойту, яжаяйтина 
яжийта, йожуьйту, яжийтина 
яжо, яжае, яжайо, яжийна 
яза, йозу, яьзна 
яздайта, яздойту, яздайтйна 
яздала, язло, язделла 
яздалийта,    яздолуьйту,    яздалийтина 
яздан, язде, яздо, яздина 
яздархо /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т. -й  
язденд-шена 
яздедай шена 
язийта, йозуьйту, язийтина 
язо, -наш /ю-ю/, д. -но 
язор, -аш /ю-ю/, д. -о 
язо, язае, язайо, язийна 
языковедени /ю/, д. -но 
языковед, -аш /ву, ю-бу/, д. -о 
языкознаки /ю/, д. -но 
яийта, йоуьйту, яийтина 
яй /бу-ду/, д. -но; д. т. -еш 
яй /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш 
яйа, йойу, яйъина 
яйаяла, яйало, яйаелла 
яйдакх 
яйдакхниг 
яйлла /ю/, д. -о; д. т. дац 
яйн 
яйниг 
яйта, йойту, яйтина 
яйийта, йойуьту, яйийтина 
яйян, яййо, яййина 
яйяла, яйло, яйелла 
яйялийта, яййолуьйту, яйялийтина 
якха, екха, екхна 
якхаяйта, якхайойту, якхаяйтина 
якхаяла, якхало, якхаелла 
якхдала. якхло, якхделла 
якхдалар /ду/, д. -о 
якхдалийта.якхдолуьйту, якхдалийтина 
якхийта, йокхуьйту, якхийтина 
яккха,йоккху, яьккхина 



яккхаяла, яккхало, яккхаелла 
яккхийта, йоккхуьйту, яккхийтина 
якхо, якхае, якхайо, якхийна 
якхъян, якхъе, якхйо, якхйина 
якъаяйта, якъайойту, якъаяйтина 
якъаяла, якъало, якъаелла 
ял /ю-ю/, д. -йоло; д. т. -елаш 
яла, ло, елла 
яла, ле, елла 
яла, йолу, яьлла 
ялаяйта, ялайойту, ялаяйтина 
ялаяла, ялало, ялаелла 
ялгIу /ду-ду/, д. -но; д. т. -ш 
ялийта, йолуьйту, ялийтина 
ялийта, йолуьйту, ялийтина 
ялкха /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш 
ялла, йоллу, яьллина 
яллаяйта, яллайойту, яллаяйтина 
яллаяла, яллало, яллаелла 
яллийта, йоллуьйту, яллийтина 
ялло, яллае, яллайо, яллийна 
яло, ялаé, ялайо, ялийна 
ялпор /ду/, д. -о 
ялсамане /ю/, д. -но 
ялта /ду-ду/, д. -ялто; д. т. -ш 
ялх, д. -аммо; д. т. -аннаш 
ялхитта, д. -ммо; д. т. -ннаш 
ялхо /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т. -й 
ялх-ялх 
ял-ялхитта 
ямб /ю/, д. -о 
ямбаш 
ямарта 
ямартниг 
ямартло, -наш /ю/, д. -но 
ямарто, -наш /ю-ю/, д. -но 
ямартхо, -й /ву, ю-бу/, д. -чо 
ян, йо, йина 
ян, йов, яйна 
ян, йогIу, еана 
ян, яхьа, еана 
январан денош 
январски 
январь /бу/, д. -о 
янтарь /ю-ю/, д. -о; д. т. -аш 
яо, яае, яайо, яийна 
японец /ву, ю-бу/, д.-о; д. т. -цаш 
яппарш /ю/, д. -а цхь. т. дац 
яр /ю/, д. -о; д. т. -аш 
ярархо, -й /ву, ю-бу/, д. -чо 
яржа, яьржа, яьржина 
яржаяйта, яржайойту, яржаяйтина 



яржаяла, яржало, яржаелла  
яржаялийта, яржайолуьйту, яржаялийтина 
яржийта, йоржуьйту, яржийтина  
яржо, яржае, яржайо, яржийна  
ярмарка /ю-ю/, д. -о; д. т. -ш  
ярста, ерста, ерстина  
ярстаяйта, ярстайойту, ярстаяйтина  
ярстаяла, ярстало, ярстаелла  
ярстийта, йорстуьйту, ярстийтина  
ярсто, ярстае, ярстайо, ярстийна  
ясакх /ю-ю/, д. -о, д. т. -аш /ял/  
ясли /ю-ю/, д. -но; д. т. -еш  
яссаяйта, яссайойту, яссаяйтина  
яссо, яссае, яссайо, яссийна  
яста, йосту, яьстина 
ястаяла, ястало, ястаелла  
ястаялийта,  ястайолуьйту,  ястаялийтина 
ястийта, йостуьйту, ястийтина  
ята, ета, етта  
ята, йоту, яьтта  
ятаяла, ятало, ятаелла  
ятийта, йотуьйту, ятийтина  
ято, ятае, ятайо, ятийна  
ятта, йотту, еттина  
яттаяла, яттало, яттаелла  
яттийта, йоттуьйту, яттийтина 
ятIа, éтIа, яьттIа 
ятIар /ду/, д. -о 
ятIаяйта, ятIайойту, ятIаяйтина 
ятIаяла, ятIало, ятIаелла 
ятIийта, йотIуьйту, ятIийтина 
ятIо, ятIае, ятIайо, ятIийна 
яха, гIо, йоьду, яхана 
яха, еха, ехна 
яха, éха, яьхна, амма: Яха /йоьIан цIе/ 
яхархо, /ю-бу/, д. -чо; д. т. -бахархой 
яхаяйта, яхайойту, яхаяйтина 
яхаяла, яхало, яхаелла 
яхаяла, яхало, яхаелла 
яхийта, йохуьйту, яхийтина,  амма: Яхита /йоьIан цIе/  
яхка, ехка, ехкина  
яхка, йохку, ехкина  
яхка, юьйла, йогIу, яьхкина  
яхкаяйта, яхкайойту, яхкаяйтина  
яхкаяла, яхкало, яхкаелла  
яхо, яхае, яхайо, яхийна  
яхча, ехча, ехчина  
яхчаяйта, яхчайойту, яхчаяйтина  
яхчаяла, яхчало, яхчаелла /чIагIъелла/  
яхчийта, йохчуьйту, яхчнйтина 
яхчо, яхчае, яхчайо, яхчийна 
яхъян, яхъе, яхйо, яхйина 



яхъяла, яхло, яхъелла 
яхь /ю/, д. -йохьо; д. т. -дац 
яхьа, хьо, хьо, яьхьна 
яхьаяла, яхьало, яхьаелла 
яхьийта, йохьуьйту, яхьицтина 
яц 
яца, йоцу, яьцна 
яцаяла, яцало, яцаелла 
яцийта, йоцуьйту, яцийтина 
яцо, яцае, яцайо, яцийна 
яча, йочу, яьчна 
яша, еша, ешна 
яша, ёша, яьшна 
яша, йошу, яьшна 
яшаяйта, яшайойту, яшаяйтина 
яшаяла, яшало, яшаелла 
яшийта, йошуьйту, яшийтина 
яшийта, йощуьйту, яшийтина 
яшó, яшаё, яшайо, яшийна 
яяла, яло, яелла 
яIа, йоIу, яьIна 
яIаяла, яIало, яIаелла 
яIийта, коIуьйту, яIийтина 
 

Яь 
 
яьржина, яьржинарг  
яьсса, яьссаниг  
яьссалла /ю/, д. -о 
яьшка /ю-ю/, д. -но; д. т. -наш  
яьIна /ю-ю/, д. -яьIно; д. т. –еш 
 

I 
 
Iа  /ду-ду/,   д.   -Iаьно;   д.  т.  -Iаьнаш 
Iаба, Iеба, Iаьбна 
Iабадайта, Iабадойту, Iабадайтина 
Iабийта, Iобуьйту, Iабийтина 
Iабо, Iабаде, Iабадо, Iабийна 
Iад  /ду-ду/,  д.   -Iедо;  д.  т.   -Iедаш 
Iад   /ду-ду/,   д.   -Iодо;   д.   т.   -Iодмаш 
Iадат  /ду-ду/,  Д.   -о;   д.  т.   -аш 
IаддаргIа  /ю-ю/, д.  -но;  д.  т.  -наш 
IадIайта, IадIойту, IадIайтина  
IадIан, IадIа, IадIийна  
Iодика /ю/ 
Iадоккхийла   /ю-ю/,  д.   -о;  д.   т.   -ш  
Iаж   /бу-ду/,   д.   -Iежо;   д.   т.   –Iежаш /стом/ 
Iаж   /бу-ду/,   д.   -Iожо;   д.   т.   -Iежаш /дитт/  
Iажаркх  /ю-ю/,  д.   -о;   д.  т.   -аш 
Iаждарбуц    /ю-ю/,    д.    -Iаждарбацо; д. т. -Iаждарбецаш  
Iазап   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  



Iай 
Iайлера  
Iайлерниг  
Iай дуьйна 
Iайг   /бу-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
Iайла   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  
Iайта, Iойту, Iайтина  
Iалам   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш  
Iаламат  /ду-ду/, д.   -о;  д.  т.   -аш  
Iаламдовзар  /ду/,  д.   -о  /еетествознание/ -природоведение  
Iалашдайта, Iалашдойту, Iалашдайтина 
Iалашдала, Iалашло, Iалашделла  
Iаларо, -й /ву, ю-бу/, д. -чо  
Iалашдан, Iалашдо, Iалашдина  
Iалашо   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  
Iалéлай /айдардош/  
Iам  /бу-ду/, д.  -Iомо;  д. т.  -Iаьмнаш  
Iама, Iема, Iемина 
Iамадайта, Iамадойту, Iамадайтина  
Iамадала, Iамало, Iамаделла  
Iамадалийта, Iамадолуьйту, Iамадалийтина 
Iамийта, Iомуьйту, Iамийтина  
IаммагIа, -ш /ду-ду/, д. -о  
Iамо, Iамаде, Iамадо, Iамийна  
Iамор /ду/, д. -о  
Iан, Iе, Iа. Iийна 
Iанадайта, Iанадойту, Iанадайтина  
IандагIа, -ш /ду-ду/, д. -о  
Iано, Iанаде, Iанадо, Iанийна  
Iарби  /ву,  ю-бу/, д.   -чо;  д.  т.   -й  
Iарждайта,    Iарждойту,    Iарждайтина  
Iарждала, Iаржло, Iаржделла  
Iарждан,   Iаржде,  Iарждо, Iарждина  
Iарч /ду-ду/, д. -Iорчо; д. т. -Iаьрчаш  
Iаса   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  
Iаткъа, Iаьткъа, Iаьткъина 
Iаткъийта,  Iоткъуьйту, Iаткъийтина 
Iаха, Iаьха, Iаьхна 
Iахадала, Iахало, [ахаделла 
Iахар  /бу-ду/,  д.   -о;   д.  т.   -ий 
Iахара /етт/ 
Iахарниг 
Iахийта, Iохуьйту, Iахийтина 
Iахка, Iохку, Iаьхкина 
Iахкадала, Iахкало, Iахкаделла 
Iахкийта, Iохкуьйту, Iахкийтина 
Iахко,   Iахкаде,  Iахкадо,  Iахкийна 
IаI  /бу-ду/, д.  -IаьIо;  д.  т.  -IаьIнаш 
IаIа, IаьIа, IаьIна 
IаIадайта, IаIадойту, IаIадайтина 
IаIадала, IаIало, IаIаделла 
IаIо, IаIаде, IаIадо, IаIийна 



Iаь  /ю-ю/,  д.   -наро;   д.  т.   -нарш 
Iаьвла   
Iахар  /бу-ду/,  д.   -о;  д.  т.    ий 
Iаьнди   /ву,   ю-бу/,   д.   -чо;   д.   т.   -й 
Iаьржа 
Iаьржалла /ю/, д. -о 
Iаьржаниг 
Iаьржаха 
IаьржабIаьрг, -аш /ю-ю/, д. -о 
Iаьрчи   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -еш 
IаьIа   /бу-ду/,  д.   -о;   д.   т.   -ий 
IаьIалаг, -аш /ю-ю/, д. -о 
Iéдал   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -ш 
Iен, Iе, Iа, Iийна 
Iéса 
Iéсалла /ю/, д. -о 
Iéсаниг 
Iеттадайта,    Iеттадойту,    Iеттадайтина 
Iетто, Iеттаде, Iсттадо, Iеттийна 
Iеттор   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -аш 
Iéха   /бу-ду/,   д.   -но;   д.   т.   -наш//ий  /аренан буц/  
Iеха, Iоьху, Iехна  
Iéхадайта, Iехадойту, Iехадайтина  
Iéхадала, Iехало, Iехаделла  
Iéхадалийта, Iехадолуьйту, Iехадалийтина 
Iéхийта, Iоьхуьйту, Iехийтина 
Iéхо, Iехаде, Iехадо, Iехийна  
Iилла, Iуьллу, Iиллина  
Iилладайта,  Iилладойту,  Iилладайтина  
Iиллийта, Iуьллуьйту, Iиллийтина  
Iилло, Iилладе, Iилладо,  Iиллийна  
Iилма  /ду-ду/,  д.  -но;  д.  т.   -наш  
Iилманан коммунизм /ю/, д. -о  
Iилманан-практически 
Iилманча, Iилманхо, -й   /ву, ю-бу/, д. -чо; д. т. -ш 
Iин   /ду-ду/,  д.   -о;  д.  т.   -Iаннаш  
IиндагI   /ду-ду/,  д.   -о;   д.  т.   -аш  
Iитта, Iуьтту, Iиттина  
Iиттадала, Iиттало, Iиттаделла  
Iиттийта, Iуьттуьйту, Iиттийтина  
Iов  /ю-ю/,  д.  -Iаьвно;  д.  т.   -Iаьвнаш  
Iовда, Iовду, Iаьвдина  
Iовдийта, Iовдуьйту, Iовдийтина  
Iовжа, Iаьвжа, Iаьвжина  
Iовша, Iовшу, Iаьвшина  
Iовшийта, Iовшуьйту, Iовшийтина  
Iовдал /ву, ю-бу/, д. -о; д. т. -ш   
Iовдала 
Iовдалалла   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш  
Iовдалниг 
Iовраш /ю/, д. -а; /цхь. т. дац/ 
Iовша, Iовшу, Iаьвшина  



Iотта, Iутту, Iоьттина 
Iоттабаккхам  /бу-бу/, д.  -о; д. т. -аш 
Iоттийта, Iуттуьйту, Iоттийтина 
Iовшадала, Iовшало, Iовшаделла 
Iовшийта, Iовшуьйту, Iовшийтинз 
Iожа 
Iожаниг 
Iожалла   /ю-ю/,   д.   -о;   д.   т.   -ш 
Iонжар   /ду-ду/,   д.   -о;   д.   т.   -ш 
Iораяккха,    Iорайоккху,    Iораяьккхина 
Iораяккхийта,   Iорайоккхуьйту,  Iораяккхийтина 
Iораяла, Iорайолу, Iораяьлла  
Iораялийта, Iорайолуьйту,  Iораялийтина 
IонтIаз  /ю-ю/, д.  -о;  д.  т.  -аш  
Iу  /ву,  ю-бу/,  д.   -Iуьно;  д.  т.   -й  
Iуналла   /ду-ду/,  д.   -о;   д.   т.   -ш  
Iункар  
Iункарниг  
Iуьйкъахан    /ю-ю/,    д.    -Iуьйкьахено; -Iуьйкъахенаш 
Iуьйкъе   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  
Iуьйре   /ю-ю/,   д.    -но;   д.   т.    -наш  
Iуьйрре /куцдош/  
Iуьйранна /куцдош/  
Iуьйранна дуьйна  
Iуьрг   /ду-ду/,   д. -о;   д.  т. -аш  
IуьIа   /ю-ю/,   д.   -но;   д.   т.   -наш  
Iуьпаш   /ю/,   д.   -а   /цхь.   т.   дац/ 



НОХЧИЙН МЕТТАН НИЙСАЯЗДАРАН КОЬРТА БАКЪОНАШ 
 
Орфографи а, цуьнан дакъош а, принципаш а 
 
Дешнийн  нийсаяздар Iамочу бакъонех орфографи олу.  Иза  гречески дош ду. Цуьнан 
маьIна оьрсийн маттахь «правописание», нохчийн маттахь «нийсаяздар» ду. Ненан меттан 
орфографин диъ дакъа ду: 

1. дешнийн маьIнийн дакъош нийсаяздар /морфемийн нийсаязъяр/;  
2. хоьттина а, къаьстина а, дефисца а яздар;  
3. дош сехьадаккхаран бакъонаш;  
4. доккха элп яздар. 

 
1.   Орфографин хьалхара дакъа — дешан маьIнин дакъош нийсаяздар — 
орфографин морфологически принципан буха тIехь дIахIоттош ду, хIунда аьлча 
морфологически дешан латтам /хIоттам/ талларца къестош долу дешан маьIнин дакъош: 
лард, орам, дешхьалхе, суффикс, чаккхе — тайп-тайпана олуш хилахь а, и морфемаш   
морфологин бакъонашца  цхьанакепара язъеш  хуьлу, масала:  хьоза—/хеза: хьозу, хьоза, 
яздо: хьоза/: олхазар /хеза: олхузур, олхузар, олхазар, яздо: олхазар/; чIогIа, чIогIаниг 
/хеза: чIогIу, чIогIуниг, чIогIа, чIогIаниг, яздо: чIогIа, чIогIаниг/; чIогIу,  чIогIург  /хеза:   
чIогIу,   чIогIург,   чIогIа,  чIогIарг,   яздо:   чIогIу,   чIогIург/. 
Орфографин дакъошна юкъахь уггаре а доккха а, коьрта а, мехала а ду дешан маьIнин 
дакьош — морфемаш: лард а, орам а, дешхьалххе а, суффикс а, чаккхе а нийсаязъяр. 
2.  Орфографин  шолгIа дакъа — хоьттина а, къаьстина а, дефисца  а яздар — меттан 
доинашца /лексикаца/ дозуш ду. Иза орфографин дакъошна юкъахь уггаре а чолхе а, 
хала а, иштта мехала а ду. Орфографин цу декъан маьIна дозу коьрта а, гIуллакхан  а  
дешнаш къаьстина яздарх а, дешнаш цхьаьна а кхеташ, ойла а, мотт а кхиаре хьаьжжина,  
кхоллалуш долу чолхе дешнаш  хоьттина /цхьаьна/ а, маьIне а, башхаллашка а хьаьжжина,  
цхьадолу чолхе дешнаш дефисца а яздеш хиларх а, иштта орфографин семантически 
/маьIнин/ принципах а. 
Далор вай масалш. БIаьстенан бацалахь лепара цIен а, сийна а, можа а зезагаш. Бешан 
хехочо жа, Iу схьакхачаре хьоьжуш, сацийнера. ЖаIу цига схьакхечира. Дукхаваха 
школехь нохчийн меттан, литературан хьехархо вара. Воккхачу стага Iумхас кIанте, иза 
даггара хастош, дика дош элира: «Жима къонах, хьайгара хаза гIиллакх а, йоккха 
оьздангалла а гайти ахь. Ирс долуш, диканца дукха ваха хьо!» Цу предложенешкахь шайн 
грамматически форманаш а, маьIнаш а, башхаллаш а йолуш, коьрта а, гIуллакхан а 
дешнаш ду. Уьш, церан маьIнашка а, башхаллашка а хьаьжжина, къаьстина а, цхьаьна а 
яздина. И дешнаш цхьадерш къаьстина яздина, хIунда аьлча царах хIора а, шен-шен 
маьIна а долуш, къаьст-къаьстина дешнаш хуьлу, ткъа керла цхьа маьIний, кхетаммий 
луш, кхолладелла долу чолхе дешнаш жаIу, Дукхаваха хоьттина /цхьаьна/ яздина. 
Адамийн дахар а, церан ойла а, кхетам а, говзалла а, мотт а кхиарца цхьаьна керла дешнаш 
кхоллало. Царна юкъахь цхьалхе дешнаш хилла ца Iаш, дешнаш цхьаьна а кхеташ, керла 
кхетам-маьIна а душ, керла чолхе дешнаш а кхоллало, масала: цхьалхе дешнаш ду кху 
кепара ша-ша къаьстина долу хIорш: цхьаъ, итт, ворхI, кхоъ, жа, Iу, чIерий, лецархо, 
лоьцург, берг, зIок. 
Цхьалхе дешнаш цхьаьна а кхеташ, керла кхетам луш, кхолладелла, хоьттина яздеш долу 
чолхе дешнаш хIорш ду: цхьайтта /цхьа + итт/, кхойтта /кхоъ + итт/, вуьрхIитта /ворхI + 
итт/, ткъайоьсна /ткъа + йоьссина/, жаIу /жа + Iу/, чIерийлецархо /чIерий + лецархо/, 
чIерийлоьцург /чIерий + лоьцург/ — цапля боху олхазар, зIокберг /зIок + берг/. 
Дешнаш цхьаьнаэр, чолхе дешнаш кхолладалар дахар а, керла кхетамаш а, мотт а кхиаре 
хьаьжжина хуьлуш ду. Иза мотт кхиаран цхьа некъ бу. Керла кхетам а, керла маьIна а 
луш, кхолладелла, хилла девлла чолхе дешнаш вай цхьаьна яздо: масала: йолхьокхург, 
хIутосург, кIаорург, хьелийозархо, юкъанаюьллург, тIехулатосург, дегабаам, дегайовхо, 



дагалацам, даьхнилелорхо, дагахьбаллам, озабезам, тешнабехк, цIирцIирхьоза, 
тIобоккхург. 
Дефисца яздо: 1/ дош карладоккхуш кхолладелла чолхе дешнаш, масала: кест-кеста, тайп-
тайпана, бес-бесара, сар-сарахь, сих-сиха, юкъ-юкъа, юх-юха, ша-ша, вогI-вогIуш; 
2/ шишша цхьаьна лиэла цIердешнаш а дефисца яздо: масала: да-нана, кор-неI, кад-Iайг, 
текх-цаца, юьхь-куьг, ког-корта, мотт-гIайба, коч-хеча. 
3.  Орфографин кхоалгIа дакъа — дош сехьадаккхар — фонетикан а, морфологин а 
бакъонийн  буха тIехь дIахIоттош  ду. Дош керлачу магIане сехьадоккху дешдакъошца, 
кхечу кепара аьлча, дешдакъош доха а ца деш. Масала: ол-ха-зар, мел-ла-ша, та-ха-на,  
тий-на, сий-на, ший-ла, йов-ха. Иза фонетически бакъо ю. Дош керлачу могIане 
сехьадоккхуш, цхьайолчу меттигашкахь дешан маьIнин дакъош декъа ца магадо: масала: 
дIа-йил-ла, охьа-дах-ка /о-хьадахка аьлла, декъа мегар дац/. Иза морфологин бакъонца 
дозуш ду. 
Орфографин кхоалгIа дакъа — дош сехьадаккхар — нийсаяздаран бакъонийн уггаре а 
жима а, атта а дакъа ду. 
4.  Орфографин доьалгIа дакъа — доккха элп яздар — шакъаьстина хIора 
предложени а, иштта долахь цIе а къастош билгалъяккхаран бакъонийн буха тIехь 
ду. Иза чолхе, хала дакъа дац, амма кхоалгIачу декъал алсам ду. Вайна ма-хаъара, хIора 
предложени а доккхачу элпаца йолайо, ткъа долахь цIе а доккхачу элпаца язйо, 
предложенехь муьлххачу меттехь и хиларх башхо а йоцуш, масала: Педагогически 
институтехь доьшуш дуккха а мехкарий а, кегий нах а бу. Къаьсттина дика доьшуш а, 
низам долуш а, гIиллакхе а, оьзда а ю Роза а, Асет а, Сацита а, Луиза а. 
Вайн орфографин йиъ принцип ю:  1/ фонетически принцип, 2/ морфологически 
принцип, 3/ традиционно-исторически принцип, 4/ семантически /маьIнин/ принцип. 
I. Фонетически принципехь яздо цхьанакепара бен олуш а, хезаш а доцу дешнаш, олуш 
ма-дарра, масала: лам, лу, зил, аз, лаг, кад, гIаз, бад, ала, диг, газ, газа, гам, илли, гали, 
лами, чами. 
Нохчийн меттан алфавит латински графически буха тIехь долчу хенахь вайн меттан 
орфографехь фонетически принцип коьрта лоруш яра, хIунда аьлча цу хенахь вайн меттан 
дукхах долу дешнаш олуш а, хезаш а ма-дарра яздора, йозанехь дифтонгаш билгал а 
йохуш, масала: jazdan, ziezag, kies, Asiet. Цул сов, нохчийн меттан дешнашкахь хезаш 
долчохь массанхьа а й  /j/ яздора:   jalta,  joza, jiša, jurt, jölu, joxjella. 
ХIинца кху сохьта, вай лелочу оьрсийн графически буха тIехь хIоттийна долчу нохчийн 
алфавито вайн меттан эханнал сов йолу лексика фонетически принципера схьа а яьккхина, 
морфологически принципан кара дIаелла, графикан, орфографин некъашций, 
бакъонашций, язъян езаш йолу. 
Муьлххачу а къоман я халкъан орфографехь хуьлуш ю масех тайпанара принципаш. 
Нохчийн меттан орфографехь а ю, лакхахь вай ма-аллара, йиъ принцип. Ткъа царалахь 
цхьаъ коьрта ларалуш хуьлу. Традиционни /исторически/ принципехь яздеш долу дешнаш 
вайн маттахь вуно кIезиг ду, фонетически я морфологически принципийн некъашца 
яздечу дешнел муххале а. Традиционно-исторически принципехь яздеш дерш коьртачу 
декъана кхечу меттанашкара вайн матте тIеэцна дешнаш ду. 
Нохчийн литературни меттан орфографехь фонетически принпип лелайо коьртачу 
декъана морфологически принципца иза галморзах ца йолучу кепара, морфологин 
бакъонашна новкъарло ца ечу барамехь, масала: бат, бос, бал /хелхаран бал/ боху дешнаш 
фонетически принципехь олуш а, хезаш а ма-дарра яздарца цхьаьна морфологически 
принципца нийса а нисло, цу принципна новкъарло еш а дац, хIунда аьлча, цкъа-делахь, и 
дешнаш цу цхьанакепара бен олуш а, я хезаш а дац, шозлагIа-делахь, морфологин 
бакъонна /морфологически принципна/ карадоьрзуш а ду: цхьана агIор, бат, бос, хелхаран 
бал боху дешнаш а, ботт класс, исс, юуш йолу балл боху дешнаш а ала цхьабосса олу, 
вукху агIор, и дешнаш, алар цхьаъ доллушехь, дожаршца лега а дича, дукхаллин терахье а 
дерзийча, царна юккъера башхо гучуйолу. Вайн меттан морфологехь, орфографехь хIара 



бакъо ю: «Дешан чаккхенга шала мукъаза элпаш /лл, сс, тт/ яздо, дош хийцича 
чаккхенгара мукъаза элп шалхадалахь, шалха ца далахь, мукъаза элп цхьаъ бен ца яздо», 
аьлла йолу, масала: ботт — баттах— беттанаш; класс — классах — классаш; исс — 
иссаннах — иссаннаш; юуш йолу балл — боллах — баьллаш; амма: бат — бетах — 
батош; бос — басах — беснаш; хелхаран бал — болах — баьлнаш. Цу кеп-пара, и 
дешнаш, цхьаллин терахьан цIерниг дожарехь цхьанакепара олуш делахь а, дожаршций, 
терахьашций хийцича, морфологин бакъонна карадоьлху, цундела уьш морфологически 
принципна карадоьрзу, морфологически принципан лааме а доьрзу. Цу кеппара, нохчийн 
литературни меттан орфографехь, оьрсийн меттан орфографехь а санна, фонетически 
принцип морфологически принципан куьйгалли кIел йогIу, цуьнан лааме /бакъоне/ а 
йолуш. Цундела хIинца кху сохьта вай нохчийн орфографехь а коьрта лору 
морфологически принцип. Иза иштта хилар чIагIдеш дуккха а бахьанаш ду, ткъа цу 
бахьанех лаьцна вай кхузахь ницкъ ма-кхоччу доца билгалдоккхур ду, цуьнан коьрта 
маьIна а къастош. 
Карарчу хенахь нохчийн меттан орфографехь фонетически принципал коьрта 
морфологически принцип хиларан бахьанаш билгалдохур вай. Уьш кху кепара ду:  
1. 1925-чу шарера 1938-чу шаре кхаччали йолчу хенахь, нохчийн литературни меттан 
алфавит латински графически буха тIехь долчу заман чохь, олуш а, хезаш а ма-дарра 
яздеш долу дешнаш алсам дара. Цундела хIетахь фонетически принцип коьрта лара йиш 
яра. 
2. Цу хенахь вайн меттан йозанехь дифтонгаш а язйора ie — иэ,   ио—уо/, дешан 
чаккхенга къайлах меран-нун а яздора /п/, цундела дуккха а дешнаш олуш а, хезаш а ма-
дарра яздеш дара. 
И агIо лерича, латински графически буха тIехь хIоттийнчу алфавито аьтто бора нийса 
деша а, доьшучух кхета а. Амма оьрсийн графически буха тIехь долу вайн алфавит а дика 
ду. 
3.  Дешнашкахь й /j/ хезаш мел долчохь а яздора. 
4.  Цухенахь морфологин а, морфологически принципан а гIо лаца йиш а, таро а луш йолу 
вайн грамматикан морфологически бакъонаш нохчийн меттан орфографехь кIезиг яра. 
Дуккха а дешнаш хезаш ма-дарра яздора. 
5.  Иштта и бахьанаш долуш, вайн меттан орфографехь хIетахь фонетически принцип 
коьрта лорура. 
6.   1938-чу шарахь нохчийн алфавит оьрсийн  графически буха тIехь хIоттийра, тIаккха 
нохчийн меттан графика а, йозанехь аьзнаш элпашца билгалдахар а йоккхачу башхонца 
хийцаделира. Цундела хьалха юьхьанца олуш а, хезаш а ма-дарра яздеш хилла, 
фонетически принципехь хилла долу дуккха а дешнаш хIинца кху сохьта олуш а, хезаш а  
ма-дарра ца яздо. Уьш, морфологически принципан кара а доьрзуш, цуьнан куьйгалли кIел 
даьхкина. 
7.  Хьалха фонетически принципехь яздеш хилла дуккха а дешнаш морфологин 
бакъонаша,  цуьнан карара схьа а даьхна, морфологически принципана кара дIаделла. 
8.  Нохчийн маттахь дукха ду тайп-тайпана олуш долу дешнаш. Уьш хIоранга а тайп-
тайпана яздайта йиш яц, бакъонаша маггийнчу кепара бен. 
9.  Вайн маттахь морфологин бакъонашца яздеш долу дешнаш Iаламат дукха ду. 
10.  Фонетически принцип дуккха а меттигашкахь морфологически принципна дуьхьал   
ца хуьлуш, мелхо а лексикан алсамчу хазница морфологически бакъонийн лааме йоьрзу, 
дешнаш йозанехь морфологин бакъонийн буха тIехь дIа а яздо. 
11.  Нохчийн меттан орфографехь фонетически принцип морфологин бакъонашна а, 
морфологически принципна а дуьхьал ца хин йолчу барамехь бен ца лелайо вай. 
12.   Вайн меттан алфавитан а, графикан а ницкъо фонетически прииципна Iаткъам баро, 
цуьнан мехалла лах а еш, морфологически принципан мехалла лакхайоккху, масала, го, 
до, мо, чо, дог, бог, бога, зезаг, пелаг боху а, кхин дуккха а дешнаш фонетически  
принципера дIадовлу, вай дифтонгаш язъеш цахилар бахьана долуш. 



13.  Морфологин,   цуьнан  бакъонийн  Iаткъамо фонетически  принципан  маьIна лах а  
деш, морфологически  принципан маьIна алсамдоккхуш  лакхадоккху.   Цундела и 
принцип грамматикан /морфологин/ лааме йолу. 
14.  Тайи-тайпана а, шеконца а олуш долчу дешнийн цхьанакепара яздар коьртачу  
декъана морфологин   /грамматикан/  бакъонашца  хиларна а алсамдолу морфологически 
принципан маьIна. 
15.   Вайн орфографехь фонетически принципан маьIна а, мехалла а тIаьхь-тIаьхьа лахло, 
морфологически принципан мехалла совйолу. 
16.  Орфографехь морфологически принципан онда бух ларало меттан а, цуьнан 
морфологин а бакъонаш а, церан норманийн чIагIо а. 
17.  Доца шеконан мукъа аьзнаш /а, у, и/ хуьлу коьртачу къамелан дакъойн дешнашкахь:    
1/ цIердешнашкахь,  2/ билгалдешнашкахь,  3/ терахьдешнашкахь, 4/ цIерметдешнашкахь, 
5/ хандешнашкахь, 6/ куцдешнашкахь, ткъа цу къамелан дакъошкахь доца шеконан мукъа   
элпаш нийсаяздар морфологин /грамматикан/ бакъонашца дозуш ду. Меттан лексикехь  
уьш дукхах долу дешнаш /къамелан дакъош/ ду, морфологически принципехь яздеш  
долу.  Доцачу шеконан мукъачу аьзнийн нийсаяздаран бакъонаш ю, хIунда аьлча цара   
вовшех къестош дерш къамелан дакъош ду. 
II.  Морфологически принципехь яздо тайп-тайпана олуш а,  шеконца хезаш  а, амма   
морфологин  бакъонца  яздеш   а,  дешнийн   маьIнийн  дакъойн   (морфемийн): лардан,  
ораман, дешхьалхенан, суффиксан, чаккхенан нийсаязъяран  бакъонашна карадоьрзуш а 
долу дешнаш, масала: юкъах доьхка доьхку, дихкина; оха латта оху, эхира; чIогIа дечиг, 
неI чIогIу; йоца кетар — йоцаниг, йоцу кетар — йоцург; луьста /юькъа/ хьун — луьстаниг 
/юькъаниг/, тай луьсту — луьсту тай — луьстург; тхов тIе — тхов тIехула; хи чудоьжна — 
хи чу доьжна кехат; цIийнан ога — тIулг огу. 
III.  Традиционни /исторически/ принципехь /аьлча а традиционно-исторически 
принципехь/ коьртачу декъана  вай  яздо кхечу меттанашкара вайн матте тIеэцна дешнаш. 
Вайн матте дешнаш тIеэцар а, церан дIаяздар а тайп-тайпанчу некъашца нисло. Уьш кху 
кепара ду: 
1.  Хьалххе дуьйна вайн матте тIеэцна дешнаш хийцинчу кепара, вешан маттахь вай ала 
долийнчу а, олуш долчу а кепара яздо, масала: иту /утюг ца олуш/, гIомат /хомут ца 
яздеш/, яьшка /ящик ца олуш/, кепек /копейка ца яздеш/, минот /минута ца олуш/. 
2.   Iилманан терминаш, юкъараллин-политически маьIна долу дешнаш, грамматически  
родийн чаккхенаш  /я, е,  ий,  ая,  ое/  цаязъяр  бен, кхин башхо йоцуш, ца хуьйцуш олуш 
а, яздеш а ду, масала: райком, обком, крайком, райисполком, школа, районо, редакци, 
пленум, морфологи, орфографи, инфикс, постфикс, съезд,  конференци, сесси, 
предложени, заседани, пионерски отряд, пионерски дружина, пионерски//пионерийн 
звено.  Нохчийн маттахь грамматически родаш  а, родийн  чаккхенаш а яц, цундела вай  
нохчийн  маттахь  ца  язйо  родийн  чаккхенаш.  ТIеэцначу дешнашкахь суффиксаш   
родийн   чаккхенаш йоцуш язйо.  Грамматически родийн меттана, нохчийн маттахь 
грамматически классаш ю. Уьш чIогIа къаьсташ ю грамматически родех. Уьш родех 
аьттехьа а тера яц. Церан грамматически /морфологически  а, синтаксически а/ 
билгалонаш  цхьаъ яц,  вовшех къаьсташ  ю. 
3.   Нулевой чаккхенаш йолу тIеэцна  цIердешнаш, оьрсийн орфографехь санна, ца 
хуьйцуш яздо нохчийн маттахь а, масала; социализм, коммунизм, атеизм, 
интернационализм, патриот, патриотизм, марксизм, ленинизм, марксизм-ленинизм, 
синтаксис, инфикс, сингармонизм, постфикс, интерфикс. 
4.  Фамилеш,  цIерш, ден  цIерш,  родийн чаккхенийн  меттана  язъян  вайн кхин хIума 
цахиларна, оьрсийн орфографехь санна. божарийн, зударийн родийн маьIнаш лардеш, 
язйо нохчийн маттахь а, масала: Мария Ивановна Зотова, Николай Алексеевич 
Островский. 
5.  Иштта родийн маьIна лардеш, язйо оьрсийн маттера вайн матте тIеэцна йолу хIара 
корматаллин цIерш а, масала: поэт, поэтесса, телефонистка, машинистка, машинист, 



телефонист. 
6.  Оьрсийн маттера вайн матте тIеэцна долу щ, ь, ъ, ы, ф юкъадогIу дешнаш вайн 
маттахь яздо, оьрсийн орфографехь санна,  ца хуьйцуш, амма  вайн маттахь цу дешнийн 
грамматически родаш ца  къастайо. Масала: съезд, Щорс,  Будённый, пьеса, председатель, 
фонетика, Харьков, выставка. 
7.  ХIара тIеэцна  цIердешнаш, орамехь о я а долуш санна, шина кепара олу: колхоз 
/калхоз/, совхоз /савхоз/, костюм /кастюм/, уьш яздо кху кепара: колхоз 
/коллективное хозяйство, нохчийн маттахь юкъара бахам/, совхоз /советское хозяйство/, 
костюм. 
8.  Оьрсийн маттера вайн матте тIеэцначу билгалдешнийн ый, /ий/, ая /яя/, ое, ее бохучу  
родийн чаккхенийн метта, нохчийн  маттахь хIара суффиксаш язйо: -ни, -ки, -ски, -
ически, -истски, -ной, -евой, -ской, масала: районни, немецки, пионерски, 
коммунистически, большевистски, краевой, заводской, заказной, нулевой. 
9.  Оьрсийн маттера вайн матте тIеэцначу билгалдешнийн суффиксаш ларъяр-хийцар а, 
нохчийн меттан доланиг дожар хIоттор а церан маьIнийн башхаллашка хьаьжжина хила 
деза, церан маьIнаш а ца дохош, масала: 1/ грамматически классаш /талларш/, 2/ 
грамматикан дакъош, 3/ районни комитет /райком/, 4/ районан латта /мохк/,   5/ Советски   
Союзан Коммунистически парти,  6/ коммунистийн гIуллакх, 7/ орфографически таллар, 
8/ орфографин дакъош а, принципаш а,  9/ морфологически таллар, 10/ морфологин 
дакъош,  11/ литературни мотт, 12/ литературан декхарш, 13/ КПСС-н ЦК-н Генеральни 
секретзрь, 14/ СССР-н Лакхарчу Советан Президиум, 15/ поэтийн кхолларалла, 16/ 
поэтически талант. Иштта маьIница дийса хила деза дешан схьаяьлла форма ялор а, 
масала: юьртара хьехархо /сельский учитель/, белхалойн класс /рабочий класс/, совхозан 
белхало /рабочий совхоза/, центральни а, республикански а, областной а, районни а 
газеташ /центральные, республиканские, областные и районные газеты/, республикан 
латта /земля республики/, республикан бахам, кхиамаш /хозяйство и успехи республики/. 
10.  Къаьмнийн цIерш нохчийн орфографехь вайн маттахь олуш ма-хиллара язйо, масала:   
гуьржи, -й   /ву, ю-бу/ — грузин, -ы — грузинка /ки/, гIумки, -й /ву, ю-бу/ — калмык,  -и 
— калмычка  /и/,  гIебарто, -й /ву, ю-бу/,  кабардинец — кабардинцы — кабардинка, -и,   
гIиргIазо, -й   /ву, ю-бу/ — киргиз,  -ы — киргизка, и,  немцо,  -й  /ву,  ю-бу/ — немец — 
немцы — немка,  -и,  казах,  -аш  /ву,  ю-бу/ — казах, -и — казашка, -и. 
11.  Доланиг дожарх хилла билгалдешнаш вайн маттахь олуш ма-дарра яздо, масала: 
гуьржийн мотт — грузинский   язык, гIумкийн   мотт — кумыкский   язык, хIирийн мотт 
— осетинский язык, гIалгIайн мотт — ингушский язык. 
12.  Къаьмнийн цIершна корматаллин суффикс -хо  тIеетта ца оьшу, хIунда аьлча, цкъа-
делахь, и цIерш и суффикс йоцуш а кхеташ ю, шозлагIа-делахь, и цIерш корматаллин 
/говзаллин/ маьIна долуш а яц, масала: казах, -аш /ву, ю-бу/, башкир, -аш /ву, ю-бу/. 
Казаххо, башкирхо аьлча нийса хир дац. 
IV. Семантически /маьIнин/ привдипехь дешнаш яздо, церан маьIнийн башхаллашка 
хьаьжжина /юкъарий, долаххьий цIерш хиларе а, дешнаш цхьана маьIнин я тайп-тайпана 
нислуш, ша-ша маьIнаш долуш хиларе а хьаьжжина/, масала: Дикабер совхозехь 
механизатор ву. Дешархо Адам чIогIа дика бер ду. Дукхаваха юьртахь агроном ву. 
Воккхачу стага Мохьмада дешархочуьнга Адаме элира: «Жима къонах, хьайгара оьзда 
гIиллакх гайти ахьа. Цундела суна хьоьга дика дош ала лаьа: «Ирс-аьтто хуьлуш, диканца 
дукха ваха хьо!» Дика тракторист ву. Иза нийсо езаш а, оьзда а стаг ву. Цундела юьртан 
бахаман белхалошна цунна шайн ницкъ кхочу дика дан лаьа. Асете тIех дика а, исбаьхьа а 
дешало «Iимран» цIе йолу дийцар. Асета и дийцар Зайнапе деша ло. Салмане конькеш, 
йохьаллехь къевсина а, дика хахкало. Цо шен конькеш шен доттагIчуьнга хахка ло. Цу 
дешнийн дIаалар а, маьIна а цхьаъ дац: чолхе дош, цхьа дош хиларе хьаьжжина, сеца а ца 
деш, цхьа дош дой, сихха дIаолу, /дешало, хахкало/, ткъа ша-ша къаьстина долу цхьалхе 
дешнаш, соцунгIа а еш, ша-ша къастош, олу: деша ло, хахка ло. 
Орфографин семантически принципах меттан Iилманхоша йоккхуш  6 цIе  ю: 1/ 



семантически принцпп, 2/ семантически /маьIнин/ принцип, 3/ лексически /дешнийн/ 
принцип, 4/ лексикологически принцип, 5/ дешнийн-маьIнийн /словесно-семантически/ 
принцип, 6/ дешнийн-синтаксически /лексико-синтаксически/ принцип. Нохчийн 
орфографехь ю цуьнан дерриге дакъошна  а, принципашна  а оьшуш йолу нийсаяздаран 
коьрта бакъонаш. Коьртачу декъана уьш  нохчийн литературни меттан норманаш ларъян 
боккха  аьтто беш а, дика а  ю. Амма  царна  юкъахь ю кхачаме йоцурш а, кхочушйина 
дIахIитто езарш а. 
СССР-н Iилманийн академин языкознанин институтан соииальни лингвистикан секторан 
заведующис, филологически Iилманийн доктора, профессора Ю. Д. Дешериевс шен 
«ХIинцалера нохчийн литературни мотт, I дакъа, фонетика» цIе йолчу Iилманан балха 
тIехь кху кепара яздо: «Нохчийн литературни меттан орфографи, шен кхолларехь а, 
кхочушйина дIахIотторехь а тайп-тайпанчу муьрашкахь проф. Н. Ф. Яковлевс, Д. Д. 
Мальсаговс, А. Г. Мациевс, Хь. Г. Гугиевс, X. Д. Ошаевс, 3. Д. Джамалханов, М. Д. 
Чентиевас, А. А. Саламовс, И. Г. Арсахановс, Хь. Н. Дукузовс, кхечара /а жигара 
дакъалаьцна йолу, коьртачу декъана къона йоза долчу меттан орфографин Iилманан 
лехамашна жоп луш ю. Дуккха а мехала дика бакьонаш хIиттийна, хан яларх хийца ца 
луш, мегаш хилла йолу. Царна юкъахь ю ненан меттан а, тIеэцна а дешнаш, долахь цIерш 
язъяран а, къамелан дакъош вовшех къасторан а, и. дI. кх. а бакъонаш». /агIо 11/. 
 
I. Дешан маьIнин дакъош — морфемаш: орам, дешхьалхе,  
суффикс, чаккхе нийсаязъяр 
 
МУКЪАЧУ А, МУКЪАЗЧУ А ЭЛПИЙН НИЙСАЯЗДАР 
 
§ 1. Дешнашкахь а, аь, у, уь, э бохучу мукъачу аьзнашна хьалха й хезаш хилча, йа, йаь, 
йу, йуь, йэ ца яздеш, я, яь, ю, юь, е яздо: яха, яьхна, юрт, юьртахь, еха.  
§ 2. Дешнашкахь о, оь, и, ш , уо, иэ бохучу аьзнашна хьалха й хезаш хилахь, царна хьалха 
й яздо: йогIу, йозз, йоьшу, йиша, йийца, йуоза, йиэха. 
§ 3. Мукъа аьзнаш и, уь, юь озош, дахдеш олуш хилахь, царна тIехьа озоран хьаьрк й 
яздо, масала: динахь — дийнахь, дуьлу — дуьйлу, юьлу — юьйлу /хьалхарчу дешнашкахь 
мукъа аьзнаш озош ца олу, цундела озоран хьаьрк й ца яздина, ткъа шолгIачу дешнашкахь 
и, уь, юь озош олу, цундела озоран хьарк й яздина/. 
§ 4. Хьалхарчу дешдекъехь деха ий яздеш долчу билгалдешнашкахь, куцдешнашкахь, 
маьIна чIагIдеш, мукъаза элп шалхадоккхуш олуш хилча а яздо и де.ха мукъа элп ий, 
масала: нийса йоза — нийса яздо /нийса — нийсса/, кийча — кийчча, гIийла — гIийлла, 
шийла — шийлла, дийнахь — дийннахьехь, Iуьйранна — Iуьйрре, дийна—дийнна /амма: 
дина — динна аьлча, кхин маьIна ду/. 
§ 5. Хандош, цунах схьадаьлла дош доцчу кхечу дешнашкахь, а, у, и шеконца хезаш 
хилахь, а яздо, хандош я цунах схьадаьлла дош хилахь, карарчу хенахь у, яханчу хенахь и 
яздо, масала: доьхка доьхку, дихкина, олхазар, эскар, ога /амма: тIулг огу, эгира/, белхало, 
эса, эханг, орам, урам, лоха, лоханиг /амма: лоху — лохург, лехира/,  луьста хьун —
луьстаниг /амма: тай луьсту — луьстург, листина/, хьоста /шовда/, амма: бер хьосту — 
хьостург, хьаьстина. Юкъарадериг: лозунг, -тужурка /тIеэцна дешнаш/. 
§ 6. Хандашах хилла дош, цуьнан кеп ларъеш, хандешан бакъо ларъеш яздо: масала: оху 
— охуна, тоьгу — тоьгуна, хутту — хуттург, могу — могуш — могушалла, соцу — 
соцунгIа, кхоьлина де, юьззина, яьржина предложени, хIутосург, йолхьокхург,  
юкъанаюьллург, тIехулатосург. 
§ 7. ТIаьххьарчу дешдекъал хьалхарчу дешдекъехь дифтонг йолчу цIердашехь г-ний,1 к-
ний хьалха а, дифтонг йоцчу цIердашехь и яздо, масала: зезаг, пелаг, пезаг, девзаг, потак, 
бирдолаг, щирдолаг, шедаг, пийсак, кийсак /кескаш/, чийлак, чийрак, чхьаьвраг, тIоьрмаг, 
тайнаг, оьзаг, туьйлаг, гуьйраг, тIуьйлаг. чкъуьйраг, тIийраг, луьйдаг, буьйдаг, амма: 
сирник, саьрмик, хьаьрмик, эчиг, дечиг, меттиг, метиг, гериг, хаьштиг, бепиг, жижиг, 



лежиг, цициг, эхиг, хелнг, шелиг. 
Юкъарадериг: чайник /тIеэцна цIердош/, сараг. 
§ 8. Лаамечу билгалдешан а, рогIаллин терахьдешан а, доладерзоран цIерметдешан а 
чаккхенгарчу г-на хьалха и яздо, масала: жиманиг, диканиг, хазаниг, хьалхарниг, 
шолгIаниг, кхоалгIаниг, сайниг, хьайниг, вайниг. 
§ 9. ХIокху, хIокхунна, хIокхунах, хIокхул, вукху, вукхунна, вукхунах, оцу, оцунна, 
оцунах, оцул бохучу цIерметдешнашкахь, хIоккхузахь, вукхузхьа, цигахула бохучу 
цIерметдешнийн куцдешнашкахь, тIехула, чухула бохучу дештIаьхьенашкахь у яздо, 
хIунда аьлча уьш хилла хIара, кху, кхунна, кхунах, кхул, и, цу, цунна, цунах, цул бохучу 
цIерметдешнех Ткъа «хула» боху суффикс меттиган куцдешнашкахь, дештIаьхьенашкахь, 
меттигниг дожаран стенгахула? бохучу хаттарна жоп лучу кепехь халкъан маттахь шен 
кхоллаяларе хьаьжжина язйо: хула, масала: дитташ тIехула /дитташ тIе/, классаш чухула 
/классаш чу/, коре /корехула/, неIаре /неIарехула/. 
§ 10. Шина кепара олуш, ца кхеташ я шина кепара маьIна луш долчу дешнашкахь деха 
мукъа элп тохаран хьаьркаца билгалдан мегар ду, масала: Гурахь кест-кеста догIа догIу. 
Мамас неIарна догIа туьйхира. Шена кIа хьакха цаваханарг нахана тIо баккха вахана. 
/кица/.  Нанас йоIана баа тIо белира.  Шовдана йисте хи мала беара гIала /стен сай/. Вайн 
Даймехкан столица Москва хаза гIала ю. Луизина школе яха лаьа. Розина хьекъале а, 
оьзда а яха лаьа. 
§ 11. Доьшучу хенахь нийса кхетар доцуш я ши маьIна долуш дош ниглахь, дифтонг /иэ я 
уо/ язъян еза, масала: говр терса — тиэрса, малх къега — къиэга, оза етт — уоза етт, еха 
тIийраг — йиэха тIийраг. 
§ 12. Дашна хьалхахь а, мукъачу элпана тIехьахь а э, е, эв, ев хезаш ма-дарра яздо, масала:  
элира, елира, дIаэлира, дIаелира, эвла, эвлахь, дIаевлла. 
§ 13. Мукъазчу элпана тIехьа э хазахь е, эв хазахь ев яздо, масала: кIеда, шера,  меда, Iема,  
вевза, вевзина, левзина, къевсина, севсина, цIевзинг. 
§ 14. Дашна хьалха эв, ой /оьв/ шеконца хезачохь дифтонг эв язйо, масала: эвла — эвлахь 
хеза: /ойла — ойлахь, амма: еш йолу ойла /мысль/, эвна /хеза: ойна/, эвхье, эвхьаза /хеза: 
ойхье, ойхьаза/. 
§ 15. Дешнашкахь ов, ав шеконца хезачохь дифтонг ов язйо, масала: дов, чов, тхов, жIов, 
ткъов, Iов, ловза, къовса, вовза, цIовза, совса, товжа, хьовза, хьовса, Iовша. 
Билгалдаккхар. Бакъонга диллича, инфинитив карарчу хене ерзош, 1/ а—о-ве, 2/ а— аь-не, 
3/ а —е-не хийцалуш санна, инфинитив /я тIе-дожоран саттам/ карарчу хене хуьйцуш; 1/ 
ав — ов-не, 2/ ав — аьв-не, 3/ ав — ев-не хийцалуш хила дезара, масала: 
I/ 1/ а — о: хьажа — хьожу, ала — олу, аха — оху, лара — лору; 2/ а — аь: лаа — лаьа, хаа 
— хаьа, латта — лаьтта; 3/ а — е: Iама — Iема, Iана — Iена, лала — лела; 
II/ 1/ а.в — ов: хьавса — хьовсу /хьажIа — хьожу санна/, Iавша — Iовшу, къавса — 
къовсу, хьавза — хьовзу /тIаргIа/; 
2/ ав — аьв: хьавза — хьаьвза /пиллиг я хьер/, Iавжа — Iаьвжа /чов/: 3/ ав — ев: вавза — 
вевза, цIавза — цIевза, тавжа — тевжа, савса — севса. 
Цу кеппара, инфинитивехь, тIедожоран саттамехь /иштта масдарехь/ дифтонг ав, карарчу 
хенахь дифтонг ов /я аьв, я ев/ язъян езара, ткъа иза къасто хала хир ду аьлла, ав ца 
язъеш, дифтонг ов язъян магийна. 
§ 16. Мукъазчу элпана тIехьа ев, ой, оьв шеконца хезаш хилахь, дешнашкахь дифтонг ев 
язйо: левзина, къевсина, севсина, цIевзина, кхевдина, тевжина, вевзина. 
§ 17. Дешнашкахь аьв, ев, оьв, ой шеконца хезаш хилахь, I-ний, хь-ний тIехьа дифтонг 
аьв язйо, масала: Iаьвшина, хьаьвсина, хьаьвзина, нIаьвла, хьаьвда, бIаьвнаш, жIаьвнаш, 
Iаьвнаш, Iаьвжина, чхьаьврагаш, хьаьвхье, Iаьвди, Iаьвдира, Iаьвдина, Iаьвшира, 
Iаьвдинера, Iаьвшинера. 
§ 18. Нохчийн диалекташкахь дашна хьалха с, т, ст шеконца хезачохь литературни 
/йозанан/ маттахь ст яздо, масала: 
 



олу: 
стаг, саг, таг 
сту, су, ту 
старгIа, саргIа, таргIа 
стака, сака, така 
стом, сом, том 

яздо: 
стаг 
сту 
старгIа 
стака 
стом 

стигал, сигал, тигал  
стим, сим, тим  
стол, сол, тол  
стомара, сомара, томара  
стохка, сохка, тохка  
стомма, сомма, томма  
стамъян, самъян, тамъян  
сте, се, те  
стен, сен, тен 

стигал 
стим 
стол 
стомара 
стохка 
стомма 
стамъян 
сте /зуда, цIийнанана/ 
стен /стениг/ 

§ 19. ЦIерниг дожаран чаккхенга шала мукъаза элпаш /лл, сс, тт/, яздо, дош хийцича 
мукъаза аз шалхадалахь, шалха ца далахь цхьаъ бен ца яздо, масала: балл — боллах — 
баьллаш, класс — классах — классаш, дитт — диттах — дитташ. амма: бал — болах — 
баьлнаш,. бос — басах — беснаш, бат — бетах — батош. 
§ 20. Дешан чаккхенгахь я юккъехь мукъа аз цIеххьана йиш хадош олучохь йиш хадоран 
хьаьрк /ъ/ яздо; масала: хIаваъ, хIоъ, цхьаъ, шиъ, кхоъ, диъ, пхиъ, гаъ, маъ, хаъал, тоъал, 
хуъушехь, луъушехь, хиъна, лиъна, Шаймаъ, Асмаъ, Зулпаъ, Манжаъ, Сулсаъ. 
§ 21. Дешнашкахь мукъазий, мукъий аьзнаш вовшех уьйш ца хилахь, царна юккъе 
къасторан хьаьрк яздо: к-на юххе ь, кхечу элпана юххе ъ, масала: шекьели, шекьелира, 
шекьяьлла, шекьяьллера, йохъели, йохъелира, йохъелла, йохъеллера, хьагъелла, мацъелла, 
мадъелла, кIадъелла, чIагIъелла, сихъелла, малъелла, мажъелла, марзъелла, хазъелла, 
жимъелла, тазъелла, дуръелла. 
§ 22. Дашехь мукъаза шалха ши элп юх-юххе нислахь, хьалхарчу шалхачу элпан тIетуху 
хьаьрк ца яздо, шолгIа шалха элп дуьззина дIаяздо, масала: воккха, йоккха, юккъе, 
маккхал, снцкъар, сацкъар, нацкъар, цIоцкъам. 
§ 23. Дешнашкахь мукъий, мукъазий шалхз ши элп юх-юххе нислахь, шалха элпаш цхьа 
хьаьрк а ца эшош, дуьззина дIаяздо: хьаьрса, юьхь, къаьхьа, хьаьжна, хьаьхна, къаьхкина, 
къаьстина, къаьрзина, дуьхьарг. 
§ 24. Дешхьалхенца долчу я чолхечу дашехь мукъаза шалха ши элп юх-юххе нислахь а, 
шалха элпаш, цхьа хьаьрк ца эшош, дуьззина дIаяздо, хIунда аьлча и шалха элпаш, цхьана 
морфемехь доцуш, шен-шен морфемехь нислуш хиларна, масала: чекххьажар, юьхькIам, 
юьхькIолла. 
§ 25. Доланиг дожаран чаккхенга н яздо: халкъан баха.м. коран рама, стоь-мийн беш, 
бешан керт, уьнан коржам. вешин костюм, Асетан йиша, белхалойн класс. 
§ 26. Цхьана дешдекъах лаьттачу дешан чаккхенга н яздо, нагахь хезаш хилахь, /мерах 
олуш хилахь/, масала: цIен байракх, кIайн халат, яйн ларча, дайн гали, цIен а, кIайн а 
зезагаш. 
Кхузахь дустуш далор вай вовшех тера долу, чаккхенга н яздеш а, ца яздеш а долу цхьана 
дешдекъах лаьтта дешнаш: 
Н доцурш:                                      Н дерш: 
кIай /ведаран я ен/                        кIайн /бос/ 
цIе /туьллуш я йогуш ерг/           цIен /коч/ 
сай /дийнат/                                  сайн /санннг/ 
са /маьIиг/                                     сан /сайниг/ 
шай /5 кепек/                                шайн /шайниг/ 
тха /тIаргIа/                                   тхан /тхайниг/ 
 



Билгалдаккхар: Хан, чан, кан, лан, гIан, бен, хен, Iин, чин, дин, хьун, бун бохучу 
цIердешнийн чаккхенгахь дерг къайлах меран-нун дац, иза къастош дIаала дезаш долу 
дуьззина н ду. Дуьззина н чаккхенгахь долу дешнаш дагардеш хилахь, и н шалхадолу, 
масала: ханннй, чанний, канний, гIанний. 
§ 27. Чаккхенгахь  н долчу,  цхьэна  дещдекъах лаьттачу дашна хьалха орам я дешхьалхе 
хIоттахь, чаккхенгара н лардан деза, масала:  
тан — тIетан  
ган — схьаган 
ян — язъян, гIелъян, кIадъян, шелъян, йохъян  
ян — схьаян, тIеян, дIаян, хьалаян, охьаян  
тен — дIатен  
дан — лардан, хьулдан, кIайдан, Iарждан, цIийдан. 
Билгалдаккхар. 1. Дешан чаккхенгахь н хилар-цахилар талла йиш ю. Цхьанатайпанарчу 
меженийн кепара дешнаш дагардича, чаккхенгара н /къайлах меран-нун/, къайлах а 
доцуш, дуьззина н а хуьлий, дIахIутту, кхечу кепара аьлча, хуттурган суффикс а хуьлий, 
къастош дуьззина ала дезаш долу н гучудолу, масала: Асетан йиша, Зайнапан йиша, Розин 
йиша— Асетан, Зайнапан, Розин йижарий; цIен байракх, кIайн кенаш1 — цIен, кIайн 
беснаш. 
2. Чаккхенга н яздеш доцу дийрнг дожаран дешнаш дагардича, н гучу ца долу, хIунда 
аьлча дийриг дожаран чаккхенгахь н дац, масала: Адама дийцира, Ахьмада элира, 
Салмана бохура — Адамий, Ахынадий, Салманий дийцира. /Кхузахь н гучу ца долу, 
хIунда аьлча иза цу дешнийн чаккхенгахь дац. И дешнаш цхьанатайпанарчу меженийн 
кепара дагардеш хиларна а хуттурган метта, хуттурган суффикс й /ий/ гучуйолу. 
§ 28. Щ, ь, ъ, ы, ё, ф боху элпаш нохчийн меттан йозанехь оьрсийн маттера вайн матте 
тIеэцначу дешнашкахь яздо, амма родийн чаккхенаш я, е вайн маттахь ца язйо, масала: Н. 
Щорс, С. М. Буденный, Грозный, июль, конференци, щука, елка, самолет, помощник, Н. 
В. Гоголь, фонетика, морфологи, орфографи, съезд, пьеса, председатель, секретарь, 
совещани, инфикс, постфикс, интерфикс. 
§ 29. Нохчийн маттахь ду хIинццалц вай тергал а ца деш, ду-дац а ца хууш лаьттина 
шатайпанара къамкъарган, легашна тIера, зевне мукъаза аз гь /гII/, масала: ЖIаьло гьов 
элира. Йоккха стаг цецъелира: «Ваггьай, иза хIун ю?!» Цу элпах кхалха алп гII ца хилийта, 
иза кху кепара, шалха элп дина яздан деза: гь, масала: гьов, ваггьай, ткъа кхолха элп цунах 
дича, и дешнаш иштта яздан дезар дара: гIIов, ваггIIай. 
§ 30. ЧIогIа а, кIеда а мукъа аьзнаш нохчийи меттан дешнашкахь уьш нийса ала а, йозанца 
нийса дIаяздан а доккха гIо деш ду. Дешнаш дожаршций, терахьашций, иштта хенашций 
хийцарехь орамера а аь-не, о оь-не, у, у-не, яь яь-не, ю, юь-не хийцало, хIунда аьлча а-нан 
кIеда аз аь, о-нан кIеда аз оь, у-нан кIеда аз уь, ю-нан кIеда мукъаниг юь, я-нан кIеда 
мукъаниг яь ду: масала: марс — маьрсаца — маьрсаш, лом — лоьмаца — лоьмаш, со — 
соьца — соьга, хьо — хьоца — хьоьга, тхо — тхоьца — тхоьга, шу — шуьца — шуьга, лор 
— лоьраца — лоьраш, юрт — юьртаца — юьрто; ала — аьлла, аха — аьхна, яла — яьлла, 
яха — яьхна. Нохчийн меттан и гIиллакх лардеш, дешнашкахь чIогIа а, кIеда а мукъанаш 
иштта ала а, яздан а деза. 
 
1.  ЦIердешнийн нийсаяздар 
 
§ 31. Дукхаллин терахьехь цIерниг дожарехь ш тIекхетачу цIердешан хотталург дожарехь 
чаккхе цхьаллин терахьехь х язйо, ткъа аш, маш тIекхетачу цIердешан хотталург дожарехь 
чаккхе ах язйо, масала: тукар-ш, тукар-х, басар-ш, басар-х, тускар-ш, тускар-х, векал-ш, 
векал-х, бахам-аш, бахам-ах, толам-аш, толам-ах, кечам-аш, кечам-ах, беш-бошмаш—
                                                           
1 1  И дешнаш вай олуш, лерина тидам бича, чаккхенгахь къайлах меран-нун олуш,цуьнан хьу мере 
дIакхочуш хаало. 
 



бешах. 
§ 32. Цхьаннал сов дешдакъа долчу хьалхарчу легаран цIердешнийн цIерниг дожаран 
чаккхенгахь м, н, л, р, в, к, д хилахь, лург, коьчалниг дожаршкахь орамний, чаккхенний 
юккъе а ца яздо, масала: бахам-на, бахам-ца, толам-на, толам-ца, лимон — лимонна, 
лимон-ца, тускар-на, тускар-ца, Салман-на, Салман-ца, векал-на. векал-ца, кхаллар-на, 
кхаллар-ца, Исаев-на, Исаев-ца, физик-на, физик-ца /амма: физика-на, физика-ца/, химик-
на, химик-ца, дингад-на, дингад-ца, лимонад-на, лимонад-ца. 
§ 33. Цхьана дешдекъах лаьттачу цIердешан лург, коьчалниг дожаршкахь орамний, 
чаккхенний юккъе а яздо, масала: кор — кор-ана, кораца, лом-лоьм-ана, лоьм-аца, топ-
тоьп-ана, тоьп-аца, лор-лоьр-ана, лоьр-аца. ког-ког-ана, ког-аца, куьг-куьйг-ана, куьйг-аца, 
Iайг-Iайг-ана, Iайг-аца. 
§ 34. Чаккхенгахь юх-юххехь мукъаза ши элп долчу цIердешан лург, хотталург 
дожаршкахь орамний, чаккхенний юккъе а яздо: масала: муьстарг — муьстарг-ана, 
муьстарг-аца, къорзалг — къорзалг-ана, къорзалг-аца, истанг — истанг-ана, истанг-аца, 
туьйдарг — туьйдарг-ана, туьйдарг-аца. 
§ 35. ЦIерниг дожаран чаккхенгахь н.долчу цIердешан цхьаллин терахьан лург дожаран 
чаккхе ихьанаметта ши н дадуш язйо, масала: Салман — Салманна, хан — ханна, пен — 
пенна, бен — бенна. 
§ 36. Дукхаллин терахьехь наш, рчий тIекхетачу шолгIачу легаран цIердешнийн 
цхьаллин терахьан лург дожаран чаккхе ши н долуш язйо, масала: верта-наш — верта-нна,   
ахча-наш — ах-чанна, седа-рчий, седа-нна, кхоьба-рчий —  кхоьба-нна. 
Б и л г а л д а к к х а р. 1. Дукхаллин терахьехь наш, рчий, арш, рш, раш тIекхетачу 
шолгIачу легаран цIердешнийн цхьаллин терахьан лач дожаршкахь а, дукхаллин терахьан 
массо дожарехь а барта ала а, йозанца язъян а еза н, ар, р, рч боху наращенеш: ахча – наш, 
нца, седа-рчий, нца, кхоьба-рчий, нца, доьхка-рш, рца, наб-арш, арца, цIе-рш, цIарца, чIу-
чIораш, чIораца, гIуй-гIораш, гIораца. Масала: 
Цхьаллин  терахь 
ЦI. верта, седа, наб, цIе 
Дл. вертанан, седанан, набаран, цIеран 
Л. вертанна, седанна, набарна, цIарна 
Др. вертано, седано, набаро, цIаро 
К. вертанца, седанца, набарца, цIарца 
X. вертанах, седанах, набарх, цIарах 
М. вертане, седане, набаре, цIаре 
Дс. вертанал, седанал, набарал, цIарал 
 
Дукхаллин терахь 

ЦI. вертанаш, седарчий, набарш, цIерш 
Дл. вертанийн, седарчийн, набарийн, цIерийн 
Л. вертанашна, седарчашна, набаршна, цIершна 
Др. вертанаша, седарчаша, набарша, цIерша 
К. вертанашца, седарчашца, набаршца, цIершца 
X. вертанех, седарчех, набарех, цIерех 
М. вертанашка, седарчашка, набаршка, цIершка 
Дс. вертанел, седарчел, набарел, цIерел 

2.   Наращени /без/  рч  гучуйолу дукхаллин терахьехь рчий тIекхетачу 2-чу легаран 
цIердешнийн дукхаллин терахьан массо а дожарехь, ткъа цхьаллин терахьан лач 
дожаршкахь наращени н хуьлу, масала: седарчий, седанца — седар-чашца, кхоьбарчий, 
кхоьбанца — кхоьбарчашца. 
3.   ЦIердешнийн дукхаллин терахьан чаккхенаш рш, арш, р-ний, ш-ний юккъехь а доцуш 
язйо,  масала: доьхка — доьхкарш, бухка — бухкарш, цIе — цIерш, наб — набарш, зIок — 
зIакарш, хIоз — хIазарш, шок — шакарш. 



4.  Дукхаллин  терахьехь  тIаьххьарчу  дешдекъал   хьалхарчу  дешдекъехь  дуьззина  деха  
мукъа аз долчу цIердешнашкахь  р-ний,  ш-ний  юккъе  а  яздо,  хIунда аьлча дехачу аьзно   
шел тIаьхьарчу дешдекъехь мукъазчарна юккъе мукъа аз хIоттадо, масала: чIу — чIораш,  
гIуй — гIораш,  чер — чéраш,  эр — эраш,  кхер — кхéраш. Царна юкъахь цIердешнаш ду   
раш чаккхе йолуш а: чIораш, гIораш, /2-гIа  легар/,  аш  чаккхе  йолуш  а:  эр-аш,  чер-аш,   
кхер-аш   /1-ра  легар/. 
§ 37. Цхьана дешдекъах лаьтта цIердош цу бакъонна юкъарадолу, масала: сту — стерчий 
— ста-рана, бутт — беттанаш — батт-ана. 
§ 38. Дагардарехь цIерниг дожаран чаккхенга н хIуттуш туьма боху цхьа цIердош ду, 
масала: ши туьман пхи сом. И н кхузахь доланиг дожаран чаккхе яц, иза дагардарехь 
гучуйолуш йолу хуттурган суффикс ю. Ши туьман пхи сом бохург ши туьмий, пхи 
соммий /я ши туьма а, пхи сом а/ бохург ду. 
§ 39. Стаг /нах/ бохучу цIердешан цхьаллин а, дукхаллин а — шина а тера-хьехь лач 
дожарийн чаккхенаш цхьанакепара язйо, масала: 
Цхьаллин терахь 
ЦI. стаг 
Дл. стег-ан 
Л. стаг-ана 
Др. стаг-а 
К. стаг-аца 
X. стаг-ах 
М. стаг-е 
Дс. стаг-ал 
Дукхаллин терахь нах нех-ан нах-ана нах-а нах-аца нах-ах нах-е нах-ал 
§ 40. Цхьадолчу цхьана дешдекъах лаьттачу цIердешнийн коьчалниг дожаран ши форма 
хуьлу: 
1/ юьззина:    ког — когаца хьийзо чарх, куьг — куьйгаца кохьар хьийзош, 
2/ яцйина: ког — кога хьийзо чарх, куьг — куьйга кохьар хьийзош. 
§ 41. Хьалхарчу легар чу йогIучу адамийн цхьайолчу юкъарчу цIерийн дийриг дожаран 
шеконан чаккхе, а ца язъеш, о язйо: лор — лоьро, эпсар — эпсаро, полковник — 
полковнико, поэт — поэто, комиссар — комиссаро, секретарь — секретаро, председатель 
— председатело, драматург — драматурго, прозаик — прозаико, рецензент — рецензенто, 
автор — авторо, редактор — редакторо, корректор — кор-ректоро, адам — адамо, нуц — 
невцо, нус — несо. 
Юкъарадериг: стаг — стага /нах — наха/. 
§ 42. Дукхаллин терахьан цIерниг дожарехь арш тIекхетачу цIердешан цхьал-лин терахьан 
хотталург дожарехь чаккхе арх язйо, наш тIекхетачу цIердешан хот-талург дожаран 
чаккхе нах язйо, масала: наб — арш — наб — арх, шок — шак — арш — шак-арх. зIок — 
зIак-арш — зIак-арх, хIоз — хIаз — арш, хIаз-арх, верта-наш, верта-нах, суьйре-наш, 
суьйре-нах. 
§ 43. Цхьаллин терахьан цIерниг дожаран чаккхенгахь мукъа аз и озош олучу цхьаннал 
сов дешдакъош долчу цIердешнийн чаккхенга озоран хьаьрк й ца яэдо, хIунда аьлча цу й-
нах дукхаллин терахьан чаккхе хуьлу, ткъа цхьаллин а, дукхаллин а терахь вовшех 
къаьсташ хила деза, масала: 
Цхьаллин терахь цхьа оьрси цхьа гуьржи цхьа гIумки цхьа хIири. 
Дукхаллин терахь дуккха а оьрсий дуккха а гуьржий дуккха а гIумкий дуккха а хIирий 
Нийсаяздарехь цу бакъонна юкъадогIуш лору хIара цIердешнаш а: гали, лами, чами, илли, 
кортали, деши, дети, кхелли, сени, кIорни, шамали, Iайнди, Зайнди, Удди, Iали, 
предложени, комисси, заседани, сесси, собрани, конференци. Цу дешнашкахь хезаш 
делахь а цхьаллин терахьехь й ца яздо. 
§ 44. Цхьана дешдекъах лаьттачу, чаккхенгахь мукъа аз и дахдеш /озош/ олучу кху 
цIердешнийн цхьаллин терахьан цIерниг дожаран чаккхенга озоран хьаьрк й яздо: жий, 



сий, цIий, гIий. 
§ 45. Цхьаллин терахьан цIерниг дожаран чаккхенгахь мукъа аз и озош олучу цхьаннал   
сов дешдакъош долчу 3-чу легаран цIердешнийн хотталург, дустург дожарийн цхьаллин 
терахьан чаккхенаш их, ил язйо, дукхаллин терахьехь цу дожарийн чаккхенаш ех, ел язйо, 
масала: 
Цхьаллин терахь ЦI. илли, гали, лами X. иллих, галих, ламих Дс. иллил, галил, ламил 
Дукхаллин терахь иллеш, галеш, ламеш иллех, галех, ламех иллел, галел, ламел 
Цу бакъонца яздо хIара дешнаш а: чами, чамих, чамил, чамеш, чамех, чамел; кортали, 
корталих, корталил, корталеш, корталех, корталел; предложени, предло-жених, 
предложенил, предложенеш, предложенех. предложенел. 
§ 46. Цхьаннал сов дешдакъош а долуш, чаккхенгахь и долчу 3-чу легаран цIердешнийн 
цхьаллин терахьан дожарийн чаккхенаш язйо: и, ин, ина, ино, ица, их, ига, ил, дукхаллин 
терахьан дожарийн чаккхенаш язйо: еш, ийн, ешна, еша. ешца, ех, ешка, ел, масала: 
Цхьаллин терахь  
ЦI. илли, предложени  
Дл. иллин, предложенин  
Л. иллина, предложенина  
Др. иллино, предложенино  
К. иллица, предложеница  
X. иллих, предложсних  
М. иллига, предложенига  
Дс. иллил, предложенил 

Дукхаллин терахь  
ЦI. иллеш, предложенеш  
Дл. иллийн, предложенийн  
Л. иллешна, предложенешна  
Др. иллеша, предложенеша  
К- иллешца, предложенешца  
X. иллех, предложенех  
М. иллешка, предложенешка  
Дс. иллел, предложенел 

Билгалдаккхар. Цу тайпанарчу цIердешнийн цхьаллин терахьан дожарийн чаккхенгахь 
долу и дукхаллин терахьехь доланиг доцчу вукху дожаршкахь е-не доьрзу, ткъа доланиг 
дожаран чаккхе цхьаллин терахьехь ин, дукхаллин терахьехь ийн язйо: иллин /цхь. т./ — 
иллийн /д.т./, илли — иллеш 
§ 47. Цхьаллин терахьан цIерниг дожаран чаккхенгахь л я р долчу цIердешнийн 
дукхаллин терахьехь ш-на хьалха а ца яздо, масала: турпал — турпалш, турпалшна, 
турпалшка, турпалшца; векало — векалш. векалшна, векалшка, векалшца; синтар — 
синтарш, синтаршна, синтаршка, синтаршца; тукар — тукарш, тукаршна, тукаршка, 
тукаршца. 
§ 48. Цхьана дешдекъах лаьтта цIердешнаш орам ца хийцалуш а, цхьана я шина-кхаа 
кепара я тайп-айпана хийцалуш а хуьлу: 
1/ орам цахийцалурш: кор — кораш, кIалд — кIалдаш. пен — пенаш, пес — песаш, пис — 
писаш, пеш — пешаш, кIарх — кIархаш, хьер — хьераш, говр — говраш, кост — косташ, 
курс — курсаш, куз — кузаш, куй — куйнаш, кIинж — кIинжаш, чай — чайнаш, шай — 
шайнаш, черт — черташ, керт — керташ, чет — четаш, чек — чекаш, чарх — чархаш, лерг 
— лергаш, бIаьрг — бIаьргаш, церг — цергаш; 
2/ цхьанакепарчу хийцамо ши кеп нисъеш: лом — лоьмаш, лор—лоьраш, сом — соьмаш, 
коч — кучамаш, тум — тамарш, тIум — тIамарш, стом — стоьмаш, кад — кедаш, гIаз — 
гIезаш, йиш — эшарш; 
3/ цхьаллин терахьехь цхьана кепара, дукхаллин терахьехь кхечу кепара нислуш: беш -- 
бошмаш, дегI — догIмаш, шед — шодмаш, Iин — Iаннаш; 
4/ шинакепарчу хийцамо кхо кеп нисъеш: хьун — хьуьнан — хьаннаш /хьун — хьуьн — 
хьан/; тур — туьран — тарраш /тур — туьр — тар/; куп — куьпан — кап-паш /куп — куьп 
— кап/, туп — туьпан — таппаш /тун — туьп — тап/; юрт — юьр-тан — ярташ /юрт — 
юьрт — ярт/; 
5/ орам тайп-тайпана хийцалуш: хан, хенан, ханна, хено, хенаца, хенах, хене, хенал, 
хенаш; да, ден, дена, дас, деца, дех, дега, дел, дай; 
6/ цхьана дешдекъах лаьтташ долу цхьадолу цIердешнаш хуьлу цхьаллин терахьан 
цIерниг дожаран орамера о, у, а долениг дожарехь е-не, вукху лач дожаршкахь а-не, ткъа 
дукхаллин терахьан массо а дожарехь е-не доьрзуш, масала: дош, бос, болх, борз, мотт, 



мохк, борц, дог, йол, буц, мукх, кIацт, шо, сту /стерчий/. 
Билгалдаккхар: Цу дешнийн хийцаман формула кху кепара ю:  
о, у, а            дош, дешан, дашна, дашо, дашца, дашах, даше, дашал; дешнаш, 
е /э/               е /э/:дешнийн,  дешнашна, дешнаша,  дешнашца,  дешнех,  дешнашка,  
а                    дешнел;   йол,  элан,  алана,  ало,  алаца,  алах,  але,  алал;  элаш, элийн,  
                      элашна, элаша, элашца, элех, элашка, элел. 
§ 49. Цхьана дешдекъах лаьттачу цIердешнийн алар а, нийсаяздар а церан ораман кепе а, 
маьIне а, дожарийн чаккхенашка а хьаьжжина хуьлу: мохь: маьхьарца /маьхьарий/; 
махьарца /махьарш/; рагI: регIаца /раьгIнаш/; рогIе раьгIаш/; борз: барзана, амма: берзана 
когаш; дош: дашна, амма: ло дешна. 
Б и л г а л д а к к х а р! Нохчийн меттан гIиллакх ду дешнийн ораман мукъачу аьзнийн   
хийцадаларан некъаш лардеш (тайп-тайпанчу къамелан дакъошкахь), масала: 
хандешнашкахь инфинитив карарчу хене ерзош, а — о-не санна, ав — ов-не, а — аь-не 
санна, ав — аьвпе, а — е-не санна, ав — ев-не хийцалуш, масала: а — о: хьажа — хьожу, 
лара — лору, ав — ов: хьавса — хьовсу, Iавша — Iовшу, хьавза — хьовзу  а — аь: латта — 
лаьтта, лаа — лаьа ав — аьв: хьавза — хьавза, Iавжа — Iаьвжа а — е: Iама — Iема, лала — 
лела ав — ев: вавза — вевза, давза — девза, цIавза — иIевза. 
2.  Дифтонгаш  ав. ов; оьв, ев вовшех къасто хала ю аьлла, вай орфографехь ав, ов 
шеконца хезачохь ов язъян а, оьв, ев шеконца зехачохь дифтонг ев язъян а магийна, 
масала: вовза  (вавза); вевза (воьвза). 
3.    Нохчийн маттахь цхьадолчу цхьана дешдекъах лаьттачу цIердешнийн 
шакъаьстина цхьа тоба. Уьш и цIердешнаш дукхаллин терахье дерзош, церан ораман 
мукъа аз о е-не доьрзуш санна, ов ев-не а хийцало, масала: 
1) о — е: дог — дегнаш дош — дешнаш бос — беснаш болх — белхаш шо — шераш' борз 
— берзалой борц — берцаш 
2) ов — ев: ков — кевнаш чов — чевнаш дов — девнаш цIов — цIевнаш зов — зевнаш 
тхов — тхевнаш ткъов — ткъевнаш 
Вайн маттахь цхьана дешдекъах лаьттачу цIердешнийн ялх тайпа ду.  Царах цхьа тайпа 
ларало кхузахь вай дийцина цIердешнаш. 
§ 50. Цхьаллин  терахьан  дийриг,  меттигниг дожаршкахь хи, цIий,  цIа, дош, даш боху 
цIердешнаш тайп-тайпана алахь а, церан яздар халкъан меттан шерачу аренан  диалектан,  
литературни меттан гIиллакх лардеш хила деза, масала: 
олу:                             дийриг дожар                          яздо:  
ЦI. хи                         цIий, цIа, дош, даш                   хи, цIий, цIа, дош, даш 
Др. хиэ, хино             цIиэ, цIийно, дашо, дошо        хиэ /хиэ такхийна чалх/ 
                                                                                       цIиэ /цIиэ яшийна бедарш/ 
                                                                                       цIийно, дашо, дошо 
Меттигниг дожар 
М. хига, хиэ, хиэга, хине;                                 хига, цIийга /хьожу/, 
     цIиэга, цIийга, цIийне, даше, доше/           цIийне, даше, доше /хьожу/ 
          Билгалдаккхар.  Ненан меттан хIара дешнаш тайп-тайпана алахь а цхьанакепара 
яздан деза, масала: 
олу: 
искаьртик 
искиртиг 
таьптар, тептар 
булка, буьрка 
бIегIийла, бегIийла 
тхьум-тхьамарш 
тум /тамарш/ 
тилкхаздаьлла, тилкхазделла 
кхийсина, кхиссина 

яздо:  
искиртиг 
 
тептар  
буьрка  
бегIийла  
тум-тамарш 
 
тилкхаздаьлла  
кхиссина /гIорзанаш/, амма: кхийсина /левси/ 



§ 51. ХIара цIердешнаш чаккхенгахь а долуш, -унгIа, -аргIа, -даргIа, -ргIа, -агIа, -гIа 
суффиксашца яздо: моттаргIа, соцунгIа, IаддаргIа, даьттагIа, старгIа, хьаштагIа, 
хьашлагIа, доттагIа, мостагIа. 
§ 52. Чаккхенгахь ГI долу, цхьана дешдекъах лаьтта хIара цIердешнаш чак-кхенгахь а 
доцуш яздо: гIогI, гIугI, дагI, гIагI, хьагI, рагI. 
§ 53. Хьер, говр, кхел, беш, пусар боху цIердешнаш цхьаллин терахьан цIерниг дожарехь 
чаккхенгахь а доцуш яздо, а чаккхе царна тIекхета стенга? /я мича?/ бохучу хаттарна жоп 
лучохь, масала: хьер, говр, кхел, беш ю; хьера, беша /воьду/, говра, кхела хиъна. 
§ 54. АгIо, аьтто, атто, хало, маршо, макхо, марзо бохучу дешнийн чаккхенга о яздар 
хаархьама, и дешнаш коьчалниг дожаре а, дукхаллин терахье а дерзо деза, масала: агIо — 
агIонца — агIонаш; аьтто — аьттонца — аытонаш; атто — аттон-ца — аттонаш; хало — 
халонца — халонаш; маршо — маршонца — маршонаш; макхо — макхонца — макхонаш; 
марзо — марзонца — марзонаш. 
Билгалдаккхар. Цхьаллин терахьан цIерниг дожаран орамера доца мукъа аз лач 
дожаршкахь дахдеш олуш билгалдолу: куьг — куьйгаца, беш — бешаца, шед — шедаца. 
Шед /ю/, шед /бу/ бохучу цIердешнийн орамехь, а ца яздеш, е яздо, хIунда аьлча уьш 
дожаршца хийцича, лач дожаршкахь гучудолу церан орамехь дерг, а доцуш е хилар 
/дифтонг иэ хилар/, масала: шед, шедан, шедана, шедо, шедаца, шедах, шеде, шедал /беш, 
бен, бел, пен, хен, дегI санна/, шедакхаж. 
Шеда боху цIердош а орамехь е долуш яздо. 
Билгалдаккхар. Шед /ю/, шед /бу/ бохучу цIердешнийн орамехь, е /а долуш санна/ 
шеконца хезачохь е яздо, хIунда аьлча уьш дожаршца хийцича, дахлуш, чIагIлуш 
гучудолу церан орамера мукъаниг дифтонг иэ хилар, масала: шед, шедан, шедана, шедо, 
шедаца, шедах, шеде, шедал /беш, бен, пен, хен санна/. 
Шеда боху цIердош а орамехь е долуш яздо /вилы/. Халкъа юкъахь цуьнан кхин цIерш а 
ю:  шалгу /ши  га долчух олу/, кхалгу /кхо га долчух олу/. 
§ 55. Адамийн долахьчу цIерийн а, кхечу цIердешнийн а чIерниг дожаран чаккхенгара 
шеконан мукъаниг я мукъазниг муха яздо хаархьама, дош дийриг дожа-ре хийца деза, 
масала: Iела — Iелас /кхузахь вайна хаьа, иза, Iели — Iелис доцуш, Iела — Iелас хилар/, 
Шема — Шемас, Теча — Течас, Хеда — Хедас, Леча — Лечас, Куьйра — Куьйрас, 
Мохьмад — Мохьмада, Мохьмади — Мохьмадис, Ахьмад — Ахь-мада, Ахьмади — 
Ахьмадис, сирник — сирнико, хьаьрмик — хьаьрмико, Къоса — Къосас, Косам — 
Къосама, харданг — харданго. 
§ 56. Цхьаболчу ненан меттан белхахоша кху цхьана дешдекъах лаьттачу цIердешнийн 
лач дожарш гIалат олу: болх, борз, дош, мотт, борц, сту, буц, мукх, бос. Церан лач дожарш 
кху кепара гIалат яздо: борз, берзан, берзана /берзана когаш хуьлу, когахь хIума ца хилча/, 
берзо, берзаца, берзах, берзе, берзал; дош, дешан, дешна /ло дешна аьлча, кхин маьIна 
хуьлу/, дешо, дешца, дешах, деше, дешал. Уьш цхьаллин терахьан доланиг доцчу вукху 
лач дожаршкахь орамехь а долуш, кху кепара яздан деза /хьажа § 48/, масала: борз, берзан, 
барзана, барзо, барзаца, барзах, барзе, барзал, дош, дешан, дашна, дашо, дашца, дашах, 
даше, дашал. Халкъа юкъахь олу: «Маттана шера ву, дашна говза ву». БIеннаш шерашкахь 
луьйна схьадоладелла, халкъан матто шен кхиарца шардеш,- нисдеш, тодеш, чIагI-деш 
къобалдинарг а, хIинцалерчу нохчийн литературни меттан норманашца нийса догIуш дерг 
а дохо а, хийца а, талхо а ца оыиу. Иштта лара деза 48—49-чу а, 56-чу а, 69-чу а, 50—65-
чу а, тгштта кхечу а параграфашкахь дийцина меттан бакъдерш а, церан орфограм.маш а. 
§ 57. Цхьаллин терахьан цIерниг дожаран чаккхенгахь мукъазниг я доца мукъа-ниг 
хилахь, доланиг, лург, коьчалниг дожарийн чаккхенаш язйо: ан, на, ана, нна, ца, аца, 
нца, масала: 
цIерниг доланиг лург коьчалниг 
чIара чIеран чIерана чIераца 
мохк мехкан махкана махкаца 
бIаьрг бIаьрган бIаьргана бIаьргаца 



ворда ворданан ворданна ворданца 
луьйта луьйтанан луьйтанна луьйтанца 
верта вертанан вертанна мертанца 
бага баганан баганна баганца 
§ 58. КхоалгIачу легаран цIердешнийн дожарийн чаккхенаш цхьаллин тера-хьехь язйо: а, 
и, ин, ина, о, но, ас, ица, их, ига, е, ил, дукхаллин терахьехь язйо: аш, ийн, ашна, аша, 
ашца, ех, ашка, ел, масала: мача, мачин, мачина, мачо, мачица, мачих, мачига, мачил; 
мачаш, мачийн, мачашна, мачаша, мачашца, мачех, мачашка, мачел; илли, иллин, иллина, 
иллино, иллица, иллих, иллига, иллил;  иллеш,  иллийн,  иллешна,  иллеша,  иллешца,  
иллех,  иллешка,  иллел. 
§ 59. ДоьалгIачу легаран цIердешнийн дожарийн чаккхенаш цхьаллин тера-хьехь язйо: -
чун, -чунна, -чо, -чуьнца, -чух, -чуьнга, -чул, дукхаллин терахьехь язйо: -й, -йн, шна, -ша, -
шца, -йх, -шка, -йл; -ар-ий, -ар-ийн, -ар-шна, -ар-ша, -аршца, -ар-ех, -ар-шка, -ар-ел, 
масала: 
 
Цхьаллин терахь 
ЦI.  лулахо зуда 
Дл. лулахочун зудчун 
Л.   лулахо-чунна зуд-чунна 
Др. лулахо-чо зуд-чо 
К.   лулахо-чуьнца зуд-чуьнца 
X.   лулахо-чух зуд-чух 
М.  лулахо-чуьнга зуд-чуьнга 
Дс. лулахо-чул зуд-чул 
 
Дукхаллин терахь  
ЦI. лулахо-й зуд-ар-ий  
Дл. лулахо-йн зуд-ар-ийн  
Л.    лулахо-шна зуд-ар-шна  
Др. лулахо-ша зуд-ар-ша  
К.    лулахо-шца    зуд-ар-шца  
X.    лулахо-йх       зуд-ар-ех  
М.   лулахо-шка    зуд-ар-шка  
Дс. лулахо-йл        зуд-ар-ел 
 
§ 60. Адамех лаьцна долчу цIердешнийн  цхьаллин терахьан  цIерниг дожаран чаккхенгахь 
мукъаза элп хилахь, дийриг дожаран чаккхенга а, меттигниг дожаран чаккхенга е  яздо,  
масала: Хьасан — Хьасана — Хьасане;  Мохьмад — Мохьмада — Мохьмаде. 
§ 61. Адамех лаьцна долчу цIердешнийн цхьаллин терахьан цIерниг дожаран чаккхенгахь 
мукъа элп хилахь, дийриг дожоран чаккхенга с, ас, меттигниг дожаран чаккхенга га, ига 
яздо. Масала: Солта — Солтас — Солтига; Хьава — Хьавас — Хьавага, Зина — Зинас — 
Зинига, Роза — Розас — Розига, Раиса — Раисас — Раисига. 
§ 62. Адамийн долахьчу цIерийн цхьаллин терахьан цIерниг дожаран чаккхен-га.хь йиш 
хадоран хьаьрк /ъ/ хилахь. дийриг дожаран чаккхенга а, меттигниг дожаран чаккхенга э 
яздо, масала: Асмаъ — Асмаа — Асмаэ; Шаймаъ — Шаймаа — Шаймаэ; Айнаъ — Айнаа 
— Айнаэ; Залпаъ — Залпаа — Залпаэ. 
§ 63. Юкъарчу цIерийн цхьаллин терахьан цIерниг дожаран чаккхенгахь йиш хадоран 
хьаьркъ /ъ/ хилахь, дийриг дожаран чаккхенга о, меттигниг дожаран чаккхенга э яздо, 
масала: меъ — мео — меэ; кхаъ — кхоо — кхоэ, маъ — моо — моэ. 
§ 64. Дифтонгехь ах мукъаниг й, в чаккхенгахь долчу адамийн долахьчу цIершкахь, 
фамилешкахь дийриг дожаран чаккхенга с, меттигниг дожаран чак-кхенга га яздо, масала: 
ЦI. Зулай Исаев 



Др. Зулайс Исаевс 
М. Зулайга Исаевга 
§ 65. ЦIерниг дожарехь мукъаза элп чаккхенгахь долу цIердешнаш дагардечохь, хуттурган 
суффиксана ий-на хьалха, и мукъазниг шалхадолу, ь чаккхенгахь хилахь, иза дIа а долуш, 
цунна хьалхара мукъазниг шалхадолу, масала: Мохьмаддий, Салманний /Мохьмад а, 
Салман а/; председателлий, секретаррий /председатель а, секретарь а/. 
§ 66. ЦIерниг дожарехь деха мукъа аз /а, и, у/ чаккхенгахь долу цIердешнаш дагардечохь, 
и деха мукъа аз ницкъ-гIора алсам долуш хиларна, хийца а ца луш, хуттурган суффикс й 
тIекхеташ яздо; масала: Хьавай, Рабуй, /Хьава а, Рабу а/; Мусай, Iийсай /Муса  а,  Iийса  а/;  
Сайдий, Зайндий  /Сайди  а, Зайнди  а/. 
§ 67. ЦIерниг дожарехь доца мукъа аз /а/ чаккхенгахь долу цIердешнаш дагардечохь, и 
доца мукъа аз ницкъ-гIора кIезиг долуш хиларна. хийца а луш, а и-не а доьрзуш, 
хуттурган суффикс й тIекхеташ яздо, Масала: Мусий. Iисий /Муса а, Iиса а/; Розий, 
Луизий /Роза а, Луиза а/; Зиний, Тамарий /Зина а, Тамара а/. 
§ 68. ЦIерниг дожарехь чаккхенгахь йиш хадоран хьаьркъ /ъ/ долу цIердешнаш 
дагардечохь, уьш яздо, йиш хадоран хьаьркал тIаьхьа хуттурган суффикс ий чаккхенга  
хIоттош,  масала:  Асмаъий,  Шаймаъий  /Асмаъ  а,  Шаймаъ а/. 
§ 69. ЦIердешнийн-омонимийн лач дожарш яздо литературни меттан норманашка а, 
халкъан маттахь церан нислучу маьIнашка а хьаьжжина, лард нисъеш, масала: 
 
ЦI. рагI /гора/ рагI /очередь/ мохь /сало/ 
Дл. регIан рогIан махьаран 
Л. регIана рогIана махьарна 
Др. регIо рогIо махьаро 
К. регIаца рогIаца махьарца 
X. регIах рогIах махьарх 
М. регIе/а/ рогIе маьхьаре 
Дс. регIал 
 

рогIал маьхьарал 

ЦI. мохь /крик/  
Дл. маьхьаран  
Л. маьхьарна  
Др. маьхьаро  
К. маьхьарца  
X. маьхьарх  
М. махьаре 
Дс. махьарал 

Iаж /яблоня/ 
Iожан 
Iожана 
Iожо 
Iожаца 
Iожах 
Iоже 
Iожал 

Iаж /яблоко/ 
Iежан 
Iежана 
Iежо 
Iежаца 
Iежах 
Iеже 
Iежал 

 
§ 70. Нохчийн маттахь грамматически родаш а, родийн чаккхенаш а цахилар бахьана 
долуш, оьрсийн маттера нохчийн матте тIеэцна цIердешнаш вай яздо, родийн чаккхенаш 
я, е йоцуш, масала: конференци, сесси, заседани, совещани, собрани, конституци, 
комисси, орфографи, орфоэпи, пунктуаци, ассимиляии, диссимиляци, метоними. 
морфологи, философи, филологи, фразеологи, физиологи, анатоми, антологи, аналоги, 
истори, географи, геометри, тригонометри, станци, правлени, фамили, этимологи, 
лексикологи, психологи, академи. 
§ 71. Фамилеш, цIерш. ден цIерш, географически цIерш /хиш, мехкаш, пачхьалкхаш, 
ярташ, гIаланаш, лаьмнаш/, химически элементийн цIерш оьрсийн орфографехь ма-
язъярра язйо нохчийн маттахь а, масала: Николай Алексеевич Островский, Анна 
Алексеевна Оленина, Ахьмад Гехаевич Мациев, Юнус Дешериевич Дешериев, Элеонора 
Ахматовна Мациева, Россия, Чехословакия, Эльбрус, Волга, Нева, Семен Михайлович 
Буденный, Георгий Константинович Жуков, Москва, Алма-Ата, калий, натрий, гелий. 
§ 72. Хьалххе вайн матте тIеэцна дешнаш вайн маттахь олуш ма-хиллара, хийцинчу 



кепара яздо, масала: иту /утюг ца яздеш/, стака /стакан ца яздеш/, кепек /копейка ца 
яздеш/, минот /минута ца яздеш/, гIомат /хомут ца яздеш/, пеш /печь ца яздеш/, самар 
/самовар ца яздеш/, ведар /ведро ца яздеш/, яьшка /ящик ца яздеш/. 
§ 73. Iилманан терминаш, юкъараллин-политически маьIна долу вайн матте тIеэцна долу 
дешнаш, родийн чаккхенаш иаязъяр бен, кхин башхо йоцуш, оьрсийн орфографехь санна, 
яздо нохчийн маттахь а лард ларъеш, масала: марксизм, ленинизм, коммунизм, социализм, 
резолюци, литературоведени, языкознани, фило-софи, истори, конференци, сесси, 
языковедени, орфографи, морфологи, гармони, постфикс, инфикс, интерфикс, 
предложени. 
 
2. БИЛГАЛДЕШНИЙН НИЙСАЯЗДАР 
 
§ 74. Терахьашций, грамматически классашций хийцалуш долчу цхьадолчу йоккхалла-
жималла гойтучу лаамазчу мухаллин билгалдешнийн  нийсаяздар хила деза цIердешнашца   
цара терахьехь, классехь бартбаре хьаьжжина, масала:  
 
доккха гIуллакх — даккхий гIуллакхаш 
йоккха юрт — яккхий ярташ 
боккха бахам — баккхий бахамаш 
йоккха йоI — баккхий мехкарий 
воккха стаг — баккхий нах 
доккха кор — даккхий кораш 
боккха некъ — даккхий некъаш 
жима тIулг — кегий тIулгаш 
беха сара — деха серий 
буткъа сара — дуткъий серий 
дуткъа тай — дуткъий теш 
юткъа тIийраг — юткъий тIергаш 
 
§ 75. Лаамазчу мухаллин а, -ар, -ер, суффиксаш йолчу меттиган юкъаметтигаллин а, -лер 
суффикс йолчу хенан юкъаметтигаллин а билгалдешнийн чаккхенаш, суффиксаш цIерниг 
дожарехь тайп-тайпана язйо, ткъа лач дожаршкахь цхьа тайпа чу чаккхе язйо, масала: 
жима кIант, йоккха йоI, йистера кор, юккъера кор, юккъера школа, юьртара хьаша, 
таханлера де, кхушарлера шо; жимачу кIанта, йоккхачу йоIа, йистерчу я юккъерчу корехь, 
юьртарчу хьешо, таханлерчу дийне, бертахь доьзал, бертахьчу доьзало, ямарт стаг, 
ямартчу стага, кхетаме стаг, кхетамечу стага. 
§ 76. Чаккхенгахь мукъаза аз долу цхьана дешдекъах лаьтта мухаллин билгалдешнаш 
дожаршца ца хийцало, цундела уьш лач дожаршкахь ца хуьйцуш яздо, масала: ал бос — 
ал басах /ал басахь/, раз некъ — раз некъаца /раз новкъа/, пурх некъ /пурх новкъа/, лач 
дожар — лач дожарехь. 
§ 77. Доладерзоран а, юкъаметтигаллин а, цхьадолчу мухаллин а билгалдеш-нийн 
нийсаяздарехь ларъян хаа деза хIара суффиксаш а, церан цIердешнашца бартбаран, 
урхаллин уьйр а, масала: уьнан коржам — аннийн коржамаш, вешин костюм — вежарийн 
костюмаш, берзалойн арданг, берийн сур, кхетаме къамел, лааме а, лаамаза а 
билгалдешнаш, бIаьрзе стаг, чаьмза гIабакх, зингатийн туьйлаг, йистера кор, хьесапан 
иттаннийн а, ткъаннийн а кепаш, аьхкенан суьйре, гIамаран аре, гIамарийн баьрзнаш, 
сийлахь адам, гIорасиз стаг. 
§ 78. Лаамазчу доладерзоран а, юкъаметтигаллин а билгалдешнийн дошкхолларан 
суффиксаш лач дожаршкахь а ца хуьйцуш язйо, масала: вешин костюм, вешин костюмах, 
аннийн керт, аннийн кертах, белхалойн класс, белхалойн классо, йишин кортали, йишин 
корталино. 
§ 79. Шина дешдекъах лаьттачу лаамазчу мухаллин билгалдешнийн лач дожаршкахь а 



лардан деза доца шеконан мукъа элп а, масала: 
ЦI. жима кIант  
Дл. жимачу кIентан  
Л. жимачу кIантана  
Др. жимачу кIанта  
К. жимачу кIантаца  
X. жимачу кIантах 
М. жимачу кIанте  
Дс. жи.чачу кIантал 

йоккха йоI  
йоккхачу йоьIан  
йоккхачу йоIана  
йоккхачу йоIа  
йоккхачу йоIаца  
йоккхачу йоIах 
йоккхачу йоIе  
йоккхачу йоIал 

 
§80. Шиннал сов дещдакъа долчу лаамазчу билгалдешнийн -ар, -ер, -лер бохучу 
суффиксашца хуьлуш йолу чаккхе а лач дожаршкахь дIайовш ю, цундела лач дожаршкахь 
иза ца язйо, масала: йистера кор — йистерчу кораца, юьртара хьаша, юьртарчу хьешо. 
кханалера де — кханалерчу денна, юккъера школа. юккъерчу школехь. Цу бакъонан буха 
тIехь язйо кхаа я кхааннал сов дешдекъах лаьтта причастеш а, масала: теллина масалш — 
теллинчу масалша. хаьржина масалш — хаьржинчу масалша, юкъаялийна бакъо — 
юкъаялийнчу бакъонца. 
§ 81. КхоалгIачу легарехь хийцалуш далчу лаамечу билгалдешмийн цхьаллин терахьан 
дожарийн чаккхенаш язйо: ниг, чун, чунна, чо, чуьнца, чух, чуьнга, чул, дукхаллин 
терахьан дожарийн чаккхенаш язйо: наш, черан, чарна. чара, чаьрца, чарах, чаьрга, чарал, 
масала: 
 
Цхьаллин терахь 
ЦI. диканиг 
Дл. дикачун 
Л. дикачунна 
Др  дикачо 
К. дикачуьнца 
X. дикачух 
М. дикачуьнга 
Дс. дикачул 

Дукхаллин терахь 
диканаш 
дикачеран 
дикачарна 
дикачара 
дикачаьрца 
дикачарах 
дикачаьрга 
дикачарал 

 
§ 82. Цхьана дешдекъах лаьттачу цхьадолчу мухаллин билгалдешнийн дустаран даржан 
суффикс шина кепара шеконца хезаш хуьлу: хо, гIо, масала: кIон — кIохо — кIогIо, цIен 
— цIехо—цIегIо, кIайн — кIайхо—кIайгIо, вон — вохо — вогIо, дайн — дайхо — дайгIо, 
яйн — яйхо — яйгIо. Цу дешнашкахь язъян магийна суффикс -хо, масала: цIехо, кIайхо, 
яйхо, дайхо, вохо, кIохо. 
 
3. Терахьдешнийн нийсаяздар 
 
§ 83. Лааме масаллин терахьдош 1 яздо, цхьа боху орам ларбеш, чаккхенга йиш хадоран 
хьаьрк /ъ/ дуьллуш: цхьаъ. 
Б и л г а л д а к к х а р. 1. Цхьаъ боху терахьдош вай легош, массо дожарехь а шен цхьа 
боху орам ларбеш, хийцало иза, масала: цхьаъ, цхьаннан, цхьаьнна, цхьамма /ммо/: 
цхьаьнца, цхьаннах, цхьаьнга, цхьаннал. 
2.   И терахьдош легош, вай кху кепара ала а ца олу: цаI, цаIаннан, иаIанна, цаIамма   
/ммо/,  цаIанца, цаIаннах, цаIанга, цаIаннал. Цо а: хоуьйту, иза, цаI доцуш, цхьаъ хилар. 
3.   Кху терахьдешнийн чаккхенгахь, I ца олуш, цIеххьава йиш хадоран хьаьрк ъ олу 
цхьабосса: цхьаъ, шиъ, кхоъ, диъ, пхиъ. Цо а хоуьйту, иза, цаI доцуш. цхьаъ хилар, хIунда 
аьлча цаI, шиI, кхоI, диI, пхиI вай ца алу. Уьш кьамкъаргехь ца олу, къамкъарган 
мукъазниг I цу дешнийн чаккхенгахь доцу дела: 
4.  Лаамазчу формехь а, цаI, цаIа доцуш, иза ду цхьа  кор /цхьаъ/, хIунда аьлча цаIа кор 



/цаI/ ца олу. Лаамаза форма цхьа дIа а аьлла, цунна тIаьххье йиш хадоран хьаьрк ъ алахь, 
цунах цхьаъ хуьду, ткъа цаI бетан буьххьехь олу/ц маттаюьххьера мукъазниг ду/, чаккхе 
/I/ къамкъаргехь а — шинхьа олуш долу цаI доцуш, ц-на тIаьххье  нислучу  къамкъарган  
мукъазчу элпо /хь-но/ цIеххьана бетан буьххьера дIадоккхий, къамкъаргехь олуьйтуш 
долу цхьаъ ду. ЦаI вай аьлча, маттаюьххьерчу мукъазчо /ц-но/ бетан буьххьехь алуьйту и, 
ткъа чаккхенгахь долчу къамкъарган  I-но,  дешдакъа  къовлуш, сихха  сацош, 
чекхдоккхуш  хиларна  цу дешан чаккхенгара аз сиха хадорца къамкъаргехь и алар кIезиг 
хаало. 
5.   Цхьаъ бохучу дашах цхьалхе я чолхе дацаран цIерметдош хуьлуш а /цхьа а, цхьаъа  а,  
цхьан-цхьаъ  а/,  декъаран  цIерметдош   /цхьацца/  хуьлуш  а,  цIердош /цхьалхо/, 
билгалдош хуьлуш а /цхьалха, цхьалхе/, цуьнан хийца ца луш, вай ларбеш берг цхьа боху 
орам бу, масала: цхьа а, цхьаъа а, цхьан-цхьаъ а, цхьан, цхьанхьа, цхьацца, цхьацццанхьа, 
цхьалхо, цхьалха, цхьалхе. 
§ 84 Цхьаъ, шиъ, кхоъ, пхиъ бохучу масаллин терахьдешнех ихьалхе декъаран 
терахьдешнаш хуьлуш, чаккхенгара йиш хадоран хьаьрк /ъ/ дIа а довш, юьххьера мукъаза 
элп шалхадолу чаккхенгарчу а-на хьалха, цу кепара уьш ала а, яздан а деза, масала: 
цхьаъ — цхьацца шиъ — шишша кхоъ — кхоккха пхиъ — пхиппа 
§ 85. Масаллин терахьдешнаш 40, 60, 80, 100, 1000, 19 кху кепара яздо: шовзткъа, 
кхузткъа, дезткъа, бIе, эзар, ткъайоьсна /хилла, «ткъа», «йоьссина» — цхьаьна а кхетта: 
цуьнан дукхалла, масалла йоьссина, лахайоьссина, лахъелла/. ГIалгIайн маттахь иза ду 
ткъеста /«ткъо» + «яста», яьстинарг лахло, жимло, ахйоьду/. 
§ 86. Масаллин терахъдашах рогIаллин терахьдош хуьлуш, цуьнан ораман аьзннйн 
/элпийн/ хийцадалар йозанехь лардан деза, халкъан маттахь /шерачу аренан диалектехь, 
хIинцалерчу нохчийн литературни маттахь/ олуш ма-дарра, масала: 
 

        1/ а /я/ —о: 
ткъа — ткъолгIа — ткъолгIаниг  
бархI — борхIалгIа — борхIалгIаниг  
ялх — йолхалгIа — йолхалгIаниг 
        2/ о — о: 
кхоъ — кхоалгIа — кхоалгIаниг  
ворхI — ворхIалгIа — ворхIалгIаниг 
ов — ов: шовзткъа — шоззткъалгIа — шовзткъалгIаниг 
        3/ е - о:  
бIе — бIолгIа — бIолгIаниг 
        4/ и — уь: 
исс — уьссалгIа — уьссалгIаниг  
итт — уьтталгIа — уьтталгIаниг 
        5/ ий — уьй: 
шийтта — шуьйтталгIа — шуьйтталгIаниг  
пхийтта — пхуьйтталгIа — пхуьйтталгIаниг 
        6/ я /а/ — о, и — уь:  
ялхитта — йолхуьтталгIа — йолхуьтталгIаниг 
        7/ и — о:  
шиъ — шолгIа — шолгIаниг 
        8/ и — оь: 
диъ — доьалгIа — доьалгIаниг  
пхиъ — пхоьалгIа — пхоьалгIаниг 
        9/ е — оь:  
дезткъа — доьзткъалгIа — доьзткъалгIаниг 
        10/ у-у:  
кхузткъа — кхузткъалгIа — кхузткъалгIаниг 



 
§ 87. Диъ бохучу терахьдешан чаккхенга лаамечу а, лаамазчу а кепашкахь массо классехь 
а йиш хадоран хьаьркъ /ъ/ яздо, масала: диъ кор /диъ/, йиъ йоI /йиъ/, биъ къолам /биъ/, виъ 
стаг /виъ/. 
 
4.  ЦIерметдешнийн нийсаяздар 
 
§ 88. Со, хьо, тхо, шу бохучу яххьийн цIерметдешнийн хотталург, дустург дожарш, 
ораман мукъа аз ца хуьйцуш, орам ларбеш, яздо: сох, сол, хьох, хьол, тхох, тхол, шух, 
шул /соьх, соьл, хьоьх, хьоьл, тхоьх, тхоьл, шуьх, шуьл яздича, гIалат хир ду/. 
§ 89. Шу бохучу цIерметдешан коьчалниг, меттигниг дожарш, шоьца, шоьга ца яздеш, 
шуьца, шуьга яздо, хIунда аьлча у-нан кIеда аз уь ду: шу — шуьца — шуьга, о-нан кIеда 
аз оь ду: со — соьца — соьга, хьо — хьоьца — хьоьга, тхо — тхоьца — тхоьга. 
§ 90. Со, хьо, шу бохучу цIерметдешнийн дийриг дожар аса, ахьа, аша, яздо. 
§ 91. Уьш, хIорш, вуьйш, ишттанаш, муханаш, муьлханаш, оццулнаш, хIоккхулнаш 
бохучу цIерметдешнийн хотталург, дустург дожарш кху кепара яздо: царах, царал, кхарах, 
кхарал, хIокхарах, хIокхарал, вукхарах, вукхарал, ишттачарах, ишттачарал, мухачарах, 
мухачарал, муьлхачарах, муьлхачарал, оццулчарах, оццулчарал, хIоккхулчарах, 
хIоккхулчарал /царех, царел, кхарех, кхарел, хIокхарел, вукхарех, вукхарел, ишттачех, 
ишттачел, ишттачарех, ишттачарел, мухачех, мухачарех, мухачел, мухачарел, муьлхачех, 
муьлхачарех, муьлхачел, муьлхачарел, оццулчех, оццулчарех, оццулчел, оццулчарел, 
хIоккхулчех, хIоккхулчарех, хIоккхулчел, хIоккхулчарел яздар гIалат лору/. 
§ 92. Цхьаберш, наггахьберш, цхьаццаберш, кхиберш бохучу цIерметдешнийн 
хотталург, дустург дожарш, цхьаболчех, цхьаболчарех, цхьаболчел, цхьаболчарел, 
наггахьболчех, наггахьболчарех, наггахьболчел, наггахьболчарел, цхьаццаболчех, 
цхьаццаболчарех, цхьаццаболчел, цхьаццаболчарел, кхиболчех, кхиболчарех, кхиболчел, 
кхиболчарел ца яздеш, цхьаболчарах, цхьаболчарал, наггахьболчарах, 
наггахьболчарал, цхьаццаболчарах, цхьаццаболчарал, кхиболчарах, кхиболчарал 
яздо. 
Цу цIерметдешнийн хотталург, дустург дожарийн язъян магийна чаккхенаш ю: чарах, 
чарал. 
§ 93. Дукхаллин терахьан лаамечу доладерзоран цIерметдешнийн хотталургг, дустург 
дожарийн язъян магийна чаккхенаш ю: чарах, чарал /язъян ца магийна чех, чарех, чел, 
чарел боху чаккхенаш/: вайнаш — вайчарах, вайчарал, тхайнаш — тхайчарах, тхайчарал, 
и дI. кх. а. 
§ 94. Лаамечу доладерзоран цIерметдешнийн цхьаллин терахьан доланиг, хотталург, 
меттигниг дожарийн чаккхенаш -чуьнан, -чунах, -че ца язъеш, -чун, -чух, -чуьнга язъян 
магийна. масала: тхайчун, тхайчух, тхайчуьнга, вайчун, вайчух, вайчуьнга. 
§ 95. Лаамечу доладерзоран цIерметдешнийн цхьаллин терахьан дожарийн чаккхенаш кху 
кепара язйо: -ниг, -чун, -чунна, -чо, -чуьнца, -чух, -чуьнга, -чул, церан дукхаллин 
терахьан дожарийн чаккхенаш иштта язйо: -наш, -черан, -чарна, -чара, -чаьрца, -чарах, 
-чаьрга, -чарал, масала: вайниг, вайчун, вайчунна. вайчо, вайчуьнца, вайчух, вайчуьнга, 
вайчул /цхьал. тер./; вайнаш, вайчеран, вайчарна, вайчара, вайчаьрца, вайчарах, вайчаьрга, 
вайчарал /дукх. тер./. 
§ 96. Вовшийн, массо а, дерриге а, вайша /вайшиъ/ бохучу цIерметдешнийн дожарийн 
чаккхенаш кху кепара язйо: -ийн, -ашна, -аша, -ашца, -ех, -ашка, -ел; -еран, -арна, -ара, -
аьрца, -арах, -аьрга, -арал; -нан, -нна, -но, -нца, -нах, -нга, -нал; ннан, мма /ммо/, нца, нга, 
ннал, масала: 
 
ЦI. — массо а дерриге а вайша  /вайшиъ/ 
Дл. вовшийн массеран а дерригенан а вайшиннан 
Л. вовшашна массарна а дерригенна а вайшинна 



Др. вовшаша массара а дерригено а вайшимма /ммо/ 
К. вовшашца массаьрца а дерригенца а вайшинца 
X. вовшех массарах а дерригенах а вайшиннах 
М. вовшашка массаьрга а дерригенга а вайшннга 
Дс. вовшел массарал а дерригенал а вайшиннал 
 
§ 97. Маса бохучу хаттаран цIерметдешан дожарийн чаккхенаш кху кепара язйо: -ннан, -
нна, -мма /ммо/, -нца, -ннах, -нга, -ннал, масала: 
ЦI. маса 
Дл. масаннан 
Л. масанна 
Др. масамма /ммо/ 
К. масанца 
X. масаннах 
М. масанга  
Дс. масаннал 
§ 98. Орамехь н доцчу лаамечу доладерзоран цIерметдешан лач дожаран ора мехь а ца 
яздо и н, масала: 
 
ЦI.   цераниг  
Дл.  церачун  
Л.    церачунна  
Др.  церачо  
К.    церачуьнца  
X.    церачух  
М.   церачуьнга  
Дс.  церачул 
 
§ 99. Орамехь н долчу лаамечу доладерзоран цIерметдешан лач дожаран орамехь а яздо и 
н, масала: 
 
ЦI.  цуьнниг 
Дл. цуьнчун  
Л.   цуьнчунна  
Др. цуьнчо  
К.   цуьнчуьнца  
X.   цуьнчух  
М.  цуьнчуьнга  
Дс. цуьнчул 
 
5. Хандешнийн нийсаяздар 
§ 100. Инфинитиван орамера а карарчу хенахь о-не а доьрзуш, чаккхенга у хIутту, масала: 
ала — олу, аха — оху, ара — ору, ата — оту, лара — лору, хьажа — хьожу, хатта — хотту, 
харжа — хоржу, харца — хорцу, хьарса — хьорсу, лаха — лоху, кхада — кходу, кхарза — 
кхорзу, хьада — хьоду, вада — воду. 
Б и л г а л д а к к х а р. Инфинитиван орамера дифтонг ай карарчу хенахь ой-не а 
хийцалуш, чаккхенга у яздо, масала: гайта — гойту, Iайта — Iойту, лайта — лойту, яйта — 
йойту, тайта — тойту, кхайкха — кхойкху. 
§ 101. Инфинитиван орамера э, е карарчу хенахь оь-не а доьрзуш, цуьнан чаккхенга у 
хIутту, масала: эца — оьцу, эша — оьшу, деша — доьшу, хьежа — хьоьжу, хержа — 
хоьржу, хетта — хоьтту, лера —лоьру, херца — хоьрцу, хьерса — хьоьрсу, леха — лоьху, 
кхерза — кхоьрзу, деха — доьху, эхьа — оьхьу. 



§ 102. Инфинитиван орамера и /ий/ карарчу хенахь уь-не /уьй-не/, юь-не /юьй-не/ а 
хийцалуш, цуьнан чаккхенга у хIутту, масала: вига — вуьгу, хила — хуьлу, Iилла — 
Iуьллу, дийца — дуьйцу, хийца — хуьйцу, кхисса — кхуьссу, /гIорза -наш/   кхийса — 
кхуьйсу /левси/,   вийца — вуьйцу,   йига — юьгу,   йийца — юьйцу. 
§  103.  Инфинитиван орамера о карарчу хенахь у-не я оь-не хийцалуш, чаккхенга у хIутту, 
масала: оза — узу, хотта — хутту, хIотта — хIутту, кхосса — кхуссу, восса — вуссу, вола 
— вулу, кхола — кхулу, кхолла — кхуллу, мотта — моьтту, тоа — тоьу, хоа — хоьу, тола 
— тулу, тола — тоьлу. 
§ 104. Инфинитиван орамера у я ю карарчу хенахь хийца а ца луш, чаккхенга у хIутту, 
масала: утIа — угIу, вуза — вузу, юза — юзу, худа — худу. юла — юлу, юха — юху, дуца 
— дуцу /кара/, юца — юцу /керт я пазат/. 
§ 105. Хандешан карарчу хенан нийсаязъяран бакъонийн жамI деш /юкъара маьIна деш/, 
кху кепара бакъо ала йиш ю вайн: «Хандешан карарчу хенан орамехь балдийн мукъа аз /о, 
оь, ой, ов, у, уь, ю, юь/ хилахь, цуьнан чаккхенга а балдийн мукъа элп у яздо, масала: олу, 
боху, доьшу, оьцу, лору, лоьру, хьожу, гойту, хьовсу, хьоьжу, узу, уьду, юцу, юьлу. 
Меттан Iилманехь цунах олу мукъачу аьзнийн цхьаьнадар /тардалар, цхьаьнадогIуш 
хилар/. 
§ 106. Инфинитиван орамера а карарчу хенахь аь-не я е-не хийцалахь, чак-кхенга а яздо, 
масала: лаа — лаьа, хаа — хаьа, латта - лаьтта, къаста — къаьста, хьарча — хьаьрча, хьаа 
— хьаьа, IаIа — IаьIа, Iама — Iема, Iана — Iена, лала — лела,  тарса — терса,   карча — 
керча,   шарша — шерша,   мага — мега,   хаза — хеза. 
§ 107. Инфинитиван орамера е /иэ/ карарчу хенахь хийца ца лахь, чаккхенга а яздо, 
масала: терса — терса /тиэрса — тиэрса/, хьерча — хьерча, керча — керча, хета — хета, 
къеста — къеста — шерша — шерша /шиэрша — шиэрша/, леста — леста /лиэста — 
лиэста/, къега — къега /къиэга — къиэга/, къеда — къеда. 
§ 108. Инфинитиван орамера ий карарчу хенахь хийца ца лахь, чаккхенга а яздо, масала: 
хьийза — хьийза /хьер, пиллиг/, цIийза — цIийза, сийса — сийса, зийза — зийза, тийжа — 
тийжа, кхийда — кхийда. 
§ 109. Карарчу хенан чаккхенга а яздаран бакъонийн юкъара маьIна кху кепара къастадо: 
«Хандешан карарчу хенан орамехь балдийн доцу мукъа аз /аь, аьв, е, ев, иэ, ий/ хилахь, 
чаккхенга а балдийн доцу мукъа элп а яздо, масала: лаьа, хаьа, лаьтта, Iема, Iена, лела, 
хеза. хьаьвза, хьийза, цIийза, сийса. къега, къиэга,   вевза,   терса,   тиэрса.   Иза   мукъачу   
аьзнийн   цхьаьнадар   /тардалар/   ду. 
§ 110. Дифтонг иэ карарчу хенан чаккхенга хIуттуш ши-кхо хандош ду, е чаккхенга 
хIуттуш цхьа хандош ду: хьиэ, дIасахьиэ, ле, меттаххьиэ. 
§ 111. Цхьана дешдекъах лаьттачу а, до, ло боху хандешнаш тIекхетарца хиллачу 
хандешнийн а карарчу хенан чаккхенга хIотта тарло а, о, оь, ов, масала: Iа, ло, хьо, го, зоь, 
лоь, хьоь, дов /йов/. тоь, тов, лов, хьов, дIасахьов, яздо, язло, кIадло, кIаддо /кIадво, 
кIадйо/,  кIайло,  цIийло,  шелло, вохло, йохйо, дохдо. 
§ 112. ХIинц-яханчу хенан чаккхенаш язйо: и, ий, масала: Iеми, Iамий, керчи, карчий, 
шерши, шарший, хьаьрчи, хьарчий, лаьтти, латтий, къаьсти, къастий. И  тайпа   масалш  
вовшашца  дустаро  церан   нийсаяздарх  кхета  аьтто  бо. 
§ 113. Гуш-яханчу хенан чаккхенаш язйо: ира, ийра, йра, масала: Iемира, Iамийра, 
керчира, карчийра, шершира, шаршийра, хьаьрчира, хьарчийра, лаьттира, латтийра, 
къаьстира, къастийра, хьаьира, хьаийра, IаьIира, IаIийра, лайра, тайра, яйра. 
§ 114. Яханчу хенан чаккхенаш язйо: ина, ийна, на, ла, да, та, тIа, масала: Iемина, 
Iамийна, керчина, карчийна, лаьттина, латтийна, дешна, хьаьжна, аьлла, ваьлла, хаьдда, 
ведда, хьаьдда, летта, етта, аьтта, яьттIа. 
Юкъарадолу: вахана, веана. 
§ 115. Хьалх-яханчу хенан чаккхенаш язйо: инера, ийнера, нера, тера, тIера, лера, дера, 
масала: Iеминера, Iамийнера, лаьттинера, латтийнера, дешнера, хьаьжнера, веддера,  
хьаьддера, хаьддера, леттера, еттера, аьттера, яьттIера. 



Юкъарадолу: ваханера, веанера. 
§ 116. Ихначу хенан чаккхенаш язйо: ура, ара, ора, масала: вогIура, доьшура, дуьйцура,  
хезара, Iемара, хетара, кхетара, гора, лора, хьора, яздора. 
§ 117. Ихначу хенан чаккхе ура язйо, цуьнан орамехь балдийн мукъаниг /о, оь, ой, ов, у, 
уь, ю, юь/ хилахь, масала: бохура, доьшура, вогIура, гойтура, узура, уьдура, хьовсура,  
къовсура, ловзура, юцура,  юьлура,  юьйлура,  Iойтура. 
§ 118. Ихначу хенан чаккхе ара язйо, нагахь цуьнан орамехь балдийн доцу мукъаниг /аь, 
аьв, е, ев, иэ, ий/ хилахь, масала: лаьттара, къаьстара, Iемара, хезара, къегара, къиэгара, 
терсара, тиэрсара, хьийзара,  цIийзара,  хьаьвзара, вевзара. 
§ 119. Гуш-яхана хан хIинц-яханчух, хьалх-яханарг яханчух, йогIу хан, ихна хан карарчу 
хенах хуьлуш ю. Цу хенийн нийсаязъяр церан вовшех кхоллаяларе хьаьжжина ду, масала: 
хаьржи — хаьржира, хаьржина — хаьржинера, хоржу — хоржур, хоржур ю, хоржура; 
дийши — дийшира, дешна — дешнера, доьшу — доьшур, доьшур ду, доьшура. 
§ 120. Хандешан карарчу хенан чаккхенгара дифтонг ов хIинц-яханчуй, гуш-яханчуй, 
яханчуй, хьалх-яханчуй хенашкахь ай-не йоьрзу, масала: 
тов — тайн, тайра, тайна, тайнера  
лов — лайн, лайра, лайна, лайнера  
йов — яйн, яйра, яйна, яйнера  
дов — дайн, дайра, дайна, дайнера 
 
§ 121. Цхьана дешдекъах лаьтташ долчу хандешан орамера е /иэ/ карарчу хенахь оь-не а 
доьрзуш, йогIучу хенахь уьй-не хийцало. Ишттачу хандешан яздар и бакъо ларъеш хила 
деза, масала: 
зен — зоь — зуьйр, зуьйр ду  
тен — тоь — туьйр, туьйр ду  
лен — лоь — луьйр, луьйр ю 
 
§ 122. Цхьана дешдекъах лаьттачу цхьайолчу инфинитивийн орамера а карарчу хенахь оь-
не хийцало, масала: 
лан — лов  
тан — тов  
дан — дов  
ян — йов  
ван — вов 
 
§ 123. Карарчу хенан чаккхенгахь ло долу а, чаккхенгахь о а долуш, цхьана дешдекъах 
лаьтта а хандешнаш йогIучу хене хуьйцуш, чаккхенгара о у-не доьрзу. масала: 
ло — лур ду  
йохло — йохлур ю  
го — гур ву  
шелло — шеллур ю  
хьагло — хьаглур ю  
мацло — мацлур ю  
кIадло — кIадлур ву  
цIийло—цIийлур ву 
 
§ 124. Карарчу хенан чаккхенгахь до долу а. чаккхенгахь а а долуш, цхьана дешдекъах 
лаьтта а, до /во, йо, бо/ боху а хандешнаш хила мегачу хене хуьйцуш,. чаккхенгара о, а, е-
не, хин йолчу хенахь ий-не доьрзу. масала: 
яздо — яздер — яздийр ду  
до — дер — дийр ду  
шелво — шелвер — шелвинр ву  



йо — ер — йийр ю  
шелйо — шелъер — шелйийр ю  
Iа — Iер — Iийр ву 
IадъIа — IадъIер — IадъIийр ву  
йохйо — йохъер — йохйийр ю  
бо — бер — бийр бу  
кIадво — кIадвер — кIадвийр ву  
во — вер — вийр ву 
 
§ 125. ХIинц-яханчу хенах гуш-яхана хан хуьлу ра  тIекхетарца,   масала: 
эли — элира  
эхи — эхира  
язди — язднра  
хьаьжи — хьаьжира  
хези — хезира  
Iеми — Iемира  
дийши — дийшира  
гайти — гайтира 
 
§ 126. Яханчу-хенах хьалх-яхана хан хуьлу, чаккхенгарчу а-нан метта ера а хIуттуш, 
масала: 
аьлла — аьллера  
хьаьжна — хьаьжнера  
ваьхна — ваьхнера  
лерина — леринера  
аьхна — аьхнера  
Iемина — Iеминера  
Iамийна — Iамийнера 
 
§  127. Хандешан   ихна  хан  карарчу  хенах  хуьлу ра  тIекхетарца,   масала: 
вогIу — вогIура  
дуьйцу — дуьйцура  
доьшу — доылура  
дуцу — дуцура  
гойту — гойтура  
вуьгу — вуьгура  
юцу — юцура  
юьлу — юьлура  
лаьтта — лаьттара  
хеза — хезара  
хьийза — хьийзара  
терса — терсара  
тиэрса —тиэрсара  
го — гора  
яздо — яздора  
шелло — шеллора  
йохло — йохлора  
хьагло — хьаглора  
мацло — мацлора  
кIадло — кIадлора 
 
§ 128. Хандешан орамехь я, д, т, тI долчу хандешнийн и мукъазнаш шалха а довлуш, 



яханчу хенан чаккхенга а, хьалх-яханчу хенан чаккхенга ера хIутту, масала: 
аьлла — аьллера 
яьлла — яьллера 
ведда — веддера 
едда — еддера 
хаьдда — хаьддера 
хьаьдда — хьаьддера 
летта — леттера 
даьттIа — даьттIера 
аьтта — аьттера 
етта — еттера 
яьтта — яьттера 
яьттIа — яьттIера 
хетта — хеттера 
Цу хандешнийн чаккхенаш ю: ла, лера, да, дера, та, тера, тIа, тIера. 
 
Причастийн, деепричастийн язъяран бакъонаш 
 
§  129. Причастин, деепричастин карарчу хенан орамехь балдийн мукъа аз (о, оь, ой, ов, у, 
уь, уьй, ю, юь, юьй) хилахь, суффиксаш причастехь -у, -ург (-урш), деепричастехь -уш 
язйо, масала: 
оху латта — охург — охурш — охуш 
доьшу кIант — доьшург — доьшурш — доьшуш 
гойту книга — гойтург — гойтурш — гойтуш 
хьовсу книга — хьовсург — хьовсурш — хьовсуш 
хьожу книга — хьожург — хьожуш 
худу хи — худург — худурш — худуш 
уьду бекъа — уьдург — уьдурш — уьдуш 
юцу керт — юцург — юцурш — юцуш 
юьлу мача — юьлург — юьлурш — юьлуш 
юьйцу книга — юьйцург  (юьйцурш) — юьйцуш 
дуьйцу туьйра — дуьйцург (дуьйцурш) — дуьйцуш 
 
§  130. Причастин,  деепричастин  карарчу  хенан  орамехь  балдийн  доцу  мукъа аз (аь, е, 
аьв, ев, иэ, ий) хилахь, церан суффиксаш язйо: -а, -арг, -арш, -аш, 
лаьтта стаг — лаьттарг (-арш) — лаьтташ 
хеза дош — хезарг (арш) — хезаш 
терса говр — терсарг  (арш) — терсаш 
тиэрса говр — тиэрсарг  (арш) — тиэрсаш 
хьаьвза хьер — хьаьвзарг  (арш) — хьаьвзаш 
вевза стаг — вевзарг  (арш) — бевзарш — вевзарш  (бевзаш) 
хьийза хьер — хьийзарг — хьийзаш 
 
§  131. Причастин, деепричастин яханчу хенан суффиксаш язйо: -ина, -ийна, -на, -ла, -да, 
-та, -тIа, -инарг, -ийнарг, -нарг, -ларг, -дарг, -тарг, -тIарг, масала: 
Iемина хIума — Iеминарг — Iемина веана  
Iамийна дешар — Iамийнарг — Iамийна веана  
дешна кехат — дешнарг — дешна веана  
аьлла дош — аьлларг — аьлла веана 
едда бекъа — еддарг — едда еана 
етта шура — еттарг — етта  (ята а ётта)  
яьттIа коч — яьттIарг — яьттIа  (ят!а а яьттIа) 



 
§ 132. Карарчу хенан чаккхенгахь во, йо, до, бо дешдакъош долчу чолхечу хандешнех 
хиллачу лаамазчу причастешкахь и дешдакъош яздо вен, ен, ден, бен, ткъа 
деепричастешкахь суффикс еш язйо, масала: 
 
урх яцио — яцхен урх — яцъеш 
болх кхочушбо — кхочушбен болх — кхочушбеш 
малхо вохво — вохвен кIант — вохвеш 
 
§ 133. Лаамазчу причастийн карарчу хенан и дакъош лаамечу формехь вийриг, йийриг, 
дийриг, бийриг олий яздо; масала: 
яцъен урх — яцйийриг  
кхочушбен болх — кхочушбийриг  
вохвен кIант — вохвийриг  
кхочушден гIуллакх — кхочушдийриг 
 
§ 134. Карарчу хенан чаккхенгахь ло боху дешдакъа долчу чолхечу хандашах хилла 
причасти, цIерниг дожаран чаккхенгахь лун, лург, деепричасти луш боху дакъош долуш 
язйо, масала: 
вохло — вохлун — вохлург — вохлуш  
шелло — шеллун — шеллург — шеллуш  
сихло — сихлун — сихлург — сихлуш  
чIагIло — чIагIлун — чIагIлург — чIагIлуш 
 
§ 135. Йозанехь билгалдош, причасти вовшех къастош, билгалдешехь доца шеконан 
мукъаниг а, карарчу хенан причастехь у яздо, масала: 
лоха — лоханиг;            лоху — лохург 
луьста — луьстаниг;            луьсту — луьстург 
чIогIа — чIогIаниг;            чIогIу — чIогIург 
 
§136. Лаамечу причастийн дожарийн чаккхенаш цхьаллин терахьехь рг, чун, чунна, чо, 
чуьнца, чух, чуьнга, чул, дукхаллин терахьехь рш, черан, чарна, чара, чаьрца, чарах, 
чаьрга, чарал язйо, масала: 
ЦI. вогIург дешнарш 
Дл. вогIучун дешначеран 
Л. вогIучунна дешначарна 
Др. вогIучо дешначара 
К. вогIучуьнца дешначаьрца 
X. вогIучух дешначарах 
М. вогIучуьнга дешначаьрга 
Дс. вогIучул дещначарал 
 
§ 137. Яханчу хенан хандашах хилла куцдош, шолгIачу дешдекъера мукъазниг 
шалхадоккхуш яздо, масала: 
лерина — леррина  
лахъийна — лаххьийна  
хьарчийна — хьарччийна  
къевлина — къевллина  
ластийна — ласттийна  
харцийна — харццийна  
къаьстина — къаьсттина  
тешийтина — тешшийтина 



 
§ 138. 1. Карарчу а, яханчу а хенийн деепричастех хиллачу хандешан латтаман кепашкахь 
суффиксана хьалха цIеххьана йиш хадоран хьаьрк (ъ) дуьллу я ораман мукъазниг 
шалхадоккху, масала: 
карарчу хенан формехь 
хуъушехь 
луъушехь 
оллушехь 
дуьйццушехь 

 яханчу хенан формехь   
хиънашехь   
лиънашехь   
аьллашехь   
дийцциншехь 

 
2. Яханчу хенан хандашах хиллачу хандешан латтаман кепехь суффикс, чи ца язъеш, ча 
язйо, хIунда аьлча иза шен юьззинчу формехь, чихь ца олуш, чахь олу. Цо хоуьйту и  
суффикс, чи (чихь)  йоцуш,  ча (чахь)  хилар.  Масала: 
аьлла — аьлча  (наггахь олу: аьлчахь)  
хезна — хезча  (наггахь олу: хезчахь)  
яздина — яздича  (наггахь олу: яздичахь)  
Iемина — Iемича  (наггахь олу: Iемичахь)  
дийцина—дийцича  (наггахь олу: дийцичахь)  
хаьттина — хаьттича  (наггахь олу: хаьттичахь)  
хьаьжна — хьаьжча  (наггахь олу: хьаьжчахь) 
 
II. Хоьттина а, къаьстина а, дефисца а яздар 
1. ЧОЛХЕЧУ ЦIЕРДЕШНИЙН НИЙСАЯЗДАР 
 
§ 139. Керла цхьа маьIна а долуш, кхолладелла чолхе дешнаш цхьаьна яздо, 
цхьаьнакхеттачу дакъойн цхьа цIе, цхьа кхетам, цхьана хIуманан цIе кхоллалуш хиларна, 
масала: жаIу, зудабер, юкъаметтиг, марда, марнана, марйиша, марваша, стунда, стуннана, 
етунваша, стунйиша, малхбале, малхбузе, къилбэседе, къинхетам, къин-хьегам, бобер, 
шагатIулг, къинхьегамхо, дегабаам, дагалацам, дагахьбаллам, цхьалгу, шалгу, кхалгу, 
кIантстаг, йоIстаг, озабезам, тешнабехк, мехкадаьтта, Даймохк, иллиалархо, 
даьхнилелорхо, хьелийозархо. 
Б и л г а л д а к к х а р : 1. Билгалдош, цIердош цхьаьна а кхетта, кхолладелла чолхе 
цIердош цхьаьна яздо: масала: цIеэскархо   (цIен + эскархр), цIоькъалом (цIоькъа (къорза) 
+ лом = тигр), бочабIар (боча + бIар; боча  кIеда-мерза, кIеда бохург ду), жоьрабаба (жоьра  
(жеро йолу) + баба). 
2. ХIоттаман цIердашехь тIаьххьара цхьа дош бен дожаршца ца хийцало, масала: 
ЦI. Упаева Роза 
Дл. Упаева Розин 
Л. Упаева Розина 
Др. Упаева Розас 
К. Упаева Розица 
X. Упаева Розих 
М. Упаева Розига 
Дс. Упаева Розил 
 
Кхузахь легор вай хьалхарчу (божарийн) классан хIоттаман цIердош. 
 
ЦI. Султанов Хьалим  
Дл. Султанов Хьалиман  
Л. Султанов Хьалимна  
Др. Султанов Хьалима  
К. Султаиов Хьалимца  



X. Султанов Хьалимах  
М. Султанов Хьалиме  
Дс. Султанов Хьалимал 
 
§ 140. ЦIердош а, лааме причасти а цхьаьнаткхетарца кхолладелла, цхьана лерринчу 
цIарна лелош а долу чолхе цIердешнаш цхьаьна яздо, масала: чIерийлоьцург (олхазар), 
амма: чIерийлецархо (стаг), босбуург, хидуьллург (тIадам), чимтосург, шекъадуттург, 
шекардуьллург, туьхадуьллург, хIутосург, йолхьокхург, кIаорург, тIобоккхург, 
кIалдйоккхург, чермадузург, юкъанаюьллург. 
§ 141. IIIеконан шина а дешан грамматически форма хийцалахь, уьш къаьстина яздо, 
шолгIа (наггахь хьалхара) цхьа дакъий бен ца хийцалахь, цхьаьна яздо, масала: уьнан 
коржам — аннийн коржамаш, дегабаам — дегабаамаш, коран рама — корийн романаш, 
жаIу — жаIуй, сара туху — серий ,детта, сатуху — садетта, кехат тосу — кехаташ туьйсу, 
сатосу — сатуьйсу, маца? — шехеннахь (шайхеннахь). Царна хIитточу хаттарша а, церан 
маьIнаша а, дIааларо а къастадь, цхьадош дерг, ши дош муьлхарш ду. 
Шеконан шина а дешан морфологически форма хийцалахь, хаа деза, цу шина а дешан ша-
ша маьIнаш, хийца ца луш, ларделла хилар, уьш къаьстина яздан дезаш хилар, масала: 
вешин костюм — вежарийн костюмаш, йишин коч — йижарийн кучамаш. 
Нагахь шеконан шина дашах цхьана дешан: шолгIачу дешан (наггахь хьалхарчу дешан) 
бен морфологически форма ца хийцалахь, хаа деза, хьалхарчу дешан (наггахь шолгIачун 
а) коьрта маьIна ларделла цахилар, иза керла маьIна кхоллалуш, шолгIачу декъаца 
цхьаьнакхеташ  хилар,  масала:   шедакхаж — шедакхожмаш,  зудабер — зудабераш,     
кхачамбацар — кхачамбацарш,     дегайовхо — дегайовхонаш, дегабаам — дегабаамаш  
(дегнийн баамаш ца олу). 
§  142. ХIуманна  керла цIе а луш, иза билгалъеш, цунна юххехIутту юххедиллар дефисца 
яздо, масала: зуда-хьехархо, чабакх-чIара, яй-чIара, нана-котам, йоI-дешархо, буц-аре, 
нана-борз. 
§  143. Шишша цхьаьна лиэла цIердешнаш дефисца яздо, масала:  да-нана — да а, нана а, 
коч-хеча  (коч а, хеча а), кад-Iайг  (кад а, Iайг а) тай-маха  (тай а, маха а) текх-цаца  (текх а, 
цаца а) ког-корта  (ког а, корта а) мох-дарц  (мох а, дарц а) кIант-йоI  (кIант а, йоI а). 
§ 144. Цхьа хIума билгалъеш йолу чолхе долахь цIерш доккхачу элпаца а, дефисца а 
язйора, масала: Мохьмад-СаIид, Сайда-Мохьмад, Сайда-Iусман, Тимар-Солта, Iабдул-
Керим, Iелин-Юрт, Ножин-Юрт, Селам-Солта. Уьш документаш тIе язъян атта хилийта 
хоьттина язъян еза: Селамсолта, Сайдаахьмад. 
§ 145. Цхьана дешан маьIна а долуш, цхьаьнакхеттачу шина дашах хилла чолхе 
цIердешнаш дефисца яздо, масала: инарла-майор (генерал-майор), инарла-лейтенант 
(генерал-лейтенант), инарла-полковник (генерал-полковник), премьер-министр, вице-
президент (легарехь шолгIа цIердош бен ца хийцало: инарла-майора, инарла-лейтенанта). 
Билгалдаккхар: 1. Ненан меттан лингвистически Iилманан терминаш хоьттина я дефисца 
язъеш а, йоккха чалх ца еш, атта хилийта. яцъеш а кхоьллина, амма юкъара чолхе 
цIердешнаш, дац а ца деш, доланиг дожаран кеп ларъеш, дуьззина ала а, яздан а диэза, 
масала: бежаIу, бежаIуьнабаппа, дегабаам, дегайовхо, цIнйнада, цIийнанана, шедакхаж, 
дейиша, денана, деваша. 
2. Яиъеш кхоьллина терминаш хIорш ю: билгалдош, терахьдош, куцдош, цIердош, 
цIерметдош, хандош, дештIаьхье, айдардош, дешдакъа, хIинц-яхана хан, хьалх-яхана хан, 
цIерниг  (дожар). 
 
2. ЧОЛХЕЧУ БИЛГАЛДЕШНИЙН НИЙСАЯЗДАР 
 
§ 146. Чолхечу цIердашах е суффиксан гIоьнца хилла чолхе билгалдош цхьаьна яздо, 
масала: синкъерам — синкъераме стаг, сингаттам — сингаттаме хIума, синтем — синтеме 
стаг. 



§ 147. Терахьдош, цIердош цхьаьнакхетарх хилла чолхе билгалдош цхьаьна яздо, масала: 
пхеашеран план, ворхIшеран план, бархIшеран школа, цхьайтташеран школа. 
§ 148. Доланиг дожарх хилла шишша я кхоккха цхьаьналиэла чолхе билгалдешнаш 
дефисца яздо; масала: нохчийн-оьрсийн словарь, оьрсийн-нохчийн словарь, нохчийн-
гIалгIайн-оьрсийн словарь, оьрсийн-узбекийн словарь, оьрсийн-нохчийн-гIалгIайн 
словарь. 
§ 149. Мухаллин шиъ я кхоъ дакъа юкъалоцуш я мухаллин шина декъах цхьаъ дIакъастош, 
я цуьнан билгалонан барам гойтуш долу чолхе билгалдешнаш дефисца яздо, масала:                                                              
цIен-къорза (цIен а, къорза а; цIен я къорза)  
юткъа-еха  (юткъа а, еха а; юткъа я еха)  
цIен-горга  (цIен а, горга а)  
лоха-лекха (лоха а, лекха а)  
тиша-цIена  (тиша а, цIена а)  
дика-вон  (дика я вон)  
сирла-цIен  (сирла а, цIен а)  
таьIна-цIен  (таьIна а, цIен а)  
цIен-расха  (цIен а, расха а) 
таьIна-цIен-можа  (таьIна а, цIен а, можа а) — боьмаша  
таьIна-боьмаша  {таьIна а, боьмаша а) — ал бос  
кIеда-мерза  (кIеда а, мерза а) 
шурула-кIайн  (шурула а, кIайн а) — шура санна кIайн  
кIарула-Iаьржа  (кIарула а, Iаьржа а) — кIора санна Iаьржа  
цIарула-цIен (цIарула а, цIен а) — цIе санна цIен  
барула-можа  (барула, можа) — буьйра санна можа  
бела-баьццара  (бела а-, баьццара а) — бай санна баьццара  
лилула-сийна  (лилула а, сийна а) —лила санна сийна 
 
§ 150. Дош карладаккхарца кхолладелла чолхе билгалдешнаш дефисца яздо, масала: 
дик-диканиг  (дик-дика)  
хаз-хазаниг (хаз-хаза)  
жим-жиманиг  (жим-жима)  
лекх-лекханиг (лекх-лекха)  
лох-лоханиг  (лох-лоха)  
керл-керланиг  (керл-керла)  
йокх-йоккханиг (йокх-йоккха) 
 
§ 151. Цхьа маьIна а долуш, цхьаьнакхетта, доланиг дожарх хилла чолхе билгалдош 
цхьаьна яздо, масала: юьртбахаман артель, чилхьесан бухка (чилланан хьесан бухка). 
§ 152. ЦIердош, масдар цхьаьнакхетарца кхолладелла чолхе билгалдош цхьаьна яздо, 
масала: даьхнилелоран совхоз, хасстоьмашлелоран бригада, уьстагIийлелоран ферма, 
эсийлелоран ферма. 
§ 153. ЦIердош, билгалдош цхьаьнакхетарх хилла чолхе билгалдош хоьттина яздо, масала: 
догцIена стаг — догцIенаниг, догдика адам — догдиканиг, догмайра иччархо — 
догмайраниг. 
Билгалдаккхар: 1. Цхьадолчу чолхечу билгалдешнех чолхе цIердешнаш кхолладала а 
тарло лл, хо бохучу суффиксийн гIоьнца, масала: 
догцIена — догцIеналла  
догдика — догдикалла  
даьхнилелоран — даьхнилелорхо  
стоьмашлелоран — стоьмашлелорхо  
хасстоьмашлелоран — хасстоьмашлелорхо 
 



3. ЧОЛХЕЧУ ТЕРАХЬДЕШНИЙН НИЙСАЯЗДАР 
 
§ 154. Чолхе декъаран терахьдешнаш дефисца яздо, масала: диъ-диъ тетрадь, виъ-виъ стаг, 
йиъ-йиъ книга, биъ-биъ къолам, ялх-ялх дешархо, ворхI-ворхI учеб-ник, исс-исс могIа, 
вуьр-вуьрхIитта, бер-берхIитта. 
§ 155. Чолхе  билгалза-масаллин  терахьдешнаш  дефисца яздо, масала: 
цхьа-ши стаг — цхьа-шиъ,  
кхо-виъ кIант — кхо-виъ  
пхи-ялх дешархо — пхи-ялх  
исс-итт тетрадь — исс-итт  
ши-кхо кор — шиъ-кхоъ  
бархI-исс стаг — бархI-исс  
кхойт-вейтта етаг — кхойт-вейтта 
 
Билгалдаккхар: 1. Диъ а, ялхангара дуьйна цхьайттанга кхаччалц, итт юкъалоцуш а долу 
масаллин терахьдешнаш декъаран терахьдешнашка дерзош, дийнна дешнаш шалхадовлу. 
Цундела уьш дефисца яздо, масала: диъ-диъ, ялх-ялх, ворхI-ворхI, бархI-бархI, исс-исс, 
итт-итт. 
2.   Цхьаттангара дуьйна ткъаяссанга кхаччалц, берхIитта юкъалоцуш долу чолхе 
терахьдешнаш а, ткъаннаш дагардеш долу шовзткъа, кхузткъа боху терахьдешнаш а 
декъаран терахьдешнашка дерзош, хьалхара орам бац а беш,  шолгIа орам буьззина а 
буьтуш, дефисца яздо, масала: цхьай-цхьайтта, ший-шийтта, кхой-кхойтта, дей-дейтта, 
пхий-пхийтта, ял-ялхитта, вуьр-вуьрхIитта, бер-берхIитта, шов-шовзткъа, кху-кхузткъа, 
де-дезткъа. 
3.   19 (ткъайоьсна) декъаран терахьдашехь кху кепара яздо: ткъайоьс-йоьсна (цуьнан 
яцйина кеп ю: ткъоьс-ткъоьсна). 
§ 156. Цхьайттангара ткъаяссанга кхаччалц берхIитта юкъалоцуш долчу чолхечу масаллин 
терахьдешнийн ши орам цхьаьнакхетачохь, хьалхарчу ораман чаккхенгарчу мукъачу 
элпана тIехьа йтта, мукъазчунна тIехьа итта яздо, масала: цхьайтта,   шийтта,   кхойтта,  
дейтта,   пхийтта,   ялхитта,   вуьрхIитта,   берхIитта. 
Билгалдаккхар. И чолхе масаллин терахьдешнаш кхолладелла, цхьаъ, шиъ, кхоъ, диъ, 
пхиъ, ялх, ворхI, бархI боху терахьдешнаш итт бохучу терахьдашца цхьаьнакхеташ: 
цхьаъ + итт = цхьайтта  
шиъ + итт = шийтта  
кхоъ + итт = кхойтта  
диъ + итт = дейтта 
пхиъ + итт = пхийтта  
ялх + итт = ялхитта  
ворхI + итт = вуьрхIитта  
бархI + итт = берхIитта 
 
Вайна ма-хаъара, нохчийн меттан фонетикан закон ду, цхьалха ши мукъа аз (ши 
монофтонг) цхьаьнакхетахь, цу шиннах дифтонг (шалха мукъа аз) хуьлуш, дифтонг, 
монофтонг цхьаьнакхетахь, цу шиннах трифтонг (кхолха мукъа аз) хуьлуш. Масала, 
цхьаъ, итт; шиъ, итт; диъ, итт; пхиъ, итт цхьаьнакхеташ: ши монофтонг: а + и, и + и 
цхьаьнакхеташ, дифтонгаш хуьлу: ай, ий, ей: цхьаъ + итт = цхьайтта, шиъ + итт = шийтта, 
диъ + итт = дейтта; дифтонг (уо — о), монофтонг (и) цхьаьнакхеташ, трифтонг уой — ой 
хуьлу: кхоъ + итт = кхойтта. Монофтонгах дIакхеташ монофтонг ца хилахь, монофтонг ца 
хийцало: ялх + итт = ялхитта, ворхI + итт = вуьрхIитта, бархI + итт = берхIитта. 
Уьш цхьаьнакхеташ, кхоллалучу чолхечу дешнашкахь хуьлуш болу фонетически 
хийцамаш кху кепара бу: итт бохучу дашах дIакхетачу цхьаъ, шиь, кхоъ, диъ, пхиъ бохучу 
дешнийн чаккхенгара ъ дIадов, уьш цхьаьнакхеташ, церан нулевой чаккхенгахь ораман 



мукъа аз (а, о, и) а дуьсуш, хьалхарчу дешан нулевой чаккхенгара а, шолгIачу дешан 
юьххьера а ши монофтонг цхьаьнакхетча: а + и, и + и, царах дифтонгаш хуьлу: ай, ий, ей 
(цхьайтта, шийтта, пхийтта, дейтта), дифтонг, монофтонг цхьаьнакхетахь, трифтонг хуьлу: 
уо + и = уой (ой): кхоъ + итт = кхойтта. 
Цхьалха мукъа аз монофтонг (а, и), шалха мукъа аз (ай, ий, ей) дифтонг, кхолха мукъа аз 
трифтонг (уой) ю, ткъа тетрафтонг (деалха мукъа аз) нохчийн маттахь хила а ца хуьлу. 
Дешнаш вай хуьйцуш, фонетикан закон ду, монофтонг монофтонге, дифтонг дифтонге, 
трифтонг трифтонге хийцалуш, масала: 
а — о 
бархI — борхIалгIа         ала — олу  
ткъа — ткьолгIа              баха — боху 
иэ — оь:                     иэ — оь, ий — уьй: 
иэца — оьцу,                иэцийта — оьцуьйту 
ий — уьй:                        ай — ой: 
дийца — дуьйцу            гайта — гойту 
шийтта — шуьйтталгIа     Iайта — Iойту 
иэй — оьй:  
ялта диэйта — доьйту 
и — уь:                              и — уь: 
исс — уьссалгIа                хила — хуьлу 
итт — уьтталгIа                Iилла — Iуьллу 
о — оь (уо — уоь):  
лом — лоьмаш лор — лоьраш 
 
Билгалдаккхар: Дифтонг оь (уоь)  о (уо) кIадлуш кхоллаелла, масала: стом — стоьмаш. 
§ 157. Чолхе масаллин терахьдош 19 кху кепара яздо: ткъайоьсна (иза хилла «ткъа», 
«йоьссина» цхьаьнакхетарца: цуьнан масалла (дукхалла) «лахайоьссина», лахъелла, 
йоьссина). 
§ 158. ХIоттаман терахьдашна юкъахь долу хIора дош а къаьстина яздо, масала: ткъе 
цхьаъ, эзар ворхI бIе ткъе ялх. 
Билгалдаккхар. 1. Ах (эха) боху терахьдош шеца долчу цIердашах къаьстина яздо, масала: 
ах хорбаз, ах агIо, ах юрт, ах керт, ах дакъа, ах километр, ах мах, эха мехах. 
2. Шех цхьана хIуманан цхьа цIе хуьлучу цIердашехь ах (эха) боху терахьдош цхьаьна 
яздо, масала: ахгIайре, ахколони, Эхабарзе, ахсом. 
 
4. ЧОЛХЕЧУ ЦIЕРМЕТДЕШНИЙН НИЙСАЯЗДАР 
 
§ 159. Чолхе дерзоран цIерметдешнаш дефисца яздо, масала: со-со, хьо-хьо, и-ша, тхо-
тхаьш, вай-ваьш, шу-шуьш, уьш-шаьш. 
§ 160. Дерзоран-доладерзоран цIерметдешнаш дефнсца яздо, масала: сан-сайн — сан-
сайниг, хьан-хьайн — хьан-хьайниг, цуьнан-шен — цуьнан-шениг, тхан-тхешан — тхан-
тхешаниг, вайнвешан — вайн-вешаниг, шун-шайн — шун-шайниг, церан-шайн — церан-
шайниг, кхуьнан-шен — кхуьнан-шениг, кхеран-шайн — кхеран-шайниг. 
§ 161. Даран-дерзоран цIерметдешнаш дефисца яздо, масала: 
I юьхь 
ЦI. айса-со  
Дл. айса-сайн  
Л. айса-сайна 
Др.     - 
К. айса-сайца 
X. айса-сайх 
М. айса-сайга  

Дс. айса-сайл 
II юьхь  
айхьа-хьо  
айхьа-хьайн  
айхьа-хьайна 
         - 
айхьа-хьайца  
айхьа-хьайх 

айхьа-хьайга  
айхьа-хьайл 
III юьхь 
      - 
ша-шен  
ша-шена 
      - 
ша-шеца  



ша-шех ша-шега  ша-шел 
 
Билгалдаккхар.  Ша-шен дукхаллин терахьехь шаьш-шайн ду.  Иза  кху кепара хийцало: 
ЦI.  - 
Дл. шаьш-шайн 
Л. шаьш-шайна 
Др.  - 
К- шаьш-шайца 
X. шаьш-шайх 
М. шаьш-шайга 
Дс. шаьш-шайл. 
 
§ 162. МаьIна чIагIдеш олуш долу чолхе дацаран цIерметдош кху кепара дефисца яздо: 
цхьан-цхьаъ. 
§ 163. Муьлх-муьлхха а, мил-милла а боху къастаман цIерметдешнаир массо дожарехь а 
дефисца яздо: муьлх-муьлхха а, муьлх-муьлххачун а, муьлх-муьлх-хачунна а, муьлх-
муьлххачо а, муьлх-муьлххачуьнца а, муьлх-муьлххачух а, муьлх-муьлххачуьнга а, муьлх-
муьлххачул а; мил-милла а, хьен-хьеннан а, хьан-хьанна а, хьаъ-хьаъа а, хьаьнц-хьаьнца а, 
хьан-хьаннах а, хьаьнг-хьаьнга а, хьан-хьаннал а. 
§ 164. Ша-ша, шаьш-шаьш боху цIерметдешнаш массо дожарехь а дефисца яздо, масала: 
Цхьаллин терахь 
ЦI. ша-ша 
Дл. шен-шен 
Л. шен-шена 
Др. ша-ша 
К. шец-шеца 
X. шех-шех 
М. шег-шега 
Дс. шел-шел 

Дукхаллин терахь 
шаьш-шаьш 
шайн-шайн 
шайн-шайна 
шаьш-шаьш 
шайц-шайца 
шайх-шайх 
шайг-шайга 
шайл-шайл 

 
§ 165. ХIара чолхе цIерметдешнаш цхьаьна яздо: цхьаволу — цхьаверг, цхьаццаволу — 
цхьаццаверг, кхиволу — кхиверг, наггахьволу — наггахьверг. 
 
5. ЧОЛХЕЧУ ХАНДЕШНИЙН НИЙСАЯЗДАР 
 
§ 166. Чолхе хандешнаш даима а хоьттина /цхьаьна/ яздо. Уьш ялх кепара ду: 
1)  даран чолхе хандешнаш:  яздо, яздина;  Iамадо, къастадо; сихдо, сихдина; цIийдо, 
цIийдина; кIайдо, кIайдина; самайоккху, самаяьккхина, карлайоккху, карлаяьккхина, 
самсадоккху, самсадаьккхина /дийриг дожар лоху: аса яздо/; 
2)   хиларан чолхе хандешнаш: гамхделла, лахделла, жимделла; самайолу, самаяьлла;  
серлайолу, серлаяьлла; самсайолу,  са.мсаяьлла  /цIерниг дожар лоху: латта самсадолу/; 
3)  дерзоран чолхе хандешнаш: кIайло, цIийло, Iаржло, сенло, макхло, мажло, кIадло,  
гIелло,  жимло,  хьабло /цIерниг дожар лоху:  буьйса  Iаржло/; 
4)   таронан чолхе хандешнаш: дийцало, дешало, алало, ахкало, язло, харжало, дерзало, 
дитало, лакхало /меттигниг дожар лоху: соьга алало/; 
5)   хьадаран /пурбанан-тIедожаран/ чолхе хандешнаш: яздойту, яздайтина; кIадвойту, 
кIадвайтина;  шелвойту,  шелвайтина;  вохвойту,  вохвайтина;  жимйойту, жимъяйтина;    
шелйолуьйту, шелъялийтина, йохйолуьйту, йохъялийтина  /дийриг дожар лоху: аса 
яздойту/; 
6) хаадаларан чолхе хандешнаш; хаало, хааделла: хетало, хетаделла, мотта-ло, моттаделла; 
марзло, марзделла; хазло, хазделла, везало, везавелла /лург дожар лоху; суна хаало/. 
 



6. ЧОЛХЕЧУ ПРИЧАСТИИН, ДЕЕПРИЧАСТИИН  НИЙСАЯЗЪЯР 
 
§ 167. Орам карлабоккхуш кхоллаелла чолхе причастеш дефисца язйо, масала: язйин-
йинарг, еш-ешнарг, гин-гинарг, аьл-аьлларг, хез-хезарг, хез-хезнарг, соц-соцург, сец-
сецнарг, хьож-хьожург, хьаьж-хьаьжнарг,  мег-мегарг, мег-мегнарг. 
§ 168. Дар я хилар сихха ца хуьлуш, хан юккъеюлуш хилар гойтуш, маьIна чIагIдеш, 
суффиксан озош олуш долу мукъа аз у я а, юккъе дефис а юьллуш, карладоккху, масала: 
дуьйцу-уш, Iема-аш, соьцу-уш. 
§ 169. Дош карладоккхуш а, чIагIдаран маьIница а кхоллаелла чолхе дее-причастеш, 
шинхьа дефис юьллуш; язйо, масала: соц-соцу-уш, Iем-Iема-аш, лох-лоху-уш, хорж-
хоржу-уш, хьож-хьожу-уш, юьл-юьллу-уш, хез-хеза-аш. 
Билгалдаккхар. Дош карладоккхуш а, чIагIдаран маьIна доцуш а, озош ца олуш а йолу 
чолхе деепричастеш, цхьанхьа дефис юьллуш, язйо, масала: соц-соцуш, Iем-Iемаш, лох-
лохуш, хьож-хьожуш. 
§ 170. Ялхе а тайпанарчу чолхечу хандешнех хилла чолхе причастеш, деепричастеш 
хоьттина язйо, масала: 
1)   яздо — яздийриг — яздеш; яздина — яздинарг — яздина; 
2)   самайолу — самаериг — самайолуш; самаяьлла — самаяьлларг — сама-яьлла; 
3)   цIийло — цIийлург — цIийлуш; цIийелла — цIийелларг — цIийелла; 
4)   дийцало — дийцалург — дийцалуш; дийцаделла — дийцаделларг — дий-цаделла; 
5)   яздойту — яздойтург    —    яздойтуш;    яздайтина — яздайтинарг — яз-дайтина; 
6) хаало — хаалург — хаалуш; хааделла — хааделларг — хааделла. 
§ 171. Чолхечу я дешхьалхенна долчу хандешнашкахь я царах хиллачу деепричастешкахь 
дешхьалхенний, орамний я шина орамна юккъе дацаран дакъалг ца я чIагIдаран дакъалг а 
хIуттуш хилахь, уьш къаьстина яздо, масала:  
дIадоьллу — дIа ца доьллу — дIа ца доьллуш; дIа а доьллуш; 
яз ца до /ца яздо/ — яз ца деш /ца яздеш/; яз а дина; 
хаало — хаа ца ло /ца хаало/ — хаа ца луш /ца хаалуш/; хаа а луш. 
§ 172. Хандешан билгалчу саттаман шатайпанара /резахиларан-тоамбаран/ кеп кхоллало 
шена боху дерзоран цIерметдош тIекхетарца. Иза яцйинчу кепаца дефисца, юьззинчу 
кепаца къаьстина яздо, масала: 
соцунд-шена /соцудай шена/ 
олунд-шена /олудай шена/ 
доьшунд-шеяа /доьшудай шена/ 
хезанд-шена /хезадай шена/ 
язденд-шена /яздедай шена/ 
дуьйцунд-шена /дуьйцудай шена/ 
Билгалдаккхар. Кхузахь яцйинчу кепаца цIерметдош шена маьIница постфикс /дакъалг/ 
хуьлий дIахIутту. 
Билгалдаккхар. 1. Чохь, чуьра боху дешнаш тIекхетарца кхоллалуш йолу хандешан 
меттиган латтаман чолхе кеп цхьаьна язйо, масала: доьшучрхь, доьшучуьра, дешначохь, 
дешначуьра, вогIучохь, вогIучуьра, лаьттачохь, лаьтта-чуьра, веанчохь, веанчуьра, 
хезачохь, хезачуьра. Луьйчуьра сецира иза, наб озийра цунна. /А. С. Пушкин/.  
2. Цу хандешан латтаман кепан чуьра боху дакъа цхьаболчара чура олий гIалат яздо. Цо 
дешан маьIна дохадо, хуьйцу, масала: луьйчуьра /сецира/ — луьйчура /луьйчуол вара/. 
 
7. ЧОЛХЕЧУ КУЦДЕШНИЙН НИЙСАЯЗДАР 
 
§ 173. Дош карладоккхуш кхолладелла чолхе куцдешнаш дефисца яздо, масала: 
сар-сарахь, шар-шарахь, кест-кеста, юх-юха, юкъ-юкъа, тIаьхь-тIаьхьа, тайп-тайпана 
/дуьйцу/, бес-бесара /олу/, дукхе-дукха. 
§ 174. Азтардаран айдардашах хилла, дош карладоккхуш кхолладелла мухаллин куцдош 



дефисца яздо, масала: гап-гиппехь, дап-диппехь, кIарс-кIирссехь /кIарс-кIирснехь/, лап-
липпехь /лап-липнехь/, къарш-къиршшехь. Церан суф-фикс хуьлу -ехь /-нехь/. 
§ 175. Цхьа боху дош тIекхетарца кхолладелла чолхе куцдешнаш хоьттина /цхьаьна/ яздо, 
масала: цхьажимма, цхьакIеззиг, цхьабосса, цхьанаггахь, цхьатера, цхьатерра /маьIна 
чIагIдеш/. 
§ 176. Аьлла боху дош тIекхетарца кхолладелла чолхе куцдешнаш дефисца яздо, масала: 
тIоф-аьлла дIатилира, тоф-аьлла Iаь гIаьттира, тап-аьлла дIатийра, парт-аьлла 
хьалаиккхира, гап-аьлла, дап-аьлла, тIох-аьлла. 
§ 177. /Маца?/ кхушара, шехеннахь, /хIунда?/ цундела боху чолхе куцдешнаш цхьаьна 
яздо. 
Билгалдаккхар. Орфографин семантически /маьIнин/ принципца нийса а догIуш, маьIне 
хьаьжжина, муьлхачу шарахь? боху хаттар хIоттош хилахь, иза къаьстина яздо, масала: 
муьлхачу шарахь? — кху шарахь / цу шарахь, хIокху шарахь, вукху шарахь, оцу 
шарахь/, амма: маца? — кхушара. 
§ 178. ЦIердош а, мукъаза элп шалхадолуш тIекхета хандешан кеп а цхьаьнакхетарх хилла 
чолхе куцдешнаш дефисца яздо, масала: ког-хецца, бIаьрг-хIоьттина, лерг-таIIийна, нуй-
хьаьккхина, нуйхьаьккха. 
§ 179. Мукъаза элп шалхадолуш долу цIердош а, куцдош а цхьаьнакхетарх хилла хIара 
чолхе куцдош дефисца яздо: дедда-юкъа. Юкъа-кара боху куцдош а дефисца яздо. 
§ 180. Масдар а, хьама боху Iалашонан суффикс а цхьаьнакхетарца хилла хандешан 
латтаман кеп хоьттина язйо, масала: хьажархьама, алархьама, хаархьама, дийцархьама,   
хетийтархьама, моттийтархьама, тешорхьама, тещийтархьама. 
§ 181. Доланиг дожаран масдарца дуьхьа боху дештIаьхье къаьстина язйо, масала: 
хьажаран дуьхьа, аларан дуьхьа, хааран дуьхьа, дийцаран дуьхьа, хетийтаран дуьхьа. 
 
8. ДЕШХЬАЛХЕНИЙН А, ДЕШТIАЬХЬЕНИЙН А НИЙСАЯЗЪЯР 
 
§ 182. Дешхьалхе /приставка/ дсштIаьхьенах /лослелогах/ къасто хаа деза. Дешхьалхе 
дешан дакъа бен даи, цундела иза цхьаьна язйо, масала: Хи чудоьжна /гамхделла, 
лахделла, жимделла/. ЙоIа меллаша кор дIадиллира. СхьавогIучу дешархочо, шегахьа 
схьаозош, неI схьайиллира. 
§ 183. ДештIаьхье /оьрсийн предлоган метта йолу вайн послелог/ къамелан дакъа ду, 
шакъаьсттина дош ду, цундела иза къаьстина язйо, масала: Хи чу доьжна кехатах дина 
жима кема. Бешарчу дитташ тIехь олхазарш дека. Iуьйранна баца тIе днллина тхи дара. 
Класса чохь тийна дара. Луизас шен книгаш шкафа чу ехкира. 
§ 184. Нагахь дешхьалхе хандашна тIехьа нислахь, иза къаьстина язйо, маса-ла: вола чу, 
эца схьа, йилла дIа. 
Дешхьалхе къаьстина язйо, нагахь цунний, орамний юккъе дакъалгаш ца, ма, а нислахь: 
схьаоьцу — схьа ца оьцу, схьаэца — схьа ма эца, схьа а эца, схьа а эцна. 
 
9. ХУТТУРГИЙН НИЙСАЯЗЪЯР 
 
§ 185. Предложенехь хуттургаш кхечу дешнех къаьстина язйо, масала: Хьава а, Зайнап а, 
Роза а школе яхара. Бацалахь лепара цIен а, сийна а, можа а зезагаш. 
§ 186. А бохучу дозаран хуттурган метта лиэла хуттурган суффикс й /ий, н/ цхьаьна язйо, 
масала: Хьавай, Зайнаппий, Розий Iуьйранна ннституте яхара. БIаьстенан баца юкъахь 
лепара цIен, сийнан, можан зезагаш. 
§ 187. ХIоттаман хуттургаш къаьстина язйо, масала: нагахь санна, хIунда аьлча. аьлча а, 
делахь а, хIетте а. 
§ 188. Чолхе дуьхьалара хуттургаш бакъду, цхьабакъду /амма бохучу хуттур-ган маьIнехь/ 
хоьттина язйо, масала: Арахь екхна яра, бакъду /цхьабакъду/ йовха яцара. /Хуттургана 
хаттар хIотто ца мега/. 



Билгалдаккхар. Цунах цIеран хIоттаман сказуеми хуьлучу меттехь иза ши дош хуьлий 
дIахIутту: цIеран дакъий, хоттаммий, масала: Ахьмада бохург бакъ ду /муха ду?/ 
 
10. ДАКЪАЛГИЙН НИЙСАЯЗДАР 
 
§ 189. Хаттаран дакъалгаш те, техьа, теша, ткъа, хIан кандешнашца къаьстина яздо, 
масала: аьллий те? хезний техьа? яздиний теша? аьллий ткъа? ХIан, ахь \1ун элира? 
§ 190. Бакъдаран дакъалгаш: те, хIаъ, дера даима а къаьстина яздо, масала: аьлла те, хIаъ, 
аьлла, аьлла дера /дера аьлла/. 
§ .191 ЧIагIдаран дакъалгаш: -м, -х, -кх, -кхи, ма-дефисца яздо, масала: Асета-м пхеанна 
язйина сочинени. Иза-х школехь тIех дика дешка ю. Цо язйина-кх сочинени, цхьа а гIалат 
доцуш. Оха школехь Iамадо ма-дарра а, лач а къамелаш. Иза иштта аьлла-кхи цо. 
§ 192. Ма- боху чIагIдаран дакъалг даран, хиларан мухалла гойтучу ханде-шан латтаман 
кепана хьалха дефисца яздо, масала: ма-аллара, ма-хеттара, ма-дийццара, ма-воддара, ма-
йоггIу, ма-моьтту, ма-дуьйццу. 
Билгалдаккхар. ЧIагIдаран дакъалг ма- тIекхетарца цхьалхечу а, чолхе-чу а, дешхьалхенца 
долчу а хандешнех хуьлуш ю хандешан хенан латтаман а, даран, хиларан мухалла гойту а 
хандешан латтаман кепаш. Цу тайпанарчу ханде-шан латтаман кепашца дефисца яздо 
чIагIдаран дакъалг ма-, латтаман кепана хьалхахь я шина орамна юккъехь, я 
дешхьалхенний, орамний юккъехь хиларх башха а доцуш, масала: ма-аллара, ма-йоггIу, 
ма-луъу, ма-баххара, ма-хьеххара, ма-хетта, ма-дуьйццу, вох-ма-велли, кIад-ма-веллинехь, 
охьа-ма-воьссинехь, ма-хиъи, ма-лиъи, ма-элли, ма-хеззинехь. Цу кеппара, чолхечу я 
дешхьалхенца долчу хандешан латтаман кепехь шина орамна я дешхьалхенний, орамний 
юккъехь чIагIдаран дакъалг -ма-, шина а агIор дефис юьллуш, яздо. /Хьажа лакхахь 
далийнчу масалшка/. Иза иштта нисло нохчийн меттан шатайпанара башхалла бахьанехь. 
§ 193. Ма боху бакъдаран дакъалг хандашах къаьстина яздо, масала: Зина-м ма яра цигахь. 
Роза-м ма яхара школе. 
§ 194. ЧIагIдаран маьIнехь долчу кху дешнашца чIагIдаран дакъалг ма хоьттина яздо, цу 
дакъалгана тIаьхьара мукъаза элп шалхадалар бахьанехь, масала: мадду, мавву, майю, 
маббу, ла маллу, ва маллу, хьуна маггу. 
§ 195. Айдаран дакъалг -ца хандашна тIехьа дефисца яздо, масала: Иза иштта аьллий-ца 
цо?! Иштта бохурий-ца цо?! 
§ 196. Ур-атталла боху чолхе чIагIдаран дакъалг, юккъе дефис юьллуш, яздо. 
§ 197. Мел, ма боху айдаран дакъалгаш къаьстина яздо, масала: Мел хаза а, тийна а ю 
тахана суьйре! Тхан хьехархочо Розас ма хаза а, хьекъале а къамел дира! 
§ 198. Дозатохаран дакъалг бен даима а къаьстина яздо, масала: Ахьмад бен вац кхузахь 
тхан эвлара. 
§ 199. ХIан-хIа боху чолхе дацаран дакъалг  юккъе дефис  юьллуш   яздо. 
§ 200. Дацаран дакъалг ца цIердашций, масдарций даима а цхьаьна яздо, масала: цатам, 
цатар, цатешам, цатешар, цабезам, цахаар, цахетийла, цалаар, цалаьийла, цаалар. 
§ 201. Чолхечу масдарехь шина орамна юккъе нислахь а, дешхьалхенний, орамний юккъе 
нислахь а, дакъалг ца цхьаьна яздо, масала: къацахетар, дIацаалар, сацагар, дIацаэцар, 
дIацавийцар, язцадар /цаяздар/. 
§ 202. Ор суффикс йолчу масдаран хотталург дожаран чаккхе ах язйо, хIунда аьлча цу 
суффиксан дехачу аьзно /о-но/ шел тIаьхьарчу чаккхенан мукъазниг шена хьалха мукъа аз 
долуш бен ца олуьйту, ар суффикс йолчу масдаран хотталург дожаран чаккхе х язйо, 
хIунда аьлча доцачу мукъачу аьзнан ницкъ ца кхочу шел тIаьхьарчу чаккхенна хьалха 
мукъаниг хIотто, масала; тешарх, тешорах, сацарх, сацорах, кхетарх, кхеторах, шаршарх, 
шаршорах, кхерарх, кхеторах, карчарх, карчорах, сецарх, сецорах. 
§ 203. ДуьххьалдIа боху чIагIдаран дакъалг цхьаьна яздо. 
§ 204. Къастаман-чIагIдаран дакъалг билггал, мукъаза элп г шалхадоккхуш, яздо. 
§ 205. Дустаран дакъалг чул муьлххачу дожарца хилахь а, куцдашца а къаьстина яздо, 



масала: сан чул, суна чул, ас чул, соьца чул, сох чул, соьга чул, тахана чул, кхана чул, 
хIинца чул, хIетахь чул, кхузахь чул, цигахь чул, Асета чул, Яхас чул, Розица чул, 
Зайнапах чул. 
§ 206. Дацаран дакъалгаш ца, ма хандешнашца къаьстина яздо, масала: ма ала, ца олу, ма 
дийца, ца дуьйцу, ма хатта, ца хотту. 
§ 207. Муьлххачу а хандешан карарчу хенан чаккхенга хIотта тарло дацаран дакъалг ца 
/ц/, иза цхьалхе, чолхе я дешхьалхенца хиларх башха а доцуш, масала: алац /ца олу/, яздац 
/ца яздо/, дIаделлац /дIа ца доьллу/. Дацаран дакъалг ца /ц/ карарчу хенан чаккхенгахь 
цхьаьна яздо: Туьран-тоьпан чов йирзина, меттан чов ерза тигац. /Кица./ 
§ 208. Дацаран дакъалг ца я ма цхьалхечу хандашна хьалхахь къаьстина яздо, масала: ма 
хьажа, ца хьожу, ма гIо, ца воьду. 
§209. Дакъалг ца я ма дешхьалхьалхенца долчу хандашехь, дешхьалхенний, орамний 
юккъехь, къаьстина яздо, масала: дIаделла — дIа ма делла, дIадоьллу — дIа ца доьллу, 
схьаэца — схьа ма эца, схьаоьцу — схьа ца оьцу. 
§ 210. Дакъалг ца я ма чолхечу хандашехь лаахь юьххье а, лаахь шина орамна юккъе а 
хIотто мега. Иза къаьстина а яздо, масала: ма язде — яз ма де, ца яздо — яз ца до; ма 
шелло — шел ма ло, ца шелло — шел ца ло; ма кIадло — кIад ма ло, ца кIадло — кIад ца 
ло. 
§ 211: Дацаран дакъалг ца деепричастица къаьстина яздо, масала: ца олуш, ца хезаш, ца 
хеташ, ца моьттуш, ца хоттуш, ца гуш, ца хьожуш, ца дуьйцуш. 
§ 212. Дакъалг ца лаамазчу причастица къаьстина яздо, масала: ца олу дош, ца аьлла дош, 
ца хеза дош, ца хезна дош. 
§ 213. Дакъалг ца карарчу а, яханчу а хенийн лаамечу причастешца цхьаьна яздо, масала: 
цахезарг, цахезнарг, цахуург, цахиънарг, цахетарг, цахеттарг, цалуург, цалиънарг, 
цатешарг, цатешнарг. 
§ 214. ЙогIучу хенан лаамечу причастица дакъалг ца къаьстина яздо, хIунда аьлча иза 
шина дашах лаьтташ ю, масала: ца хеза дерг, ца хета дерг, ца хуу дерг, ца дуьйцу дерг, ца 
моьтту дерг, ца лору дерг. 
 
II. ЧОЛХЕЧУ АЙДАРДЕШНИЙН НИЙСАЯЗДАР 
 
§ 215. Чолхе айдардешнаш дефисца яздо, масала: эхIе-хIай, хIай-хIай, маржа-яI, 
байттамал-яI, жолам-яI, гап-гип,.'дап-дип, чахь-чихь, гов-гив-гов, дап-дип-дап, 
гап-гип-гап. чахь-чихь-чахь. 
Билгалдаккхар. Цхьалхе я чолхе хилар башха а доцуш, аздардаран айдардош, чIагIдаран 
маьIнехь олучохь, чаккхенгара мукъаза аз шалхадоккхуш, ала а олу, яз а до, масала: гов - 
говв, гов - гив - гов,   гов - гив   - говв! 
§ 216. Чолхечу айдардешан чаккхенга хIотта тарло дефисца яздеш долу чIагIдаран дакъалг 
-кх, масала: маржа-яI-кх, жолам-яI-кх, байттамал-яI-кх, эхIе-хIай-яI-кх. 
 
Модальни дешнаш 
 
§ 217. РогIалла гойтуш долу хIара чолхе модальни дешнаш, юккъе дефис юьллуш, яздо, 
масала: цкъа-делахь, шозлагIа-делахь, кхозлагIа-делахь, доьазлагIа-делахь, пхоьазлагIа-
делахь. 
 
III. Дош сехьадаккхар 
 
§ 218. Дош цхьана могIанера ксрлачу могIане сехьадоккху дешдакъошца /дешдакъош ца 
дохош/, масала: ла-ми, га-ли, ча-ми, ил-ли, ол-ха-зар, мел-ла-ша, эм-кал, ич-чар-хо. 
§ 219. Дош сехьадоккхуш, цхьана дешдекъах лаьтта дош декъа мегар дац, масала: лам,  
лом,  диг, некъ, элп, говр, аз, зил, сиз, шач, къаж, жарж. 



§ 220. Дош сехьадоккхуш, цхьа элп хьалхарчу могIанехь дита а. сехьадаккха а ца мега, 
масала: Яха, юург, юду, юхург, амма: Ва-ха, ду-ург, ду-ду, ду-хург. Юург — дегIан кхача, 
наб — син кхача. /Кица./ 
§ 221. Дашехь мукъаза элпаш юх-юххехь хилахь, сехьадаккхар паргIат хуьлу, масала: 
доьх-ка, доь-хка, мер-за, ме-рза, къах-кийра, къа-хкийра. Цу шиннах а нийсаниг, диканиг 
хьалхарниг ду: доьх-ка, мер-за. 
§ 222. Цхьана дешдекъах лаьтта дешхьалхе, дош сехьадоккхуш, екъа а, йохо а ца мега, 
масала: дIа-чIагIа, дIа-елла, схьа-чIагIа, схьа-елла, тIе-татта, тIе-чIагIа. 
§ 223. Шина я кхаа дешдекъах лаьтта дешхьалхе, дош сехьадоккхуш, дешдакъошца екъа 
мега, масала: тIе-ра-йоккху, тIе-ху-ла-тосург, дIа-са-вахара, хьа-ла-эца, хьа-ла-хьо. 
§ 224. Дош сехьадоккхуш, шала мукъаза элпаш декъа мега, масала: сал-лар, кхал-лар, 
кхос-сар, хат-тар, дат-тар, бат-там, дил-лина, йит-тина, хаьд-да, аьл-ла, яьл-ла. 
§ 225. Дош сехьадоккхуш, шалха элпаш а, дифтонташ а, трифтонгаш а екъа ца мега, 
масала: къиэ-га, тиэр-са, шиэр-ша, киэр-ча, луо-хьа, луой-ша, ялта диэ-хьа, ялта диэй-ша, 
дуь-хьарг, юьхь-кIам, юьхь-кIолла, хьаьрса, къаь-хьа, хьаьж-на, хаьр-жина. 
§ 226. Дош сехьадоккхуш, ъ, ь, й шайна хьалхарчу элпех /дешдекъах/ къасто ца мега, 
масаЛа: йохъ-елла, шелъ-елла, хьагъ-елла, кIадъ-елла. шекь-ели, шекь-яьлла, сай-ра, бай-
ракх,  гIай-ракх,  цIий-ло,  кIай-ло,  яй-ло,  сихъ-елла,  мацъ-елла. 
§ 227. Дешдакъошца дешалуш долу чолхе-дацдина дешнаш сехьадохуш, церан 
дешдакъош /шайн-шайн орамийн дакъош/ ца талхош, декъа деза уьш, масала: рай-ком, об-
ком, край-ком, рай-испол-ком, дез-ткъа, кхуз-ткъа, шовз-ткъа, ком-со-мол, сов-хоз, кол-
хоз, обл-ис-пол-ком, обл-испол-ком, рай-ис-пол-ком. 
§ 228. Дош сехьадоккхуш, аьзнашций, элпашций дешалуш долчу чолхе-дацдин-чу 
дешнийн элпийн аббревиатураш екъа ца мега, масала: СССР, КПСС, РСФСР, ВЦСПС, 
ВЛКСМ, ТАСС, ТУ-104. 
§ 229. Дацдина дош шел хьалхарчу терахьах къасто ца мега:  1988 ш. 
§ 230.  Цифран чаккхс сехьаяккха ца мега: 30-чу дийнахь. 
§ 231. Метрически барамийн дацдина дешнаш шайна хьалхарчу цифрех къасто ца мега: 80 
км, 50 кг. 
§ 232. Дош сехьадоккхуш, бехкаман дацдина дешнаш декъа ца мега: и. дI. кх. а; ц. т. кх. а. 
§ 233. МогIа чекхболуш дIайоьллуш къовларш /скобкаш/, кавычкаш йита ца мега.                                                                                                    
§ 234. Ма-даррачу къамелан шолгIачу декъал тIаьхьарчу шитIадамна я тIа-дамна тIехьа 
хIоттош йолу тире сехьаяккха мега, кхидолу сацаран хьаьркаш сехьа-даха ца мега. 
§ 235. ЦIей, ден цIей билгалъен элпаш дехьахь а дуьтуш, фамили керлачу могIане 
сехьаяккха ца мега: А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, Дм. А. Фурманов, Н. 
А. Островский. 
 
IV. Доккха элп яздар 
 
§ 236. Доккхачу элпаца язйо: 
1/ долахь цIерш: Зина, Роза, Луиза, Тоита, Хеда, Зулпаъ, Мохьмад, Ахьмад, Терк, Орга, 
Советски Союз, Москва, Алма-Ата. 
2/ бехкаман цIерш /газетийн. журналийн, книгийн, произведенийн, колхозийн, совхозийн, 
заводийн цIерш/: «Правда», «Коммунист», «1 Май» колхоз, «Муха дахчалора болат», 
«Чапаев» цIерш йолу книгаш /романаш/; 
3/ предложенин хьалхара дош: Мархех халла чекхъюъйлучу маьлхан зIаьнарша таьIно 
къегадора, киса санна, кIайн долу башлаьмнийн кортош. /М. Сулаев/; 
4/ тIадамна а, хаттаран, айдаран хьаьркашна а, предложенин чаккхенгахь 
дукхатIадамашна а тIехьа йолочу предложенин хьалхара дош: Мел хаза ю бIаьстенан 
Iуьйре! Хьалххе Iуьйранна хуьлуш болчу дегIана аьхначу, могушаллина пайдечу мохан 
керла, шийла хIо дара дегI дайдеш хаалуш. Юьрта йисттехула охьадоьдучу чехкачу хин 
гIовгIа яра хезаш. Керташкарчу бошмашкахь екачу алкханчийн шакарш а яра хезаш... 



Сийначу баца юкъахь хаза гора цIечу дарин а, баьццарчу хуьтан а, чилланан а басахь 
зезагаш. /3. Дж./. 
Билгалдаккхар. Нагахь хаттаран я айдаран хьаьркаца ма-дарра къамел чекхдолуш, авторан 
дош жимачу элпаца доладо: «Ткъа бIаьрхиш хIунда ду, Валя?» — гIийлла велакъежира 
Ханпаша. /А. Горлов/. «Павел Порфирьевич, тIаьххьара Ханпаша маца вайра хьуна?» — 
хаьттира подполковника Висаитов Мовлида. /А. Горлов/. «Саша, гIо вай!» — танкисте 
мохь туьйхира сирла-боьмаша месаш йолчу йоIа. /А. Горлов/. 
§ 237. IIредложени юккъехь воьхна, эхьхеташ я кхечу бахьаница шен ойла кхочушйина 
чекхъяккха йиш цахиларца йина соцунгIа билгалъеш хIиттийнчу дукхатIадамашна тIехьа 
дош жймачу элпаца яздо: Тоитас Луизига элира: «Ахьа и повесть Розина лахь, аса хьуна... 
сайн учебник лур ю». 
§ 238. Ша-ша дош хаттар билгалдеш, предложени юккъехь хIоттийнчу хаттаран хьаьркана 
тIехьа жима элп яздо, масала: Асет, ахьа туьканара Зайнапана хIун ийцира? книгаш? 
тетрадаш? я блокноташ? 
Билгалдаккхар: Доккха элп яздо, нагахь хIора хаттар ша-ша юьззина йоцу предложени 
елахь, масала: Агрономна Рамзанна хIун совгIат делира? Ткъа Расуна? Розина? 
§ 239. ТIедерзарна тIехьа лаьттачу айдаран хьаьркана тIехьа доккха элп яздо, масала: 
Накъост инарла! Вайн полк мичахь ю, со тIаьхьависна — танк тоеш вара со,— элира 
танкиста. /П. П. Брикель, «ТIаьххьарчу рейдах лаьцна повесть»./ . § 2.40. Предложени 
юьххьехь долчу айдардашна тIехьарчу айдаран хьаьркал тIаьхьа йоза доккхачу элпаца 
доладо, нагахь айдардош предложени юккъехь хилахь, айдаран хьаьркал тIаьхьа жима элп 
яздо, масала: «Маржа-яI! Цуьнан корта хьаьвзина /А. Пушкин, «Йоьзан бере»/. Садолчу 
хIуманийн жIуга цунна тIехула хьийза, къийзайо, гилгаш доху, жужж! боху /Н. А. 
Некрасов/. 
§ 241. Долахьчу цIерех хилла юкъара цIерш а, билгалдешнаш а, Iилманхочун цIарах 
техкина Iилманан цIерш а /терминаш/ жимачу элпаца я йо: Маркс — марксизм, Ленин — 
ленинизм, марксизм-ленинизм, марксистски, ленински, марксист, ленинец, Шела — 
шелахо, Марта — мартанхо, Терк — теркахо, Мичурин — мичуринец, рентген. 
§ 242. Халкъийн а, къаьмнийн а, тукхамийн а, тайпанийн а, гIаланийн а, яртийн а цIарах 
олуш йолу адамийн юкъара цIерш кегийчу элпашца язйо: оьрси, нохчо, гIалгIа, гIебарто, 
гуьржи, узбек, казах, маканхо, новрахо, москвич, ленинградец, Iаларо. курчало. 
$ 243. ГIуллакхан дешнаш а, парти боху дош а доцу, Советски Союзан лаккхарчу 
партийни а, правительственни а, комсомольски а, профсоюзни а учрежденеш, 
организацеш билгалъен цIердешнаш даккхийчу элпашца яздо, масала: Советски Союзан 
Коммунистически парти, Советеки Союзан Коммунистически партин Центральни 
Комитет, СССР-н Лакхарчу Советан Президиум, СССР-н Министрийн Совет, Кегийрхойн 
Ерригсоюзни Ленински Коммунистическк Союз, Профессиональни Союзийн 
Ерригсоюзни  ЦенТральни  Совет, Советски Эскар,  ТIеман-ХIордан флот. Масала: 
КПСС-н ХХУII-чу съездо шен болх дIабехьира I.986-чу шеран 25-чу феврале-ра 6-чу 
марте кхаччалц йолчу хенахь. Съездехь дийцаре дира хIара гIуллакхаш: 
1.  Советски Союзан  Коммунистически  партин    ХХУII-чу  съездана йолу КПСС-н 
Центральни  Комитетан  Политически доклад /КПСС-н  ЦК-н  Генеральни секретаран 
накъост М. С. Горбачевн доклад/. 
2.   КПСС-н Программин керлачу редакцих лаьцна. 
3.   КПСС-н Уставехь хийцамаш барах лаьцна. 
4.   КПСС-н Центральни Ревизионни Комисеин отчет. 
5.   1986—1990-чуй шерашна а, 2000-чу  шарна тIекхаччалц йолчу тIейогIучу ханна а   
СССР  экономически , социальни кхиоран коьртачу некъийн хьокъехь /докладчик СССР-н   
Министрийн Советан Председатель накъ. Н. И. Рыжков/. 
6.   Партин центральни органаш харжар. 
Съездо цу гIуллакхех лаьцна хьакъболу сацамаш тIеэцна.  
33. Съездо: 



а/ Центральни Комитетан, Центральни Ревизионни Комиссин, центральни кхечу 
организацийн отчетаIлка ла а дугIу, уьш чIагI а йо; 
б/ партин  Программей,  Уставей  юха  хьажа  а  хьожу,  хийца  а  хуьйцу,  чIагI а йо 
/Советски Союзан Коммунистически партин Устав, КПСС-н XXVII съездо чIагIйина/. 
§ 244. Даккхийчу элпашца язйо пачхьалкхан лаккхарчу гIуллакхийн а, сий-лаллин а 
цIерш, маеала: КПСС-н и ЦК-н Генеральни секретарь, СССР-н Лакхарчу Советан 
Президиуман Председатель, СССР-н Министрийн Советан Председатель, Советски 
Союзан Турпалхо, Социалистически Къинхьегаман Турпалхо, Советски Союзан Маршал. 
Масала: ГIараваьлла советски полководец, Советски Союзан Маршал Георгий 
Константинович Жуков доьазза Советски Союзан Турпалхо хилла. Гвардиц инарла-майор 
П. П. Брикель Советски Союзан Турпалхо а, гвардейски дошлойн дивизин командир а 
вара, ткъа гвардин подполковник Висаитов Мовлид дошлойн полкан командир а, 
Сийлахь-боккхачу Даймехкан тIеман турпалхо а вара. Майрачу танкистах, танкови 
батальонан командирах, Сийлахь-боккхачу Даймехкан тIеман турпалхочух, коммунистах 
Маташ Мазаевх, тIамехь цо шегара гайтинчу майраллех, турпалаллех лаьцна 
исбаьхьаллин-документальни повесть язйина тIаьхьалонан подполковника Роман 
Белевитневс. Социалистически Къинхьегаман Турпалхой бу: вайн махкахой Хаджиев 
Шамсудди, Лемка Барахоева, Саидов Баудин, иштта кхиберш а. 
Вайн махкахочо, Советски Союзан Турпалхочо, майрачу пулеметчико Нуради-лов 
Ханпашас Сийлахъ-боккхачу Даймехкан тIамехь, шегара майралла а, турпа-лалла а 
гойтуш, шен пулеметаца 920 фашист а вийра, 12 фашист йийсаре а валийра, 
мостагIчуьнгара 7 пулемет схьа а яьккхира. Цунах лаьцна халкъо башха иллеш а 
кхоьллина, поэташий, прозаикаший, драматургаший книгаш а язйина. Къона хьехархой 
кечбечу училищехь кегийрхой Iаморехь а, бIаьхаллин-патриотически ойланца уьш 
кхетош-кхиорехь а шегара йоккха жигаралла гойту Сийлахь-воккхачу Даймехкан тIеман 
ветерано, хьехархочо, тIаьхьалонан эпсаро Алексей Яковлевич Саенкос. 
§ 245. Сийлахь-доккхачу исторически шина гIуллакхан цIершкахь хьалхара ши дош 
доккхачу элпаца яздо: Сийлахь-йоккха Октябрьски социалистически революци, Сийлахь-
боккха Даймехкан тIом. Масала: «Сийлахь-йоккха Октябрьски социалистически революци 
хиллачул тIаьхьа нохчашний, гIалгIашний шайн маттахь йоза а, дешар а,говзаллаш а Iамо 
школаш а, лаккхара а, леррина юккъера а деша-ран заведенеш а, ненан маттахь учебникаш 
а, Iилманан а, исбаьхьаллин а литература а хилира. Советски Союзан Турпалхочо Дачиев 
Хансултана а, Сийлахь-боккха-чу Даймехкан тIеман а. къинхьегаман а ветеранаша: 
Султанов Хьалима а, Дудаев Хьамида а, Загаев Лечас а, Вагапов Шамсуддина а, Татаев 
Iусмана а, Лалаев Рамзана а, Тасуев Мохьдис а, Мальсагов Аюба а, Азамов Халида а 
жигара дакъалоцу кегийрхой кхетош-кхиоран мехалчу балха тIехь. 
§ 246. Орденийн цIерш даккхийчу элпашца язйо, ткъа цу цIершкахь хуьлуш долу орден, 
дарж боху дешнаш кегийчу элпашца яздо, масала: Ленинан орден, Къинхьегаман ЦIечу 
Байракхан орден, ЦIечу Седанан орден, Даймехкан тIеман I даржан орден. Масала: 
Сийлахь-боккхачу Даймехкан тIеман турпалхочун, Советски СокДан Турпалхочун, 
гвардин подполковникан Висаитов Мовлидан совгIаташна юкъахь ю шиъ Ленинан а, 
Суворовн а, ЦIечу Седанан а, БIаьхаллин ЦIечу Байракхан а, «Сийлаллин легион» 
/«Легион чести»/ цIе йолу американски уггаре а лакхара бIаьхаллин а, кхийолу а орденаш, 
медалаш, польскн «ТIеман арахь хьуьнарш даьхначарна» цIе  йолу бIаьхаллин  медаль  а, 
тулпалхочун Дашо Седа  а  мидалаш. 
Сийлахь-боккхачу Даймехкан тIеман, партин, къинхьераман ветеранан, тIаьхьалонан 
эпсаран, коммунистан Султанов Хьалиман совгIаташна юкъахь ю Сийлахь-боккхачу 
Даймехкан тIеман 1-чу а, 2-чу даржийн орденаш, «За оборону Ленинграда», «1941 —1945 
шерашкахь Германина тIехь толам баккхаран», «Сийлахь-боккхачу Даймехкан тIеман 
Толаман 20 шо, 30 шо, 40 шо» цIерш йолу медалаш, иштта кхидолу лакхара совгIаташ. 
ГIараяьлла евзаш йолчу гимнасткина, дуьненан чемпионкина Ким Неллина СССР-н 
Лакхарчу Советан Президиумо елира Къинхьегаман ЦIечу Байракхан орден. 



§ 247. Революционни дезачу денойн а, гIарадевллачу датийн а цIерш доккхачу элпаца 
язйо, масала: Хьалхара май, БорхIалгIа март, Керла шо, Дуьненаюкъара зударийн де. 
Нагахь рогIаллин терахьдош цифраца билгалдоккхуш хилахь, цунна тIаьхьадогIу   дош   
доккхачу   элпаца   яздо;   масала:   1-ра   Май,   8-гIа   Март. 
Билгалдаккхар. Iилманийн даржийн . а, гIуллакхийн а цIерш кегийчу элпашца язйо, 
масала: СССР-н Iилманийн академин президент, инарла-лейтенант, инарла-майор, инарла-
полковник, Пачхьалкхан планови комиссин председатель, РСФСР-н заслуженни артист, 
СССР-н халкъан хьехархо, СССР-н халкъан артист. 
§ 248. Договоршкахь, кхечу документашкахь бехкаман долахь цIерш доккхачу элпаца 
язйо, масала: Автор, Издательство /авторски договора тIехь/. 
Билгалдаккхар: 1. Даймохк боху цIердош долахьчу цIеран /СССР, Советски Союз бохучу 
дешнийн/ маьIнехь долчу меттехь доккхачу элпаца яздо, масала: Советски Союзан 
Турпалхошна юкъахь вайн Даймехкан 100 къоман, хал-къан кIентий, мехкарий бу. 11603 
тIемалочунна Сийлахь-боккхачу Даймехкан тIамехь турпалалла а, майралла а гайтарна 
уггаре а лакхара совгIат — Советски Союзан Турпалхочун сийлахь цIе елира. 
2. Турпалхо боху цIердош юкъарчу маьIнехь жимачу элпаца яздо, масала: Советски 
тIемалоша, вайн Даймехкан майрачу турпалхоша. Сийлахь-боккхачу Даймехкан   тIамехь   
шайгара   йоккха   майралла   а,   турмалалла   а   гайтира. 
§ 249. Дийнаташний, хьайбанашний техкина кхайкхаран цIерш доккхачу элпаца язйо, 
масала: Леча, Барза, Чхьонкар, Гуьйраг, Хьама, Шарик, КIорни, Чухаш, Тулам. 
§ 250. Произведенешкахь, масала, турпалаллин иллешкахь, туьйра-кицанашкахь 
/баснешкахь/ буьйцучу турпалхойн, юкъарчу цIерех тера йолчу персонажин, 
произведенийн цIерш, доккхачу элпаца язйо, масала: Бабин Иэса, Жоьрабабин Гани, 
Жерочун кIант, Гуьржийн кIант, «Атйокх а, НIаьна а»,«Цхьогал а, кемсаш а», «Аьрзу а, 
Гезг а», «Ахархо а, Жий а». 
§ 251. Малх, бутт, латта, седа боху дешнаш, планетийн цIерийн маьIнехь хилахь, 
доккхачу элпаца яздо, шайн юкъарчу маьIнехь хилахь, кегийчу элпашца яздо. 
§ 252. Дуьненан агIонийн цIерш шайн коьртачу маьIнехь кегийчу элпашца язйо: къилбе, 
къилбаседе, малхбале, малхбузе. 
Билгалдаккхар. Нагахь и цIерш мехкийн цIерийн маьIнехь хилахь, уьш   доккхачу   элпаца   
язйо, масала: Геннара  Малхбале,  Малхбузен  мехкаш. 
§ 253. Советски Социалистически Республикийн Союзан дакъойн цIерш: союзни а, 
автономни а республикийн цIершкахь массо а дош доккхачу элпаца яздо, ткъа областийн, 
округийн, крайийн, автономни областийн цIершкахь хьалхара цхьа дош доккхачу элпаца 
яздо: масала: Российски Советски Федеративни Со-циалистически Республика, Нохч-
ГIалгIайн Республика, Ставропольски край, Ростовски область, Хакасски автономни 
область, Ненецки къаьмнийн округ. 
§ 254. Юкъарчу маьIнехь йолу республикийн долахь йоцу цIерш кегийчу элпашца язйо, 
масала: хIора советски социалистически республика, автономни советски 
социалистически республикаш. 
§ 255. Элпашций, аьзнашций дешалуш а, долахьчу цIерийн кепара а долчу кху тайпанчу 
чолхе-дацдинчу дешнашкахь дерриге а элпаш даккхий яздо, масала: СССР, РСФСР, 
КПСС, ВЛКСМ, ВЦСПС, ТАСС, ЦК, ЦО, ЦРК. 
Б и л г а л д а к к х а р. Юкъара цIерш билгалъеш а, аьзнашций, дешдакъошций дешалуш а 
долу хIара чолхе-дацдина дешнаш кегийчу элпашца яздо: райком, обком, райисполком, 
крайком, вуз, горком, юьртсовет /сельсовет/, комсомол, колхоз, совхоз, облоно, 
облисполком, районо. 
§ 256. Областийн, районийн, юьртсоветийн /сельсоветийн/ цIершкахь хьалхара цхьа дош 
доккхачу элпаца яздо: Карагандински область, Алма-Атински область, Ленински район, 
Надтеречни /Теркан/ район, Шелан юьртсовет, Шелан а, Веданан а районаш. 

 



ПУНКТУАЦИ 

ЙОЗАНЕХЬ САЦАРАН ХЬАЬРКАШ ХIИТТОРАН БАКЪОНАШ 
 

I. ТIАДАМ 
ТIадам  хIоттабо дийцаран а, паргIатчу эшарехь олучу тIедожоран а  предложенийн 

чаккхенга. 

ХАЛКЪАН КИЦАНАШ 
Дукха дезаро кIезиг дезийтина. Когийн, куьйгийн пIелгаш цхьабосса дац. Генара зурма   

хаза хета. Дуьненан хьал могушалла ю. Лийр воцуш санна  деша. 

Билгалдаккхар. Нагахь ша лаьтташ йолу предложени дIайолош хилахь, амма, бакъду,  
ткъа,  делахь а бохучу хуттургашна хьалха а тIадам хIоттабо. Масала: Iимрана дехха 
меттахъхьедира Зайнин, Хьасанан ши дегI. Амма уьш меттах-м ца хьайра. (С. Б.) 

II. ХАТТАРАН ХЬАЬРК 
Хаттаран хьаьрк дуьллу хаттаран предложенин чаккхенга. 

Говр мичхьа ю хьан? Ас хьайга аьллачун ойла йиний ахь? (С. Б.) Тоняс, маьлхан дашо 
зIаьнаршка а хьаьжна, йоккхачу гIайгIица элира: «ХIинца и дIабовш лаьтта малх санна, 
дIадовр ду те вайн доттагIалла?» (Н. О.) 

Б и л г а.л д а к к х а р. 1. Лач хаттаран чаккхенга хаттаран хьаьрк ца дуьллу, хIунда 
аьлча лач хаттар чолхе-карарчу предложенехь кхачаман тIетуху предложени хуьлий лела, 
цундела ишттачохь предложени ерриг а  хаттаран ца хуьлу. 

Зинас Светига хаьттира, иза стенга йоьду. Суна ца хаьа, иза мила ву. Суна хаац, маса 
сахьт даьлла. 

2. Нагахь лач хаттарх хиллачу кхачаман тIетухучу предложеница йолу коьрта 
предложени хаттаран елахь, и чолхе предложени хаттаран ю. ТIаккха цуьнан чаккхенга 
хаттаран хьаьрк дуьллу. Масала: Роза, хьуна хаьий, маса сахьт даьлла? 

III. АЙДАРАН ХЬАЬРК 
Айдаран хьаьрк дуьллу: 

1.  Айдаран предложенин чаккхенга. 
Довхха садоьIу пондаро,— ма самукъане ду-кх дуьненахь ваха! (Н. О.) Ахь-м хьо суна 

гIо эшначу меттехь сан ваша хилла дIахIуттур ву бехира соьга! (С. Б.) Мел башха, башха 
ду-кх Iалам, шен марахь хьо кхобург, Шуьйта! I. М.) Декъала хуьлда Хьалхара май! 

2.   Айдаран эшарца олуш йолчу тIедожоран предложенин чаккхенга. 
Же, Бешто! Хьайн говра тIе валал чехкка! (С. Б.) Бешто! Битахьа бегаш, чехкка, чехкка 

аравалахьа!  (С. Б.) 
Чувеана Iен йиш яц, же! же! чехкка араваьл! (С. Б.) ЦIеххьана мохь хезира суна: 

«Собар, наьIалт хилларш! Сацийталш!» (П.) 

3.   Айдардашний, тIедерзарний, предложенин юьххьехь лаьттачу хIаъ, хIан-хIа бохучу 
дешнашний тIехьа, нагахь уьш айдаран эшарехь алахь. 

Маржа! Цуьнан корта хьаьвзина. (П.) Ахьъяд! Со шуьшинна тешнабехк бан а ца 
гIиртина, я шуьшиннах вела гIерташ а, воьлуш а ца лела. (С. Б.) ХIан-хIа! Цкъа а суна 
хьагI евзина яц.  (П.)  ХIаъ! ВогIу со! Собар дехьа! 

IV. ДУКХАТIАДАМАШ 
ДукхатIадамаш дохку: дийцар чекхцадаларан билгалонна, дог-ойла айар, тIеерзор 

кхочушдеш тидам тIеберзорна а, ткъа предложени юккъехь соцунгIа ярна а (и соцунгIа ян 



тарло воьхна эхьхетарца а, цул сов, цхьаъ къамела юкъа эккхарца а), кIорггера ойла 
яйтаран а, дуьйцург дагах хьакхадалийтаран а Iалашонца дуьззина дIаалаза дитарна а, 
къамел цIеххьана дагахь а ца хиллачу кепара кхечу гаьн тIе дерзорна а. 

Кепекан механ  вац шех йоллу вон амал эша ца луш волу стаг... (Н.  О.) 
«ГIуллакх иштта нисдели... Со шу долчуьра дIавахаза ца волу,— элира цо тIаьххьара 

а.— Хьуна кестта хаза там бу, иза хIун ду... Амма вай вовшахкъастале сайн ойла хьоьга 
йийца дезаш ву со...» (П.) 

«Дуьйшучохь ду хIара,— жоп делира Антона,— гой хьуна вайна тIехIоьттинарг, хьанна 
моьттур дара... 

— Меллаша! — аьлла, дош хадийра Дубровскийс,— мичхьа ю Егоровна? 
Дубровскнй вист ца хуьлура... ЦIеххьана корта хьалаайбира цо, лаьттах ког туьйхира.  

(П.) 
Билгалдаккхар. Хаттаран я айдаран хьаьркана тIехьа дукхатIадамаш хIитто дезаш 

хилча, кхоъ ца буьллуш, шиъ буьллу тIадам. 

V. ЗАПЯТОЙ 
Запятой юьллу: 

1. Цхьанатайпанара меженаш къастош, нагахь уьш карла ца йоккхучу я бохучу 
къасторан хуттургаца цхьаьнакхеташ яцахь. 

Уьш виъ стаг вара. Уьш бара: Бетий, Зикарий, Решиддий, Хьаьмаддий. (С. Б.) 

2. ТIедерзар къастош, нагахь иза предложени юьххьехь айдаран эшарехь олуш да 
хилахь. 

Мохь а болуш, чехкка тIехьаьдира Тоня цунна: «Павлуша, хьо вуй иза?» (Н. О.)  Тоня, 
Христинин хьокъехь дийца ас хьуна?..  (Н. О.) 

3.   Юкъадало дешнаш а, предложенеш  а  къастош, нагахь уьш къовларшца я тирешца 
къастош яцахь. 

Веана кхечир, бах, гуьржичун дика кIант Жерочун жима кIант вехачу ва уьйтIа.  
(Халкъан илли тIера.) 
Хьо кхузахь, схьахетарехь, мичча а цхьана гIуллакхана еана ю-кх? (П.) Иза, суна хаьа, 

театре вахана. 

4.   Айдардош къастош, нагахь иза айдаран эшарехь ца алахь. 
ЭхI, Владимир Андреевич, хьо ву иза,— аьлла, жоп делира Архипа лохха... (П.) Учина 

кIел йилла. Иштта. Же, кIентий, цIе! Архипа фонарь дIайиллира — Дубровскийс чIешалг 
латийра.  (П.) Ваттай, хьо ву иза, Митя?  (П.) 

Билгалдаккхар: 1. ТIедерзарна хьалха ва, хIай боху дешнаш хилахь, уьш тIедерзарх ца 
къастадо запятойца. 

Мохо гIовгIане шок етта, йовлакх хьийзадеш. И оьрси кхайкхира: «ХIай сан доттагI! Со 
хьан ву лахьте верззалц...» (П.) 

«Ва кIант, хьо стенга ваханера?» — элира дас шен кIанте. 
2. Ва боху кхайкхаран айдардош тIедерзарна хьалха нислахь, иза запятойца а, нагахь 

къаьсттина айдаран эшарехь чIогIа олуш хилахь, айдаран хьаьркаца а къастадо тIедерзарх. 
Ва! Хьасан! Ца хили-кх хьо тахана цIахь! 

5.   Халкъан  иллешкахь ритм нисъеш  юкъадалош долу ва боху дакъалг айдардашах 
къаьсташ ду. И дакъалг шена юххерчу дашах запятойца ца  къастадо. 

 
Ва сарахь суьйренца булучу боданца,  
Туька юллал ва дари шен дегIа  дерзийна,  
Бере кечвал ва дети шен некхе дерзийна,  
Чилхьесан бухкарца, цу цIестан  кIудалца,  
Цу хIурдан ва мохо ездари  ловзадеш,  



Эсаран ва мохо кисин тIам  ловзабеш,  
ХитIа яха ма елира  ворхI  вешин ва йиша. 

                                                                      (Фольклорах) 

Билгалдаккхар.   Нагахь айдардош  2-чу юьхьан цIерметдашна хьалха нислахь, иза 
цхьана а хьаьркаца ца къастадо цIерметдашах.  

Ой хьо ву и, Мухьид? (С. Б.) 

6.   Бакъдаран хIаъ а, дацаран хIан-хIа а боху дакъалгаш къастош.  
ХIан-хIа, и ца товш хир дацара.  ХIан-хIа,  и  цу  шинна  а  ца лууш  дацара. «ХIан-хIа, 

дада,— элира Машас,— корта лозу сан».   (П.)  ХIаъ,  вогIу со.  КIеззиг собар делахь. 

7. Деепричастин карчам а, шакъаьстина деепричасти а къастош.  
Дубровский, чуьра ара а ваьлла, коляски чу а хиъна, хаьхкина дIавахара.  (П.) 

Дубровскийс, юха а вирзина, кхин цкъа а дIалецира цуьнан куьг. (П.) Марья Кириловна  
шен цIа чохь Iаш  яра, диллинчу кора хьалха  а хиъна, гура тIе оьзна долу кIади а тоьгуш.  
(П.) 

8.   Причастин карчам къастош. 
Говрашкахь вогIург Хьасанний, цуьнан накъосттий вара, баккхийчарах дагавала шайн 

цIа вогIу.  (С. Б.) 
Книгаш кораш ду, адам шайна чухула дуьнене хьоьжуш долу. (Кица.) 

9.   Шакъаьстина юххедиллар къастош, нагахь и къовларшца я тирешца къастош 
дацахь. 

Александр Сергеевич Пушкин, оьрсийн сийлахь-воккха поэт, вина 1799-чу шарахь. 
(Дуста: Оьрсийн сийлахь-воккха поэт Александр Сергеевич Пушкин вина 1799-чу 
шарахь). 

Б и л г а л д а к к х а р. Масала, а, иштта, аьлча а, тайпанан, я, ур-атталла, къаьсттина, 
вуьшта   аьлча, дешнашца дало а  тарло шакъаьстина  юххедиллар. 

Дуккха а газаш, масала кислород, хIонал еза ю. ХIусамда, тайпанан яицки гIалгIазкхи, 
кхузткъа шарера муьжги хеталора. (П.) Шовдана йисте хи мала беана бара гIала, аьлча а 
стен сай. Юьртана къилбе агIор гуш бара арц, я хьун тIехь йолу рагI. 

Дуккха а адамаш, къаьсттина бераш, чIогIа хазахеташ хьуьйсура хаьхкинчу говрашка. 
Массо а бахархой, иштта баккхий нах а, бахара концерте хьовса. Массо а садолчу 
хIуманна,  ур-атталла  зингатна  а,  хаьа  дахарехь  шена  оьшург. 

10.   Хенан а, меттиган а латтамийн дурсаш къастош. 
Цкъа, гуьйренан юьххьехь, Кирила Петрович талла ваха кечлуш вара. (П.) Ког  ма-

боллу чехка  едда  охьанехьа,  цанаш  йолчухьа,  йоьдуш  яра  говр.   (Н.  О.) 

11.   Сов, бен, хьовха, меттана, воцург, а тIехь бохучу дешнашца болу цIердешан 
карчам къастош. 

Ас туьканара, ручканал сов, къоламаш а ийцира. 

12.   Чолхе-цхьаьнакхеттачу предложенехь цхьалхе предложенеш къастош.  
Иза а вара гIелвелла, амма агIорвала  меттиг яцара. (Н. О.)  Буьйса  Iаьржа яра, стигал 

догIанан мархаша дIалаьцна яра.  (П.) 

13.   Чолхе-карарчу  предложенехь тIетуху  предложени  а, дустаран  я  латтаман карчам 
а коьртачух къастош: 

НеIарх хIума тоьхча, йистхилира Валя. (Н. О.) Уггар даккхийра гIуллакхаш карахь 
долчу нахаца а лаккхара ойла йолуш волчу Троекуровна Дубровский везара, хьал кIезиг 
долуш иза воллушехь. (П.) Книго, хиэ санна, массанхьа а некъ боккху. (Кица.) Со дийна 
мел ву, сан хьешашна цхьаммо а хIумма а дийр дац.  (Л. Т.) 

Б и л г а л д а к к х а р. Дустаран карчам цIеран хIоттаман сказуемина юкъабогIуш 
хилахь, иза запятойца къастош ца хуьлу. Масала: Книгаш йоцу хIусам кораш доцу цIа 



санна ю. (Кица.) И шура тIо санна ю. 

VI. ЗАПЯТОЙЦА ТIАДАМ 
Запятойца тIадам буьллу: 
I. Яьржина цхьанатайпанара меженеш къастош, нагахь царна юккъехь запятой йолуш 

елахь. Масала: Книги тIехь дуьйцуш долчух кхетаран коьрта биъ некъ бу: 
1.   Книги тIера мел дешначу хIора дешан а маьIна дан хаар; 
2.   И  дешнаш  хоттадаларца  хуьлуш йолчу  предложенийн маьIнаш  дан  хаар; 
3.   Ша мел ешначу предложенийн маьIнаш вовшахтасарца, царах цхьа маьIна даккха 

хаар; 
4.   Цу книгин декхарш гучудахар а, царах кхетар а. 

II.  Цхьана хена чохь я хьалха-тIаьхьа хуьлуш долу  гIуллакхаш билгалдеш йолу,    
хуттургашца йоцчу чолхе-цхьаьнакхеттачу предложени юкъа йогIуш йолу предложенеш 
къастош, нагахь санна уьш чIогIа яьржина а, хIора а кхачаме доллуш маьIна  долуш а  
елахь, нагахь царна юккъехь запятой йолуш а елахь. 

Волгин бердашна гергахьа кхаьчнера тхо; тхан полк юьрта чу юьйлира, цигахь буьйса 
яккха а сецира.  (П.) 

III.  Яьржина цхьанатайпанара тIетуху предложенеш я баьржина латтаман карчамаш 
къастош.  къаьсттина, нагахь царна юккъехь запятой йолуш елахь. 

Муха хир бац даг чохь сел хазачу Iаламе безам, нагахь вайн аренаша баьццарчу хуьтан 
духар дуьйхича; нагахь хазачу бошмашкахь диттийн, маргIалийн гаьннаш тIехь юткъачу 
шакаршца бIаьстенан хьозаша эшарш лекхча; нагахь татолаш, хиш самукъане гIовгIанца 
дуьйладелча; нагахь, Терка тIехула хаза нур къегаш, цIечу дарин басахь суьйре цIийеш, 
малх бага боьлча; нагахь дегIах аьхна хIо хьерчаш, шерачу аренгахь бацо, бос хоьрцуш, 
етта тулгIе гича; нагахь, ерриге бешахула чекхдолуш, лестачу гIан тата лергашна хезча,— 
лаха лаьттахь, бай тIехь, церан IиндагIаш лесташ; «бай кхолуш бацалахь тIамарца 
гIаьттина цIен зезаг» дайча?  (3. Джам.) 

VII. ШИТIАДАМ 
ШитIадам буьллу: 

1. Нагахь цхьанатайпанарчу меженашна хьалхахь юкъара дош делахь. 
Тхан совхозан бешахь дукха стоьмаш бу: Iежаш, хьечаш, кхораш, хьорматаш, туьркаш, 

шапталш. 
Б и л г а л д а к к х а р. ГIуллакхан документашкахь дагардар дIадолорна хьалха юкъара 

дош доцчохь а шитIадам буьллу. 
Собранино сацам бо: 
1.   БIаьста дийна ялташ сихонца а, дараш доцуш а чудерзо; 
2.   Гуьйренан охуна шен заман чохь дIадолийна чекхдаккхарна дан оьшург дерриге а 

дан, и. дI. кх. 

II. Хуттургашца йоцчу чолхечу предложенина чуйогIуш йолу предложенеш къастош, 
нагахь шолгIаниг бахьанин я кхачаман, я кхеторан маьIна долуш елахь, хIунда аьлча 
боху бахьанин хуттург ца олуш йитинехь. 

Пахомовна, вайшинна башха а дац шок йиттича а, ца йиттича а: ишта а, вуьшта а ахча 
доцуш ду.  (П.)  Аьхкенан йовхачу заман чохь тхо долчохь говраш буьйсанна яжа реме   
лохку: дийнахь мозаший, бутанаший хьийзайо уьш.  (Т.)  

III. Ма-дарра къамелна  а, цитатина а хьалха, нагахь авторан дешнашна тIехьа лаьтташ 
уьш хилахь. 

Смотритель корах арахьоьжуш вара, ткъа коляска дIаяхча, зудчуьнга вистхилира иза; 
«Пахомовна, ас цхьа хIума алий хьоьга? Дубровский вара хьуна иза». (П.) Сийлахь-
воккхачу пролетарски яздархочо А. М. Горькийс яздина: «Халкъан барта кхолларалла а ца 



евзаш, йовза йиш яц къинхьегаман халкъан бакъонца йолу истори». 

VIII. ТИРЕ 
Тире юьллу: 

1.  Сказуеми цIерниг дожаран цIердашах  хиллехь а, шеца хоттам — гIоьнан хандош 
цахилахь а, подлежашиний, сказуеминий юккъе. 

Дешар — серло, цадешар — бода.  (Кица.) Мало — хало. (Кица.) 

2.  Сказуеми  цIерниг дожарехь долчу масаллин терахьдашах я  куцдашах хилахь а, 
шеца хоттам — гIоьнан хандош доцуш хилахь а. 

Шозза бархI — ялхитта. Шозза шиъ — диъ. 
Хазалла — сарралц, дикалла — валлалц.  (Кица.) 
Юург — дегIан кхача, наб — син кхача.  (Кица.) 
Б и л г а л д а к к х а р. Нагахь подлежашиний, цIердашах хиллачу цIеран хIоттаман 

сказуеминий юккъехь иза боху цIерметдош хилахь, цунна хьалха тире юьллу, сказуемин 
цIеран декъаца хоттам — гIоьнан хандош хилахь а. 

Хаар — иза боккха ницкъ бу. Хьанал къахьегар а, дешар-Iилма дика Iамор а — иза вайн 
сийлахь декхар ду. 

3.  Цхьанатайпанарчу меженешна тIехьа юкъара дош делахь. 
Iам, коьллаш, Iинан чIажжий, и ира баьрзнаш — берриг а бу цуьнан некъ. (П.) 

4.  Даьржина юххедиллар а, деепричастин карчам а, юкъадало дешнаш а, предложенеш 
а къастош (къовларийн, запятойн меттана). 

Стаг букъ саттийна Iеро пехаш — керла хIаваъ чуузуш долу цеций — хьаьшна латтадо. 
Хьала а гIаьттина, хьаьж тIе фуражка охьа а таIийна — Павка оьгIазвахаран билгало 

яра иза,— уггар кIеда-мерза дешнаш а хоьржуш, вистхилира Павка (Н. О.) 

5.  Хуттургашца йоцчу чолхе-цхьаьнакхеттачу предложенехь, нагахь хьалхарчу 
предложенино бехкам, я хан, я бахьана билгалдахь; нагахь цхьана дарна тIера кхечуьнга   
хийцалуш хилахь, я предложенешкахь бIостанехьа (дуьхьал) маьIна далош хилахь, я 
цундела боху бахьанин куцдош ца олуш дитахь. 

КIанта кран хьовзийра — хи охьахьаьдира. Бутт схьакхетаза бара — буьйса бодане яра. 
Буьйса Iаьржа яра, стигал догIанан морхаша дIалаьцна яра — шена ши гIулч генахь долу 
цхьа а хIума ган йиш яцара... (П.) Оцу минотехь яй-й шок туьйхира — Дубровский 
луьйчуьра сецира.(П.) ЦIеххьана топ елира — ракето стигал серлаяьккхира. (П.) Лоххачу 
шабарца доггах дуьйцура Христинас — шен берриг а сингаттам, бала дIабийцира цо лер 
кIезиг долуш волчу шен лулахочуьнга.  (Н. О.) 

6.  Ма-дарра къамелна юккъехь я цунна тIехьа хилахь, авторан дешнаш къастош. 
Ишттачохь тире дукхахьолахь запятойца юьллу. 

«ХIан-хIа, дада,— элира Машас,— корта лозу сан». (П.) «ЦIа гIо ший а, шу ца оьшу»,— 
элира цаьрга Дубровскийс. (П.) «Вало, Iома йисте гIо вайша»,— элира Тоняс. Ара а 
даьлла, бешахула  новкъа делира и шиъ. (Н.  О.) 

7. Меттиг а, хан а, масалла а билгалъеш, тIера тIекхаччалц боху маьIна гойтучу шина 
дашна юккъе. 

Собранехь 18—19 стаг вара. Автобусан некъ: Грозный-гIала — Лаха-Невре. (Грозный-
гIалара Лаха-Невре кхаччалц.) 

IX. КЪОВЛАРШ 
Къовларш йохку: 
Дешархочун къаьсттина тидам тIехь ца сацош, яздеш волчо кхетор, довзийтар луш 

хилахь,  юххедилларш а, юкъадало дешнаш а, предложенеш а къастош. 
Юнас (хьехархо) класса чу велира. Шена тIе йовха хIума а юьйхина (сентябрь бутт 



чекхболу зама яра иза), ша говр а лоллуш, кертара аравелира иза.  (П.) Леррина лоьраш 
хьаьвсинчул тIаьхьа (Бартелика ша а дакъалецира цу комиссехь, невропатолог хиларе 
терра) дIаяздина дара: «Лоьрийн комиссино ца дича йиш йоцуш лору Крыме еххачу ханна 
дарбанаш лéладайта а вохуьйтуш, сихха отпуск ялар а, кхидIа а чIоггIа дарбанаш 
леладайтар а, иза ца дича, билггал тIаьхьа чIогIа бала хьега деза».  (Н. О.) 

X. КАВЫЧКАШ 
Кавычкаш йохку: 

1.  Ма-дарра къамел къастош. 
«Ас тхешан библиотека гайта хьуна?» — аьлла, Павкин куьг схьалецира Тоняс. (Н. О.) 

«Кху сохьта схьа-м лоцур ю»,— боху ойла яра Павкин, мохо ловзочу жакетана тIаьхьа ша 
воьдуш, бакъду станцина гена доцуш, хьуьнах чекхволлучохь бен схьа-м ца лецира. (Н. 
О.) «Шайна луъург дейша,— аьлла, ца ваьлла жоп делира царна Дубровскийс,— со 
кхузахь хIинца хIусамда вац». (П.) «ХIун ду и хьо реза верг?» — элира Чобота, вела а 
къежна.  (Фурм.) 

2.  Цитата къастош. 
ГIараваьллачу советски яздархочо Николай Алексеевич Островскийс шен «Муха 

дахчалора болат» цIе йолчу романехь яздина: 
«Адаман уггар дезах дерг дахар ду. Иза цкъа бен ца ло цунна. Ткъа оцу хена чохь ваха 

веза, эрна, дина хIума доцуш дIаэхийтина шераш бахьанехь дагахьбаллам болуш дог 
цалоззург, боьханиг лелош, пуьсаллица дIаихначу хенан эхьо юьхь цаяггориг, ша лечу 
минотехь: сан берриге ницкъаш а, сан дерриге дахар а дуьненахь мел долчул а 
исбаьхьачунна — адамаш паргIатонга дахарехьа латточу къийсамна дIаделла дара, ала 
йиш хирриг». 

3.  Дешнийн я предложенин беламе маьIна билгалдеш. 

 
Ас «лакхарчех» кхеравелла,  
Къайлах оьцург ца кховдийна, 
Хьаставелла, велавелла, 
Цаьрца шуьне со ца хиъна.  (Н. М.) 

 

4.  Авторо шен маттаца доцу дешнаш, ша ца олучу кепара уьш хиларе терра, кавычкаш 
юккъехь яздо. 

 
Башха ю суьйренан стигле, 
Сирла ду геннара «сеткъий», 
Сирла ду, беран ирс санна: 
ЭхI! Дагахь ала а йиш хIунда яц сан: 
Седарчий, сирла ду шу, сан ирс санна...  (Д.) 
 
Цхьа Iаьржа инзаре аьрриг, 
Цхьаццаерг тIейогIу буьйса, 
Ганза верг хезча цецверриг, 
«Аьхканаш» лен довлу буьрса.  (I. М.) 

 

5.   Бехкаман цIерш къастош. 
Ас оьрсийн а, нохчийн а меттанашкахь ешна хIара произведенеш: А. С. Пушкинан 

«Дубровский», «Капитанан йоI», «Йоьзан бере», «Кавказан йийсар», М. Ю. Лермонтовн 



«Мцыри», «Купецах Калашниковх лаьцна илли», А. М. Горькийн «Нана», Б. С. Евгеньевн 
«Пулеметчик Ханпаша». 

Салманний, Олхазаррий язвелла «Правда» а, «Известия» а, «Пионерская правда» а, 
«Даймохк» а газеташка. 

6.   Нагахь авторан дешнашца цитата ялош хилахь, сацаран хьаьркаш хIиттадо, ма-
дарра къамелехь а санна: 1. Оьрсийн сийлахь-воккхачу полководца А. В. Суворовс 
хьекъале а, говза а яздина адамаллин оьзда дешнаш: «Майралла а, ларвалар а цхьана 
динахь лиэла».    «Диканиг дан сихло»,— баьхна цо.  2. Граждански тIеман сийлахьчу 
турпалхочо В. И.  Чапаевс олуш хилла хIара хьекъале, башха дешнаш: «ГIуллакха тIехь 
осал а хир вац, ткъа кIадбоцчу тIехь сайн корта тоьпан дIаьндарга кIел тийса а ца лаьа 
суна». 

7.  Авторан  дещнаш  цитатина  юккъехь  нислахь,  шина  а   агIор  запятой.  ткре 
юьллу,  масала:  «Майралла  а, ларвалар а,— яздора сийлахь-воккхачу  полководца А. В. 
Суворовс — цхьана динахь лиэла». 

8.  Цитата, предложенин дакъа долуш санна, ялош хилахь, иза кавычкаш юкъахь 
жимачу элпаца язйо, масала:  В. И. Ленина «мотт адамийн уьйран уггаре а мехала гIирс» 
лерина. 

Лакхахь вай йийцинчу йозанехь сацаран хьаьркаш хIитторан (пунктуацин) бакъонашка, 
лерина тидам а беш, хьаьвсича, вайна хаа йиш ю пунктуацин коьрта некъаш а, церан 
башхаллаш а. 

Предложенехь грамматически соцунгIа ечу меттехь сацаран хьаьркаш хIиттадо, ткъа 
маьIнин (логически) соцунгIа ечохь сацаран хьаьрк ца хIоттадо. Интонацийн 
башхаллашка хьаьжжина, предложенийн чаккхенга оьшуш доллу сацаран хьаьркаш 
дохку: тIадам а, хаттаран я айдаран хьаьркаш а. 

Пунктуацин бухе йиллина коьрта кхо принцип ю: 
1)  грамматически, 
2)   маьIнин, 
3)   интонацин (эшаран). 
Пунктуацин грамматически принцип грамматикан бакъонийн буха тIехь дIахIоттош ю, 

цу бакъонашка хьаьжжина сацаран хьаьркаш хIиттош. Предложенин чаккхенга сацаран 
хьаьрк диллар интонацин (дIааларан эшаран) башхалле хьаьжжина хуьлу. Пунктуацин 
маьIнин принципан башхалла грамматически а, интонацийн а агIонашца йозуш нисло, 
хIунда аьлча предложени дакъошка а, меженешка а екъаялар маьIница нислуш ду. 
Цундела маьIна пунктуацин принципийн бух ларало. 

 
НЕНАН МЕТТАН ДИЦЛУШ ЛАЬТТАЧУ ДЕШНИЙН МАЬIНАШ 

 
А 

 
абат /ду/ — магийнчу рогIехь дIахIиттийна элпаш /азбука, алфавит/ 
абат /ю/ — аьзнаш, элпаш /йоза-дешар/ Iамо книга /букварь/ 
агIаз /бу/ — жима гезг 
агIо /ю/: книгин агIо /страница книги/ 
агIо /ю/: гонахара агIо /сторона/ 
агIо /бу/ дегIан ха ду /бок/ 
атлам /ду/ — хьеран кеманан дакъош вовшахлатош, тухуш хилла атланаш /скобаш/ 
арахис /ю/ — лаьттан бIар /земляной орех/ 
аркхо /ю/ — нускалан кирхьа дIаолла тосу тIийраг 
алха — къажбан, самсабаккха /тIаргIа/ 
алхар — къажбар, самсабаккхар /тIаргIа/ 
алхийта — къажбайта, самсабаккхийта /тIаргIа/ 



ахкарг /ду/ — юккъе хи хIуттуш, мачо кога кIелара я цуьнан пIелга тIера чкъор совсор 
айп /ду/ — сакхт  
айпе — сакхте  
акха — декха  
ал — таьIна-боьмаша, таьIна-цIен  
амалт /ду/ — стагах тешийна дитина хIума  
аре гезъян — аре идо 
ант /ду/ — кхачамбацар, сакхт, ледарло, гIалатло  
асар /ду/ — чIогIа хаалуш болу синхаам /страсть, сильное чувство/  
ашуг /ву, ю/ — илланча, иллиалархо  
ача, очу, аьчна /хьаша, хьошу, хьаьшна/  
ача /ю/ — е чохь чIагIделла чкъор, таш /накипь/  
ачо /ю/ — хьагI, гамо, цабезам, хьу.  
акхтарг  /ду/ — детин  басахь чкъор а, нийса гIад а долу, толлан кепара дитт /тополь 
серебристый/ 
 

Аь 
 

аьлча /бу/ — 1)  гIулган агIо; 2)  аьтто  
аьхза — осала, цIармата 
аьхзалла /ю/ — цIарматалла, осалалла 
аьрзу /ю/ — хьаьвзина зIок йолу, нуьцкъала, акха, ламанан я аренан олхазар /орел, беркут/ 
аьста /ю/ — дечиган чкъор доккху гIирс  
аьрша /ду/— 1/ ворданан гIуркх; 2/ метрал кIезиго йохалла 

 
Б 
 

бага — буста, хазбан /некъ/; тега, хазбан, хабо /басма/ 
бага /ду/ — мехийн кепара деха, дуткъий гIаш а, горгий стоьмаш а хуьлуш долу дитт 
/сосна/ 
бага /ю/ — бат, бетан чоь  
баймакх /бу/ — 1/ боккха ког, 2/ чен ког 
балл   /ю/ — юуш  ерг, стом, муттане таьIна-цIен стом а, цуьнан дитт а  
балл /ду/ — тоьпан хиэна тIе биргIа чIагIъен чIуг  
бал /бу/— 1/ хелхар; 2/ кехатех ловзар  
базаръачу /ду/ — шатайпа бага кхорзу туьха  
бажа /ву/ — шина йишин ши майра  
база /ду/ — елка, Iай а, бIаьста а сийна лаьтта дитт  
бакъе /ю/ — кIадинан а, кехатан а, орденан а, медалан а бакъ агIо, ткъа харце /ю/ — харц 
агIо.  
бакъо /ю/— 1/ Iилманехь хиламийн юкъаметтигаш а, законаш а билгалден некъ; 
2/ халкъан оьздачу гIиллакхаша а, пачхьалкхо а хIиттийна а, ларъеш а йолу бакъонаш а, 
норманаш а.  
баттам /ю/ — жима кIудал  
баьхьа /бу/ — дечиган бел  
бекх /ю/ — кетар, тулуп  
берч /ю/ — дукха дIахьекхалуш, дегIан дилхан чкъор стамлуш, чIагIлуш хIоьттина бог 
/мозоль/ 
бевдала — дIакъаста, шадала  
бежаIуьнабаппа /ю/ — орамат, мохохьуриг, можа зезагаш а, мохо довдош чоьш а долу 
орамат  



берданг /ю/ — топ 
баIар /бу/ — чу атарш юхкуш, гех баа кечбина кхача 
битам /бу/ — амат  
бол /бу/ — хьеран ял  
борш /ю/ — старгIа /бычок/  
борщ /ю/ — чорпа  
бошто /ю/ — шо кхаьчна бож  
бочабIар /ду/—доккха бIар  
бIаьллангабIар /ду/ — жима бIар  
бIежу /ю/ — лаьттах даьккхинчу Iуьргахь еха гезг  
боргIал /ю/ — нIаьна 
балам /бу/ — белш 
бероза — къорза /котам/ 
бухта /ю/ — хIордан залив, айма 
болар /ду/ — боларахь, меллаша яхар 
бугIул /ю/ — белшах тосу тIоьрмаг /рюкзак/ 
барч /бу/ — 1/ хечин хьуьнжар тIетосийла, 2/ баьрчера меттиг 
баьрче /ю/ — баьрчера, сийлаллин меттиг /почетное место/ 
боьлак /ю/ — къона, жима хьун 
бумзи /ю/ — кIади 
буркъаш /ю/ — хи тIехулара сийсаш хилар 
буппаз /ю/ — чхьоч, стомма, дерстина адам 
бурсанаш /ю/ — коьллаш, юькъа, луьста коьллаш 
бургат /ю/ — жима хорбаз 
бурко /ю/ — йовхо, йовхонан тов, тIех йовхо /зной/ 
бIоста /ю/ — дагаран шуьйра агIо 
бIарза /ю/— 1/ вир; 2/ пондаран мерзашна кIел юьллу дечиг 
бIарлагIа /ю/ — гIаларт 
бурам /ду/ — адамаш, ворданаш, машинаш хих дехьайоху паром 
буьйр /ду/ — омра /приказ/ 
бангIара — ший а бIаьрг чуьчча хьоьжург 
буьйра /ду/ — хIоьа чуьра юккъера можа дакъа 
бIаьлланг /ю/ — бууш болу стоьмаш — кегий бIараш тIехь хуьлу колл /орешник/ 
бIорзгал /ю/ — вон сагург 
 

В 
 
ватт /ду/ — дебо, кхио даьхни далар 
варкхал /ю/ — тхов тIе чIагIонна йиллина дечиг /сторпал/ 
варш /ду/ — юькъа, луьста хьун 
вехьар — кIадвелла, сиха садеIар 
валти /ду/ — аганан жима гоь 
васхал /ю/ — хIума дIаюьллу терхи, хIума дIауллу гажалг, хьостам 
вескет /ю/ — мескат, меха /цIоканан тай/ хадо кечдина у 
васхалъяккха — гучу метте, лакхаяккха 
воьта /ду/ — 1/ шен гIодах эханг ден хьаса а, хIух даьтта а доккху буц; 2/ цуьнан хIух 
кечбина кхача 
вовхатар /ву/ — маьхчил тIаьхьара гергара стаг  
вотангар /ю/ — текхарг  
вескет /ю; ду/ — 1/ мескат; 2/ весет  
вета /бу/ — тех юцуш йина кучан горга нуьйда 
 



Г 
 
гала  /ду/ — гала-гIожмех ловзуш, бераша ловзош йолу дечиган ехо-горга хIума  
гирда /бу/ — 12 кг чуйоьду жима моьрка 
гоьмукъ я  гоьмагI  /бу/ — генна хьалха тIамехь лелош хилла, гIуркх санна, беха цамза 
гахIар /ду/ — кIади тIехь, бедар тIехь хуьлу киртигаш /дакъош/  
гипербола /ю/ — хIума дестош дийцар  
гечо /ду/ — хи гомха долу меттиг /брод/  
гиба /ю/ — шуьйра бертиг йолу кхийра кхаба  
гаьллаш   /ю/ — дуьрстан  тIехь хуьлуш йолу аьчган говрана багаюхкурш 
герма /гарма ю/ — патарми чу буллу бехчалган, я кехатан, я бIегIиган тIус /пыж/ 
гуй /ду/ — жIаьлина доьша дутту ной 
гоьрда  /ду/ — уггаре а чIогIачу болатан тоьлла тур /гурда/   /пхьеро ГIоьрдас динчу 
туьрах аьлла гоьрда, цул сов, вайн турпалаллин иллешкахь а цу туьрах гоьрда олу/ 
гел /ю/ — тIергаца хьовзош чIагIъеш, хIума дIайоьхку дечиг  
гезъян — идо 
гул /бу/ — хиэнан я кхечу диттан хадийна даьккхина гIад  
ге /ю/ — нанапIелганий, хьажочу пIелганий юккъера юкъаметтиг  
галц /ю/ — ор долчохь кхоссаялар, залк  
гаьзло — аьрру куьйга гIуллакх дийриг, болх бийриг  
гIала /бу/ — стен сай, шоьккаре  
гIайна /ду/ — тоьгуна, тир  
гIайна дар — тоьгуна дар, тир яр 
гIазанча  /ву, ю/ — дежурни, шен рогIехь белхан декхар кхочушдийриг  
гIарол /ю/ — сахьтан цамза  
гIарол /ду/ — ха 
гIатакх /ду/ — кхоам бар, таро яр  
гIаролхо /ву/ — часовой, хехо 
гIирт  /ю/— 1/ стоьмийн даа ца мега чкъор;  2/ бедар бехъеш цунна тIелеттарг  
гIагI /ду/ — хьалхалерчу заманахь тIамехь лаза ца вайта лелош хилла метталлан чIагарех 
еш хилла бедар  
гIина /ду/ — месийн басар  
гIире — кIоршаме, кхоьлина, оьгIазе  
гIирс /бу/ — коьчал, ортхал  
гIийбат /ду/ — эладита, цадогIург дийцар  
гIиргIа /ду/ — куьйранан а, лечанан а тайпанара, даккхий тIемаш долу олхазар /кобчик/ 
гIонжагIа /ду/ — охьа  ца  йожийта, нуьйра тIе хIума дIайоьхку доьхка, нуьйран доьхка 
/торока/  
гIурчо /ю/ — черманан хIоз 
гIели /ду/ — гIумгIа хазъян цунна тIехула дуьллу металлан чкъор  
гIаргIа /ду/ — акхтарган кепара дитт /вид тополя/  
гIос /бу/ — цинц, дакъа  
гIореш /ду/ — 1/ вертанна деш долу басар; 2/ цомгушниг гIоле хилийта тIехаош лело 
дарба 
гIота /ю/ — жоьла, уьстагIий Iалашден меттиг  
ГIоба /ю/ — Кубань 
гIобанхо /ву, ю/ — кубанец, кубанка 
гIов /ю/ — дитташна  а, гIашна а, тхевнна а, пенна а тIебиллина ша. 
гIумгIа /ю/ — хи дуттуш лело хIума 
гIордаз /бу/ — яккхий киртигаш йолу ков бу /рашпиль/ 
гIомалла /ду/ — гIам хилар /колдовство/ 
гIарбу /ду/ — вертанан Iаьржа басар 



гIарлу /ю/ — нох цIандеш йолу хIума 
гIама /ю/— 1) тур, 2)  алах я чах йина жима рагI 
гIиргIазо /ву, ю/ — киргиз, киргизка 
гIоьмеш /ю/ — куьйгехъюхкурш /наручникаш/. 
гIаккхар — агIор хьуьйсуш бIаьргаш берг 
гIуьнжара — цхьа бIаьрг агIор хьоьжург 
 

Д 
 
дага /ю/ — дагаран гIаж 
дак /ду/ — толлан кепара, кIеда, месала дитт /верба/ 
дакх /ду/ — гIода тIехь кIайн чкъор а, даккхий гIаш а долу дитт /береза/ 
дажал /ву/ — ницкъ болу стаг 
дарта /ю/ — тодакх /дрофа/, деха лаг а, нуьцкъала когаш а болу аренан доккха олхазар 
даста /ду/ — пхи цIока  
дастама — ирча 
дайлла — дайн хилар, деза цахилар  
дацой, деций /ду/ — ламанан уьстагIий  
дера /ду/ — бецаш йохош схьаяхар /потрава/  
дерадуьллург /ю/ — кхаьнчатосург /лобогрейка/  
дирша /ю/ — маIаш йоцу бежан  
до /ду/ — лергахь хуьлу балозах тера хIума  
дол /ду/ — куьйгера гоьле кхаччалц долу пхьаьрсан дакъа  
дос /ду/ — дечиг 
досбух /ю/ — даго дечиг кечден меттиг  
дот /ю/—леррина кечйина пулеметийн точка  
дужа /ю/ — цхьа тайпа шийтта хIума /дюжина/  
деца /ю/ — дейиша  
долма /ю/ — голубцеш /юург/  
дола /ду/ — терго, хьожуш, ладугIуш хилар  
долла /ду/ — да хилар /отцовство/  
долалла /ду/ — долахь дерг, долахь хилар, хьал, бахам  
дур /ду/ — говрийн когийн /бергийн/ тата  
дурс /ду/ — билгалдар, нийса билгалдар  
дуррас — нийсса хилар  
дурга /ду/ — накхармезан мутта /нектар/  
дургале /ду/ — олхазар, лечкъардиг, мерцхалдиг /стриж, йоца зIок, дехий тIемаш, Iаьржа 
бос болу жима олхазар  
дуьхьлоцу /ду/ — стеран маьIах а тосуш, каралоцу урх 
дуушто  /ду/ — шена тIехь бууш болу муьста-мерза цIен стоьмаш  болу, пелаган кепара 
гIа а, нийса гIад а долу колл я дитт /ясень/  
дуьхьарг /ду/ —дуьххьар бехкаш болу къона етт /нетель/  
дIама /ду/ — эчиг хадо хIума /зубило/  
дIама  /ю/ — ира муцIар а, беха, луьста тIаргIа а болу жима экха /барсук/ 
 

Ж 
 
жамбалт /ду/ — доккха диг 
жоммагIа /ду/ — жима диг 
жаргIа /ю/ — стен хьакха, нана-хьакха 
жаматта /ю/ — жа латто меттиг 
жоьла /ю/ — гIота, жа Iалашден керт /кошара, кутан/ 



жигара   — мало йоцуш, каде, хьуьнаре /активный/ 
жигаралла /ю/ — каде, хьуьнаре, мало йоцуш хилар /актнвность/ 
жилIалам /ду/ — Iалам /природа/, лаьтта тIехь, дуьненахь долуш дерг /садолу а, садоцу а 
хIума дерриге а/ 
жигархо   /ву,   ю/ — жигара,   хьуьнаре   къинхьегамхо   /активист,   активистка/  
жерахь — хьалхехьо 
жIамар /ю/ — Iаьнан шелонна  коран бIаьрга тIехь хIоьттина, хаза тIамар /узор/  
жIайхо /ву, ю/ — аварец, аварка  
жIайрахо /ву, ю/ — джераховец, джераховка  
жулар /ю/ — говрана бага юхку гаьллаш йоцу дуьрста  
жут /ю/ — олхазарийн тоба 
 

З 
 
залк /ю/ — ор долчохь оьккху галц /цолк/ 
замо, -й /ву, ю-бу/ — нускал майрачун цIа дига баханарш 
занжабил /ю/ — Iамбар, тропически бецан ира, хаза чам. 
зарзар /ю/ — хаза эшарш локху, боьмаша-сира бос болу хаза олхазар /соловей/ 
закъалт /ду/—тешамана каралург 
зебар /ю/ — лейка, ведаран кепара, трубка йолу хиштухург 
зеразакъ /ю/ — 1/ лайх бина лекха барз; 2/ хIума хьалаойу гIирс 
зорх /ю/ — дийнатийн юург охьу хьер — желудок животных 
зоьпар   /ду/ — йойначу   меженна   и   нисъялийта   тIелато  онда   хIума   /у/ 
зез /ду/ — готта гIа долу дитт /лиственница/ 
 

И 
 
инжил /ю/ — библин дакъа 
инжир /ю/ — къилбехьара дитт а, цуьнан стом а  
инкарло /ю/ — резавацар, хьагI, дуьхьал ойла исхар /ду/ — машин тайпа /сукно/ 
ирко /ю/ — цахIоттар, озавалар, кхерар, сацамбацар 
ишлик /ю/ — талба  /ичмик/. нуьйра .кIел, говран букъа тIе, юьллу бIегIиг 
 

Й 
 
йорт /ю/ — жима  чабол,  кегийра  когаш  бохуш   говр  ядар  /рысца,  мелкая рысь/ 
йоргIа  /ю/ — цхьабосса  аьтту, тIаккха  аьрру  когаш тухуш,  говр  ядар   /иноходь/ 
йи /ду/ — пиво 
йиз /ду/ — цIастанан я йоьзан тайпа /медь/ 
йиппар /ю/ — хаза хьожа йолу буц 
йилбаздин   /бу/ — йилбазговр,    шайтIанкема    /стрекоза/,   дуткъа   дегI,   даккхий, 
сирла, чекхсагун тIемаш долу сагалмат  
йилбазкIудал /ю/ — цергашна дарбане йолчу бецан тайпа  
йис   /ю/ — баца  тIе   я   дитташ   тIе  диллина   дуткъа  лайн   чкъор   /иней/  
йовхатар /ю/ — маьхчил тIаьхьара гергара зуда  
инфикс   /ю/ — керла  дош   кхуллуш,  орамна  юккъе  хIутту  аффикс:   кIаг — кIорга, 
хьаса — хьаьрса, моз — мерза 
йийбар /ю/ — цIера хIуманаш: мотт-гIайба а, пхьегIаш а, кхиерг а  
йохкунча /ву, ю/ — шех амалан хIуьмалгаш дохку адам  
йоьхуна /ю/ — нускал далийча луш болу там  
йоIбIаьрг /бу/—бIаьрган чкъура  кIел долу сагойту горга дакъа  /зрачок/ 
 



К 
 
када — 1/ елха, 2/ кадам бан 
кадам /бу/ — 1/ кадам бар; 2/ елхар 
кап /ю/ — кеп хIоттор, суртхIоттор 
канво /ву/ — лаьцна стаг ларвен гIаролхо 
карс /ю/ — аса, муш 
Калак /ю/ — Тбилиси 
калакойн Iежащ /ду/ — Калакара /Тбилисера/ Iежаш 
корсам /бу/ — месала куй санна хеталун, кхуран генаш тIехь, я лаьттахь, я тIулгаш 
юкъахь  хуьлуш  йолу, я  орам   а,  я заз а  доцу зирхан орамат /мох/  
карса /ю/ — еха аса, беха муш карсол /ю/ — хи дало саьнгар  
карсхьокхург /ю/ — говран кога тIера хьаьтт  
келап /ю/ — туп: ахчанан келап — ахчанан туп 
керлахо /ву, ю/ — балха юкъа керла пайде агIонаш ялош вапу къинхьегамхо /новатор/ 
керч /ю/ — кетар  
кит   /ю/ — хIордан   йоккха   дийнат   /иза   хи   чохь   хуьлучу   йоккхачу   яйнах   тера 
хуьлу/ 
кийтарло /ю/ — харцдар, бакъцадар, даре цадар /отрицание/  
кит  /ду/ — дийнатан  цIоканан  кочалла  чохь латто  жима  тIоьрмаг  /бурдюк/  
карчолаг /ю/ — пен  хьаха  кечбинчу  поппарх даьккхина,  бела  тIе диллина дакъа  
кирша /ю/ — маIаш йолу хьайба, бежан 
ков /бу/—металл шардеш болу, кегийра киртигаш йолу жима гIордаз /напильник/ 
ковст /ю/ — диттан чкъор 
кост /ду/ — дIаала дахьийтина хабар, дош 
кож /ю/ — говра тIехь мохь хьон гIирс 
командарм /ву/ — эскаран /армин/ командующи 
комол /ю/ — хи чохь охьаоьху шан экъанаш 
коьчал /ю/ — гIирс, ортхал, инструмент 
кочар /ду/ — дууш долчу чкъургийн кочар — тIерга тIе тийсина дууш долу чкъургаш 
курс   /ю/— 1/ дешаран заведенин группа; 2/ хохийн а, хорсамийн а, зезагийн а кочарш 
/пучок, букет/ 
кула /ю/ — гIовгIа ярца, дIасаидарца, харцахьараллица, сагатдарца, ен новкъарло 
курзанаш /ю/ — чу жижиг диллина юург — /пельмени/  
куьйра   /ду/ — хьаьвзина йоца зIок а, еха, ира мIараш а йолу акха олхазар /ястреб/ 
 

Кх 
 
кхало /ю/ — кхалор, тIе ча а, латта а тесна тхов /кровля/ 
кхалор /ю/ — ча а, латта а тIетесна бина тхов. 
кхалор /ю/ — ча а, латта а тIетесна бина тхов, кхало /кровля/ 
кхалкъ /ю/ — шалха чIенг, чIенга кIел севсина дилха 
кхарта /ю/ — беран дегIа тIе долу хьар, морзгал /кррь/ 
кхалгу /ю/ — кхо га долу шеда я дечиг 
кхахьам  /бу/ — чоме  хьажа,   хьогамана   ахьар  кхаллар,  сискалгIин  чам   баккхар 
кхин /ю/ — шина вешлн ши зуда 
кхийраг /ю/ — кхийра пхьегIа 
кхимар /ю/ — муцIар, бат 
кхоког /ю/ — очакх 
кхартматтане — чупара, аьгна юьхь ерг, къорза /юьхь/ — рябой 
кормат /ю/ — говзаллин, корматаллин агIо 
кхез /ю/ — ледара, гIийла говр 



кхер /бу/ — тIулг 
кхорбIелиг  /ю/ — сира мас йолу, кIайн-Iаьржа бос болу хьуьнан жима олхазар /чиж/ 
кхокъали /ю/ — хечин кога тIе тегна чимчаргIа  
къепал /ю/ — эмкалийн ковра /караван/ 
къепе — бегIийла, хила езачу кепара, кепе /удобный, подходящий/  
ковра /ю/ — эмкалийн къепал /караван/  
къийзаг /ю/ — къийзорг /клоп/  
къонза /ду/ — чагIаркъонза /уксус/ 
къоракхокха — кхокханан кепара жима олхазар /горлица/  
къорзалг /ю/ — юьхьа тIера къорза тIадам  
къоршкъали /ю/— коьрта тIе гали тесна догIадоьхург  
къахьашто /ду/ — гIезан пелаган кепара гIа долу, къаьхьа стом болу, нийса гIад долу дитт 
/ясень/ 
къахк /ду/ — тIамаран кепара шуьйра гIа долу аренан дитт /клен/  
къуьда /ю/ — гIийла, ледара стогар, къоьгам  
къоьгам /   бу/ — къуьда, гIийла стогар къуб /ю/ — коша тIехь кечдина цIа /чоь/ 
къуьрдиг /ю/ — къурдйоьлла котам /наседка/ 
 

КI 
 
кIац  /ю/ — Iа  дола   гергадахча,  эсарал  алсамо баца тIе я дитташ тIе дуьллуш долу лайн 
дуткъа чкъор /иней/  
кIадо /ю/ — мало, кIедалла, кIеда, мела хилар  
кIай /ду/ — 1) тIам; 2)  бIаьрга тIера кIайн томмагIа  
кIаркIар /ю/ — хьеран дай чуьра тIулга тIе ялта охьадоуьйту хIума  
кIара /ю/ — эсий Iалашден чоь /телятник/ 
кIес /ю/ — кIесаркIаг /затылок/ болу вортанан тIехьара меттиг кIесаркIаг /затылочная яма/ 
— вортанан тIехьара кIаг  
кIинж /ю/— 1/ чо; 2/ кIинжех ловза кечбина кIаг /кIинжа бу/  
кIолла /ю/ — кIон хилар 
кIинжа /бу/ — кIинжех ловза, гала чутаса, баьккхина кIаг  
кIомалтай /ду/ — кIомалх дина тай кIелхьардиг /ю/ — асаран буц, чхьовг /сурепка/ 
кIорлагIа /ю/ — вочу стагана хIоттош хилла билгало  
кIошт /ю/ — район, участок 
кIурам /бу/ — даш доытина, кечдина гIулг /свинчатка/  
кIуж /бу/ — кIужал 
 

Л 
 
лагжайна /ду/ — йоIа коча уллуш хилла дашо хIума 
лазартни /ю/ — жима больница /лазарет/ 
ланга, лонгу /таса, тосу/ 
лахьа /ду/ — бежан дийна, Iаьннаи жижиг кечдар 
лард /ю/ — бух, фундамент /основа/ 
лега— 1/ оьгу; 2/ хийцало /дожаршца/ 
лаьнгар /ю/ — аганан тоьк /супник, горшок/ 
леза /ю/ — йол вордан тIехь сацо буьллуш болу лезанан гIуркх 
легар — \I эгар, 2/ хийцадалар /дожаршца/ 
легор /легадар/— 1/ эгор, 2/ хийцар /дожаршца/ 
лем /бу/ — левар, хеттаршца дийцийтар /допрос/ 
лахьта /ду/ — коша чохь велларг дIанисван пен аьхкина даьккхинарг 
ленгийта — тасийта 



леткъа — далхадо, леткъамаш бо 
лаппагIа /ю/ — доккха доцу ледара цIа /лачуга, хижина/ 
лиэша — Iиэна 
леча   /ду/ — инзаре   чехка   доду,   нуьцкъала,   майра   акха   олхазар   /сокол/ 
леIа — гулъян 
лежиг /ду/ — газанан цIоканан гали 
литота /ю/ — хIума жимдеш дийцар 
липпар /яу/ — хаза хьожа йолу буц 
локхар /ю/ — аса 
лерса  /ду/ — хIума   хаза долу  хьуьнар;  бIаьрса  /ду/ — хIума  ган долу  хьуьнар 
ловсакх /ю/ — локкхаг /болтушка, тухлое яйцо) 
локкхаг /ю/ — ловсакх /болтушка/ 
лом  /ду/ — цициган тайпанара, можа боца тIаргIа а болу, боьршачун еха кхес а йолу 
доккха экха /лев/ 
лото /ю/ — номерш йолчу карташ тIехь ловзар  
лоччар /ю/ — гIайбин чкъуьйраг, гIайби тIе тухург  
лоьралла /ду/ —дарба лелор  
луст, -аш /бу-ду/ — уьстагIан боьхаллин овголаш  
луца, -наш /бу-ду/ — хастаман дош, декъалвар  
луьйта /ду/— нуьйран чу ког буьллу хIума /стремя/  
луьттар /ду/ — ялта цIанден цаца /цедилка/  
лIонга /ю/ — гIулган Iункар агIо  
лIонгавала— Iункарвала 
 

М 
 
магар /ду/— 1/ мегаш хилар; 2/ могуш хилар 
мега — мегаш ву 
могу — могуш ву 
магар /бу/ — берцан я овесан ча 
мадар /ю/ — таро яр, оьшург кхоош нисдар 
мажар /ю/ — даш туху топ 
мазапIелг /бу/ — цIейоцу пIелг 
мекха /бу/ — аьхна латта самсадоккхург 
мекха /ю/ — аьчга тIе диллина боьха чкъор /ржаввдна/ 
мах /ду/ — 1/ доьхкаран мах, доьхкаран юьхьиг дIатосург, 2/ сетташ га а, готта гIа а долу, 
толлан кепара дитт /осина/  
маъ /ду/ — гIа долу докхан кепара дитт я колл /ольха/ 
макхо /ю/ — гамо, хьагI, вон ойла, цабезам /ненависть/, дага тIехь хуьлу мекха  
манкха — мерах луьйш  
маркизет /ю/ — кIади  
марш /ю/ — мера чохь хуьлу тIеда хьаса  
марш  /ю/ — 1/ тIемалоша,  салташа  могIарехь йоккху гIулч;  2/ гIулч  яккхарехь 
бIаьхоша олу илли  
марш /бу/ — кечдина йоьхь  
маржан /ду/ — цIен тIулг /коралл/  
мáсалла /ю/ — чехкалла 
мисарболат /ду/ — магнит, эчиг тIелоцу болат  
махмар /ду/ — тIехь тIамарш, дашо теш долу чилланан кIади  
мазал /ду/ — 24 кг чуйоьду шина гирданан барамехь йолу моьрка 
мазлагIа /ю/ — накхарш лело меттиг 
матъян — сийсазъян, емалъян  



маша /ду/ — шуьрин сурсат маша /бу/ — исхаран тайпа /сукно/  
маждар /ду/ — цамгар /желтуха/  
маждар /ду/ — маждина дIахIоттор  
масар /ю/ — акха бож  
моьрка /ю/ — дечиган доккха ведар  
маьлказ /ду/ — шуьйра гIаш долу дитт /клен/ 
мергIад /ю/ — кIе юкъахь хуьлу ца оьшу горгий, Iаьржа хIуманаш  
мержо /ву/ — карабулакец, къоман тайпа  
менингит /ю/ — хьен цамгар 
мерцхалг /ду/ — лазийна метхахдаьлла дилхан чкъор  
мерцхалдиг /ду/ — олхазар, лечкъардиг, дургале /стриж/  
мескат /ю/ — цIоканан тай /меха/ хадо у  
меха /ю/ — цIоканан тай  
муш /бу/ — аса /канат, веревка/  
муьжг /ду/ — гIезан когах тера йолу юу буц /гусиная лапка, спорыш/. Иза юуш йолу буц 
ю, жаннашна дарбане лоруш йолу 
муьстарг /ю/ — муьста чам  а болуш, гIа санна а йолуш, юу буц /щавель/ муьрг  /ю/ — 
муьста-къаьхьа  чам  а  болуш,  цIен  бос  а болуш,  юуш  йолу жима- 
горга хIума /калина/ 
муьшдечиг /ю/ — къилбехьара дитт /карагач/  
муж /бу/ — аттана ,жаржах кечбина кхача  
морзгал /ду/ — дегIа тIе даьлла хьар /оспа/  
мо /бу/ — чевнан я кIомаран билгало  
миндар /бу/ — охьахууш кIелбуьллу жима гIайба  
мискъал /ю/ — йозаллин жнма барам  
мисхал /ю/ — жима йозалла  
мокха /ду/ — чукагден урс  
мокха — таьIна-сирла, бодане, Iаьржа бос  
морса /ду/ — лимонадан тайпанара молу хи /морс/  
моха /ю/ — 1/ аса /полоса/; 2/ оьгIазвахар, карзахвалар  
моьрдиг /ю/ —дегIан меженан тIехулара дуткъа чкъор /плева/  
мохса /ду/ — ниха /квас/  
мур /ю/ — яхкаелла дечиг  
милта /ю/ —лампин цIе лато лента /фитиль/  
муртйолар — яхкаяла йолар  
мурйолар /ду/ — яхкаялар  
мур /бу/ — хан-зама /период/  
мулк /ю/ — хьал, бахам  
мохь /бу/ — еза хIума /груз/  
мохь /ю/ — дегIаца йолу хьоналла /сало/  
мохь /бу/ — генара хеза чIогIа  
аз /крик/ мулгIа /бу/ — говр дIаюжучу гIирсан дакъа /подхвостник/ 
мукIарло /ду/ — къобалдар, даре дар /признание/ 
момсар /ю/ — маьждиган бохь /минарет/ 
мIов /ю/ — гудок 
мимар /ю/ — маьждигехь молла кхойкху меттиг 
милк  /бу/ — ворданан  чкъурган  юккъера  цергаш  тIетуьйсу дакъа  /ступица/ 
 

Н 
 
наж /бу/ — онда гIад а, буу стоьмаш — бIараш  /нежнаш/  а  хуьлуш  гIаш долу доккха 
дитт /дуб/  



нажжаз /ду/ — наьIалт  
нар /ю/ — маьнга 
нехца /ю/ — балгах тера бууш болу хасстом  
наьрт /ду/ — наьртъастхо, туьйранан турпалхо  
нефть /ду/ — мехкадаьтта 
нахазара — нехан доцу гIиллакх, нахах тера цалелар  
неца /ю/ — ненайиша  
нилха — луьста йоцу  
никказ-яI — цавашар гойту айдардош нелхаевлла — нилха хилла дIахIиттина  
никIапа /ю/ — хьаьж тIе яьхкина месаш  
неI /ду/ — цIока  
нишкахоийла /ю/ — аравоьдийла, арахоийла, хьаштагIа /агIа суффиксан гIоьнца «хьашт» 
дашах хилла/  
нIаьна /ю/ — боргIал 
ыIаьна /бу/ — даьIахк йоцу кIеда дегI долу, еха садолу хIума /червь/  
никх /бу/ — накхармозийн яьшка /улей/ 
 

О 
 
о /ю/ — кхо гIулг 
огар /ю/ — сеша а, кхечу хьайбанаша а дика Iруш йолу, цIегIо бос а, хаза хьожа а йолу 
аренан кIеда буц /степной ковыль/  
объем /ю/ — барам, чухоам  
оба /ю/ — барт /поцелуй/  
óба /ю/ — еха бедар /халат/  
ов /ю/ — чIерий лоьцу бой  
ов /ду/ — тIехь жижиг дотту чIу  
овгол /бу/ — поппарх йина горга гIорза  
овсал /ю/ — хьайбанийн цамгар /ящур/  
овст /ю/ — шо кхаьчна газа  
оввай — /лазор/  
оти /ду/ — жима цIа  
ортхал /ю/ — коьчал, инструмент  
охIла /ву, ю/ — шен гIуллакхан говзанча, хьуьнарча 
оххIай /кIадвалар/ оффай /хьожа кхетар/  
очвалар — карзахвалар 
 

Оь 
 
оьзаг /ю/ — 1/ жима гIайре; 2/ дегIа тIе яьллачу хIуманан орам  
оьмар /ю/ — стеган вахаран ерриге а хан  
оьпа /ю/ — жима дийнат /суслик/  
оьс /ю/ — пхи цIов 
 

П 
 
парди /ду/ — пондаран мерзаш кIел юьллу дечиг /пленка/ 
парду /ду/ — чкъор /оболочка/ 
пал   /бу/ — 1/ таро  яр;  2/ хиндерг  хуучуха  хабар  дийцар   /пал  тасар/ 
паста /ю/— 1)  юуш ерг, хасстом /дыня/; 2)  цергаш цIанйийраг 
патар /ду/ — заза, гIа /побег, росток, почка/; чIенг хецар 
пачхье /ю/ — столица, коьрта гIала 



паыитиг /ду/ —тхов шарбен жIов 
пийсак /ду/ — хин кема дIадуьгуш хьокху пистиг /весло/ 
пистиг /ду/ — хьовла деш, боккхачу е чу а, хьаьжкIаш кхорзуш, куьрка а хьовзош 
долу пийсак /гIаж/  
петар /ю/ — хIусам /квартира/  
пехиг //пехк /ю/ — кIеда хIума  
пистон /ю/ — патарма оьккхуьйту колпачок 
поп /ду/ баьццара-сира чкъор а, шуьйра гIаш а долу доккха дитт /чинара/  
постфикс /ю/ — керла дош кхуллуш, чаккхенна я суффиксана тIехьа хIутту аффикс 
/дакъалг/: Асета-м ешна, цо ешна-кха  
потак /ду/: — 1/ юу буц; 2/ искиртиг /желудок птицы/  
пулу /ду/ — дуганах кечбина кхача /плов/  
пха /бу/ — цIий лиэларг /жила/ — пхенаш  
пха /бу/ — Iодаца кхуссург /стрела/ — пхерчий  
пха /бу/ — резина — пхенаш  
пха /ду/ — докхан кепара долу, гIода тIехь ситтина а, чутеIна а меттигаш йолу дитт /граб/ 
пхьу /ду/ — боьрша жIаьла /кобель/ — пхьаьрчий  
пхатоьда   /ду/ — 1/ готанан хьонхал /лемех/; 2/ цIоканан асанаш /доьхкарш/ хедо 
инструмент 
пхьагIат /ю/ — пхьаьрсан йохалла  
пхораниг — бер хин долу зуда /беременная женщина/  
пхьуьйрахан /ю/ — пхьор дуу хан 
 

ПI 
 
пIаьнгазхо /ву, ю/ — ПIаьнгазахь веха стаг я зуда 
 

Р 
 
руьйта /ю/ — хьайбанашна хи мало меттиг /водопой/ 
рагI /ю/ — хIума эца я кхечу гIуллакхана рогIе хIоттар /очередь/ 
рагI /ю/ — гонахарчу меттигал алссам лекха йолу локхалла /гора/ 
рагI /ю/ — еха а, биъсаболуш а, йоккха а ваьштайиллина йол /скирда, стог сена/ 
ретанг /ю/ — 1/ астагIа ког; 2/ салазан аьрша 
речIа /ю/ — олхазарш лоьцу тIергийн гур 

С 
 
сагалбуц /ю/ — кегий зезагаш а, чIогIа хьожа а, къаьхьа чам а болу буц /полынь/ 
сагалмат /ю/ — жима садолу хIума /насекомое/ 
сажа /ю/ — латта дусту метр /сажень/ 
синхьегам   /бу/ — чIогIачу синхаамций, хаадаларций, сагатдарций лан еза ойла 
/переживание/ 
саза /ю/ — боккха чIара /сазан/ 
сазгIа /ю/ — готанан биъсаболу металлан хьоихал а, чIуг а тIетосу дакъа /грядиль/  
сайра /бу/ — ялта чудухку дечиган йоккха яьшка /ларь/  
сакх — цец /стаг/ 
сакхо /ю/ — тидам, терго, ларвалар /присмотр, настороженность/  
сало /ю/— 1/ паргIато, 2/ токхо, атто  
сало /ву/ — гIумкийн эла  
само /ю/ — тидаме, сема хилар  
самоне — тидаме, само еш 
салт /ду/ — адам гулдеш, хаам беш кхайкхар /оьрсийн: набат/  



сардал /ву/ — наместник, хьалха хилла областан хьаькам, куьйгалхо  
саьхьара — сутара  
сеалар /ю/ — гезгамаша /паутина/ сега//сиэга — лепа 
селасат /ду/ — зевне аз долу, эшарш локху хьоза /иволга/  
сера /ду/ — кIорнеш дахийта дехкина хIоаш /подкладень/  
сетал /ю/ — 1/ хьостамхьовзораг /отвертка/; 2/ дато доьхкара тIе хазаллина теснарг 
сет /ду/ — говран хьаьжа тIехь хуьлу кIайдарг /звездочка/  
сема — наб кхетаза  
силу /ду/ — цIока кечъяр, дермат дар  
синталлам /бу/ — хIума къасто деган ойланца бен таллам  
синтагма /ю/ — маьIнин кийсак /смысловой отрезок/  
синIаткъам /бу/ — психика, дагна сингаттаме ойланаш Iаткъар  
синхаам /бу/ — дог-ойла /чувство, эмоция/  
синхьаам /бу/ — синтем 
сиппа /ду/ — аган чохь хуьлу беран хьатI чукхочу трубка 
сир /ду/ — басар /краска/ 
сискалгIа /ду/ — ахьар /кукурузная мука/ 
сискал /ю/ — сискалгIих /ахьарх/ еш йолу юург 
сосакх /ю/ — акха бож, Кавказехь хуьлу масар 
сицкъар /ду/ — юткъа экъа 
совдегар  /ву/ — купец,  коммерсант, торговец,  хьалдолу  йохкаэцар  лело стаг 
совкх /ю/ — хьайбанийн /бежанийн/ цамгар /сап/ 
совр   /ду/ — 1/ цIока;   2/ шога   чкъор;   3/ тоеш   кечйина   говран   цIока   /неI/ 
соз /ю/ — хьаса болу хIума 
сос /ю/ — мекхан тайпанара орамат 
социйла /ю/ — остановка, соцу меттиг 
сорам /бу/ — мерза кIайн орам болу уьшалан буц 
сте /ю/ — зуда 
сир /ду/ — пхьегIи тIе диллина хаза чкъор 
сега — лепа, къиэга 
сторпал /ю/ — тхевнан чIагIонан дечиг 
сту /ю/ — зуда-эла /княгиня, княжна/ 
сорса — оьгIазе, кIоршаме, дера, буьрса, тIечехаш 
силлабика /ю/ — дешдакъа Iамош долу фонетикан дакъа 
стулла /ду/ — сту хилар, зудчун олалла 
соламтне — собаре, тидаме, самоне 
сура — цIазаман кепара тIехь стоьмаш болу дитт /рябина/ 
сужда /ду/ — корта таIор /поклон/ 
сула /бу/ — овес, говраша юуш йолу, буьртигаш долу, сугIин кепара буц 
сулу   /ду/— 1/ хи   оьцу   меттиг;   2/ хи   ма.ю   а,   говраш   лийчо  а   меттиг 
сунк /ю/ — 1/ залк; 2/ галц; 3/ айаелла жима меттиг 
сунт /ду/ — боьрша бер хадор 
 

Т 
 
табу /ю/ — бехкаме дош, ала ца магийна дош /запрет/ 
талба /ю/ — нуьйра кIел, говран букъа тIе юьллу бIегIиг 
талмаж /ву/ — талмажалла дийриг /устный переводчик/ 
тангIалкх /ю/ — стаг ирхъуллу бIогIам /виселица/ 
тапта /ду/ — чилланан кортали 
тар /ду/ — мела наб /дремота/ 
тар /ду/ — товш хилар, дика а, хаза а хетар 



тайдоккхург  /ю/ — пIелга  тIе йолу хIума,  ахкарг  /панариций/;  и  лазарна  сатохийта 
дечгапондар локхуш хилла 
тахта /ю/ — лист, кехатан, ангалин, дуткъачу аьчган йоккха тахта  
таьжгенаш /ю/ — язораш /затяжки/  
тайша — боьмаша, таьIна-цIен-можа /коричневый/  
таьлсаш /ду/ — ши ога долу чу хIума юьллу тIоьрмаг 
тассам   /ю/ — исбаьхьаллан васташкахь дахаран бакъдерг гойту кхолларалла /искусство/ 
текъа — леткъа — далхадо 
текъам /бу/ — леткъам, далхадар 
тема /ю/—дийцаран чулацаман ойла 
тема /ду/ — таро яр 
терсмаймал /ду/ — уггаре а чIогIачу болатан тур /терсмаймун/ 
терхи /ю/ — полка 
тохка /ду/ — бод текха ца латийта, хьорсуш долу кIеззиг бен доцу дама 
теIа — охьатеIа 
тикма /ю/ — бедар тIехь йина чилланан хьесан тIамар 
тарсал  /ю/ — цицолаг,  цестарг, диттан  пхьагал  /белка/,  буькъа  кIеда  чо болу, хьуьн 
чохь хуьлу дитта тIе йолу пхьагал 
тосадала — хаадала, гучудала, дуьхе кхиа /распознаться, чуяться, почуяться, 
обнаружиться/ 
тусадала — дахчадала, чIагIдала /отбить, накалить, закалять/ 
тиймак /ю/ — нуьйран дакъа /тебенек/ 
тоба /ю/ — группа 
торгIал /бу/ — къорза етт 
торгIала — къорза 
томарк /ю/ — буьххьехь муцIара корта болу лекха уьшалан буц /рогоз/ 
тоьк /ю/ — беран аганан горшок 
тулка /ю/ — чкъурган юккъера милк /втулка/ 
турс /ду/ — 1/ мачин йистана лоцу хIума, 2/ стоьмаш  хилла бовлар, 3/ тур  ца кхетийта 
дуьхьаллоцу аьчган хIума 
турс /ю/ — диттан тайпа, онда гIад долу, лекха доцу дитт  
туьйлаг /ю/ — зингатийн барз  
туьллиг /ю/ — пайде воцу стаг, пайда боцу хIума  
толла /ду/ — кIади дечу чорхан чIегIиг /челнок в ткацком станке/  
товрат /ду/ — библин бакъонийн гулам  
тутмакх /ву/—лаьцна стаг /арестант/ 
товбуц /ю/ — хьаькхначун метта, керла юхаяьлла буц /отава/  
туьйдарг /ду/ — кучан  чета  тIехь вета  я  нуьйда дIайолла  йинарг  /застежка/  
туьта /ю/ — 1/ коьртан туьта  /череп/; 2/ хи чохь нека дан  Iемаш  юкъахйоьхку 
шина декъах лаьтта хIума  
туьтмIаьжиг /ю/ — коьртах юллу маска 
тха /ду/— 1/ бетта тIаргIа; 2/ гурахь лергина баьккхина тIаргIа  
тхи   /ду/ — Iуьйранна   хьалххе   баца   тIе   дехкина   хин   сирла   тIадамаш   /роса/ 
тхинчо /бу/ — хьаьрса чо  
тхонка /ду/ — тIаргIа 
тхьамстха /ю/ — дечиган дакъарна тIе тосу дукъарц /планка ярма/  
ткъов  /ю/ — догIа  а,  ло  а   ийна  йолу  йочуна  /дождь с  мокрым  снегом/ 
 

ТI 
 
ткъарш   /бу/ — ткъов  бахьанехь   хIоьттинчух,   шаткъанах  ткъарш   олу   /лаьттахь 
догIа а, ло а ийна кочалла/ — слякоть, шаткъа, распутица на земле  



тIадо /ю/ — тIуно /сырость, влажность/  
тIуно /ю/ — тIадо 
тIамар /ю/ — 1/ жIамар, Iаьнан шелоно коран бIаьрга тIехь хIоттийна хаза сурт; 2/ бедара 
тIехь чилланан теца диллина куьце сурт  
тIамари /ю/ — хи чохь нека деш ласто пхьарс  
тIар /бу/ — аьттан шура чохь хуьлу, эса дакхо меже /сосок/  
тIара   /бу/ — бедар  латош,   пIелгах   юллу  металлан   колпачок   /наперсток/  
тIара /ду/—ластийна тухуш долу куьг /ладонь/ 
тIармаIа /ю/ — берана шура яо шишан тIе тосу колпачок /соска,  рожок/  
тIаус /ю/ — хаза мас йолу олхазар /павлин/   
тIéкха /ду/ — кIалдан а, морзин а берам /чуьхьа/ кечден шелиг  
тIуьллиг   /ю/— 1/ харц  хабар;  2/ харц  хабар  дуьйцу — тIуьллиг  буьйцу  стаг  
тIуьйлаг /ю/ — тиша бедар  
тIекIиръяр —тIесихъяр  
тIингар /ю/—доккха гай 
тIилд /ю/ — нIаьнин /боргIалан/ коьртан тIилдиг  
тIод /бу/ — ког /лапа/  
тIуьск /ю/ — коьртан туьта 
 

У 
 
убар  /ду/ — кошара   ара  а   волуш,  адамашна  юкъавогIу  бохуш,  вуьйцу  велларг 
улх /ю/ — накхар чохь балозан киртикаш /соты/ 
улхоз /ду/ — шен дола дохуш, цIаьххьашха гIулгашна катохар: «улхоз дай сан!» 
упха /ду/ — коша чохь веллачун дегIаца нисдеш хIоттош долу у 
утаркх /ду/ — мачи чу юьллу бIегIиг 
уьралла /ю/ — ира хIума, урс, ю, тукар, и дI. кх. а  
уьсанг /ю/ — хIусам 
 

Х 
 
хама /бу/ — сий, ларам 
хан — 1/ зама; 2/ эла, хьалдолу стаг 
ханша /ю/ — зуда-эла, сту 
харданг /ю/ — къамкъарганий, искиртигний юккъера трубка /зоб/ 
хасп /ду/ — жижиг даккхар, дохкар 
хуьнжар /ду/ — хечин борчах тосуш долу, тех дуцуш дина доьхка. . 
хайра /ду/ — рицкъа, беркат 
хатт /бу/ — хиэ тIадийна лаьттан чкъор /грязь/ 
хатт /бу/ — бедарна тIехуттуш долу кIадинан дакъа /сборка, клин/ 
хесара — оза, гIийла 
хеха /бу/ — хи тIе хIоьттина баьццара бос болу уьшалан чкъор 
хешт /ду/ — нека деш долу экха, хаьштиг 
хаьштиг /ду/ — 1/ хешт, нека.ден экха; 2/ яьгна дечиг, цIе дIаяйна а, яза а йолу дечиг 
/обгорелое полено/ 
хинчо /бу/ — чоьнах тера а болуш, хин нIаьна /волосатик/  
ховха, ховхара — кIеда, кIеда-мерза  
холмач /ю/—лаьттах юхку хIуманаш  
хулчи /ю/ — кIарх  
хут /ду/ — кIади  
ху /ю/ — оьгIазе амал 
хутал /ю/ — хорбазан, гIабакхан, наьрсан буц 



хенан хIоттам /бу/ — хIо-марха /ю/, Iаламан хIо-мархин хьал /погода/  
хоти /ду/—дитташ доцу хьуьнан аса, хьуьнан йист /опушка, поляна/  
хуьйсахо /ву/ — хесан хехо 
 

Хь 
 
хьаго /ю/ — хьогалла 
хьайба /ду/ — бежан 
хьайба /ю/ — стом  /айва/,  хаза, тамехьа  хьожа  йолу,  Iежах тера  стом 
хьакхолг /ю/ — коган, гоьлан даьIахк 
хьама /бу/ —ларам, лерам 
хьано /ю/ — хьоналла 
хьаладан /хьалакарчо /пхьуьйшаш/ 
хьар /ду/ — дегIа тIехь хуьлу сурхаш, чераш /сыпь/ 
хьаре — хьар долу /сыпной/ 
хьаргIа /ю/ — Iаьржа къийг /черный ворон/ 
хьаса /бу/ — хьаьжкIан хьаьрса кIужал /метелка/ 
хьасене — кIеда-мерза 
хьалхо /ву/ — хьалдолу стаг, хьолахо, хьолада 
хьатI /ду/ — жаннаша къастош йолу кочалла /моча/ 
хьаьжо /ву/ — хьаьжацIа ваханарг /хаджи/ 
хьаха— 1/ кIордо; 2/ поппар хьаха 
хьацархо /ву, ю/ — хьацар доккхуш, къахьоьгуш волу къинхьегамхо /труженик, -ца/ 
хьашлагIа /ю/ — хIума а йиллина, къовсар, /пари/ 
хьаьвхье /ю/ — малх ца кхочу, IиндагIа долу басе /теневой склон горы/ 
хьаькназ /ю/ — нехашкхуьссург, аьшкал /совок/ 
хьаьхьамч /ду/ — клей 
хьаьрмик /ю/ — шена тIехь зезагаш а, кегий гIаш а, бууш болу цIен горгий стоьмаш а, 
кIохцалш а долу колл /шиповник/ 
хьер /ю/ — 1/ ялта охьу хьер /мельница/; 2/ кхача /юург/ охьу хьер /желудок/  
хьекхорг /ю/ — IаьIан доккха гIа  
хьех — 1/ адаман дагах тера хеталуш, цергаш йолуш санна долу гIаш долу, чIогIа тамехьа 
хьожа йолу, мезан мутта шех дблу зезагаш тIехь хуьлу дитт /липа/; 2/ ламанан бож  /тур/;  
3/ лаьтта  бухахь я ламанан бердах йоллу чоь санна меттиг /пещера/  
 
хьокх /ю/ — томмагIа /пятно/; д. т. хьоькхнаш 
хьокъа — карзахе, оьгIазе, челакха, аьрха, хадоза, айгIаре 
хьормат /ю/ — боккха муцIара кхор /груша/ 
хьонхал /бу/ — готанан латта оху урс /лемех/ 
хьорка /ю/ — коган гола /лодышка, шикотка/ 
хьонкмача /ю/ — хьонкин корта 
хьу /ю/ — чов шелъялар, хьу йолар 
хьукма /ду/ — гIуллакх, ирсе хилар-цахилар 
хьукмат /ю/ — учреждени 
хьуьнкIаш /ю/ — шелваларца синош дахар 
 

ХI 
 
хIуй /ду/ — наьIалт /проклятие, анафема/ 
хIуй-пака— /в пух и в прах/ 
хIайбат /бу/ — безам, товш хаза хетар /симпатия/ 
хIайбате — товш, куц долуш, безамехьа /симпатичный, -ая/ 



хIо-марха /ю/ — Iаламан хIо-мархан хьал, хенан хIоттам /погода/ 
хIор /ю/ — гIийла бежан 
хIора — ша-ша 
хIож /ю/ — 1/ дечиган йоккха жIов; 2/ нуьйран гIонжагIа 
хIост /ду/ — бежан довзийта билгало яр /метка/ 
хIушт /ду/ — хIума цанисдалар 
хIуй-пакаяьккхира — йохийна, яржийна дIаяхийтира /разнес в пух и в прах/ 
хIушт-пушт — бен  а  ца  хеташ,  пайда  боцчу кепара  хIума дар  /тяп-ляп  или тяп да ляп/ 
— хьапар-чупар /ду/  
хIуштар-пуштар   /ду/ — кхоччуш хьекъале маьIна а доцуш, дуьйцу пайде доцу хабар 
 

Ц 
 
цергков /ю/ — церг дIаяьлла меттиг 
цим /бу/ — стим, питана 
цхьалла /ю/ — ша висар, цхьан висар /одиночество/ 
цхьаалла /ю/ — единство, цхьабарт болуш хилар 
цхьалгу /ю/ — цхьа га долу шеда я дечиг 
цхьалхо /ю/ — къасто, къастам, билгало /результат/ 
 

ЦI 
 
цIагара — цIога доцу /куцый/ 
цIарз /ду/ — охьаоьгуш долу я даима сийна лаьтта  гIаш долу колл  /бересклет/ 
цIаста /ду/ — 1/ йиз /медь/; 2/ кIиранан пхоьалгIа де 
цIетт /ду/ — мостагIчуьнгара даьккхина герз а, кхин хIума а 
цIингаш /бу/ — мийраш кхиссар 
цIинжий /бу/ — шо сов кхаьчна стен Iахар 
цIинто /бу/ — шо сов кхаьчна боьрша Iахар 
цIинцIолаг /ю/ — кийсак, кусок 
цкъар /ду/ — цаьпцалгийн екар 
цкъарг /ю/ — хьонкица йолу яа ца мега буц 
цIодар /ду/ — гIийла бер 
цIокъ /ду/—леопард, цицигах тера томмагIаш долу, къорза мохарчий йолу экха. 
цIокъберг   /ю/ — барс, цицигах тера а, томмагIаш а, сира а, кIуьрах тера а, тIаргIа болу 
доккха экха  
цIуьхIар /ву/ — напха гулдийриг  
цIоькъалом   /ду/ — тигр, къорза мохарчий йолу, цицигах тера долу, нуьцкъала, буьрса 
экха 
цIохар /ду/ — металл а, дечиг а кечден станок  
цIом /ю/ — 1/ пийлан мара /хобот/; 2/ муцIар  
цIула — кIиранан ворхIалгIа де 
цIумока — кIиранан йолхалгIа де  
цIулласара /бу/ — буткъа сара  
цIура — боьршаллин гIора доцу стаг — импотент 
 

Ч 
 
чабакх /ю/ — шуьйра чIара /леш/ 
чабол /ю/ — цхьабосса хьалхара цхьаъ, тIаьхьара  цхьаъ когаш  ойуш, говр ядар /рысь/ 
чадакх /ю/ — готанан тIам  
чаьнчакх /ю/ — саза лоцу шеда 



чаккхарма /ю/ — километрал алсамо меттиг /верста/  
чангIалкх  /ю/ — экха  /шакал/,  еллачу хIуманан  жижиг дуу,  жIаьлех тера экха /дийнат/  
чаьрпаз — мехкарийн  гIабалин хаза кечдина дато туьйдарг /нагрудная застежка на 
праздничном платье горянки/  
челакха — аьрха 
черт /ю/ — къожах йина истанган метта кIелтосург /циновка/  
чет   /ду/ — кучан   нуьйдарчий   дIаюхкучу   йисте  кIадинан   аса   тIелатийна   дакъа 
/манишка/ 
чилла /ю/ — Iаьнан шийла хан  
чарто, курчало, Iаларо — тайпанаш ду 
чин /ду/ — дарж, гIуллакх                                                                                    . 
чинт /ю/ — чкъура тIе хIоьттина жима бог /бородавка/  
чуьхьа /ду/ — кIалдах, морзих кечбина берам  
чийрик /ю/— сохьтан доьалгIа дакъа, 15 минот  
чинлик /ду/ — ведар  
чик /бу/ — гIулган агIо  
чайтаI /ю/ — чен кIорни /медвежонок/  
черо /ю/ — ловзочу кехатийн биъсаберг 
чамбуц  /ю/ — хаза  хьожа  а,  дика  чам   а  болу юу буц  /петрушка/  
чераш /ду/ — кIомарийн даI 
човка /ю/ — Iаьржа мас йолу, сийна бос лепа, бовхачу махка дIадоьдуш долу олхазар 
/грач/  
чола /куй/ — сира /куй/  
чорда — чекхсагуш /киса/ 
чупара — кхартматтане, къорза, аьгна /юьхь/ — рябой  
чукаре /ю/ — хIусаме дIа а воьдуш, хьошалла я гергарло лелор  
чуха /бу/ — цкъа а ларгаза Iахар  
чуха /ю/ — аса  
чучал /ю/ — тоьпан балл, хиэна тIе биргIа чIагIъен чIуг /закрепительное кольцо 
винтовки/ 
чхьовг /ю/ — аренан асаран буц /сурепка/  
чхьоч /ю/ — буппаз, стомма, верстина стаг  
чхьонкар /ю/ — буьххьехь корта болу гIаж /дубинка/  
чухта /ю/ — йоккхачу стеган коьртатуьллург  
чуьйна /ду/— 1/ чохьлазар, чолазар; 2/ чугун 
 

ЧI 
 
чIама /ю/ — хьаьжа тIехь сет долу дийнат 
чIана /ю/ — хIусаман беркат, рицкъа, ялта 
чIапа — шера, нийса 
чIаплам /бу/ — шера, нийса лам 
чIачкъа — бага а гIаттош, бесни озо 
чIегIиг /ю/ — 1/ бедар тоьгучу чорхан тай тIелистина чIу чубуьллу гуй  /челнок в   
швейной   машине/;   2/ суьйлакъиг;   3/ хьаьжкIан   гIад,   хьаьжкIан   чIегIиг 
чIерийлоьцург /ю/ — дуткъий, дехий когаш а, еха зIок а, деха лаг а долуш, чIерий 
лоьцу уьшалан олхазар /цапля/  
чIерийлецархо /рыбак/ — чIерий лоьцу стаг 
чIеIа — соьцуш велха, цIийза 
чIиж /ду/ — цамгарна дуьхьал кочахь лело хIума /амулет/  
чIим /бу/ — юуш йолу орамат, цу бецан орам /стом/  
чIинт /ю/ — кран, хи арахоьцу трубка 



чIиркъе — оьгIазе, кIоршаме 
чIода /ду/ — уьстагIий лоргу тукар  
чIоь /бу/ — ялта чудухку до /ларь/  
чIаж /ду/ — кIорга басе, готта Iин  
чIоьндарг /ю/ — зурма /чунгур/  
чIуноста /ю/ — настаран даьIахк 
 

Ш 
 
шамали /ю/ — пастанах тера жима хасстом /канталупа/  
шалмаз /бу/ — накхармозийн хьаьхьамч /прополюс/  
шаткъа /бу/ — 1/ ткъарш, ло а, догIа а ийна; 2/ дингад /ласка/  
шатлакх /ду/ — салют 
шаршолаг /бу/ — шахьаьхна басе, шу, барз 
шедаг /ю/ — 1/ эрзах я дечигах йина музыкальни инструмент /свирель/; 2/ пеша хIупъэриг 
/трубка/ 
ше /ю/ — нанапIелган, цIазапIелган юкъаметтиг  
шерет /ду/ — бахам бекъар  
шере /ю/ — лергайоьдург 
шинар /ду/ — шо кхаьчна бежан /къона, жима, стен оса/ — телка  
шинара /ю/ — кIиранан шолгIа де /вторник/ 
ширдолаг   /ю/ — тIулгкхуссург,   овгол  кхосса  кечйина,  тIийраг  тесна  гIаж 
ширма /ю/ — коре уллу кIади  
шо /ю/ — акха газа 
шовр /бу/ — кIалд чуйилла бина туьхаберам  
шовхалди /ю/ — асаран бецан тайпа 
шоршал /ю/ — олхазар /дрозд/, эшарш локху хьуьнан хьоза  
шун /ду/ — юург тIехь стол  
шу /бу/ — барз  
шуьста /бу/ — ши сту  
шаткъам /бу/ — моьлкъа /медяница/  
шокъали /ю/ — хIоъ, даьндарг /пуля/ 
 
 

Э 
эвхье — эхье 
эвхьаза — эхь доцуш 
эвлаяъ /ву/ — шайх 
эгIаза — жима, оза, гIийла, хесара 
экха /ю/ — носилка 
экха /ду/ — акхаро /зверь/ 
экам — хIума атта хаалуш, хIума ца лалуш, атта оьгIазвоьдуш 
элтар /ду/ —Iахаран холхаз 
эр /ду/ — таллархойн жIаьла 
эр//иэр — вовшахъэр 
эмалк /ю/ — Iамоза, аьрха, акха говр 
эра /ка/ — хадоза /ка/ 
эхиг — ах, ахъяьлларг 
элхьамч   /ду/ — кIохцалш долу, дуккха а гонах йийгIича, кертан метта а мега йолчу 
кепара йолу колл /боярышник/ 
эс /ю/ — хIума диц ца луш, дагахь лаьтташ, дагалацам болуш  
хилар /память/ 



энаюкъ /ю/ — юккъера юкъаметтиг 
энже — кIоршаме, оьгIазе, инзаре, карзахе /грубый, страшный/  
эриг /ду/ — 1/ ловзочу кехатийн жIарийн салти /валет/; 2/ олуш дерг /сказуемое/  
эханг /ду/ — тIергIан тай 
 

Ю 
 
юкъанаюьллург /ю/ — мехкарша хи хьош, дегIаний, кIудалний юккъеюьллург 
юкъалеларг /ду/ — 1/ юкъарло дуьйцу стаг; 2/ тардинчу маьIнехь: ахча 
юдар — кIез-кIезиг яржош тасар 
юкъарло /ду/ — юкъаметтиг тоеш, машар беш дийцар 
юкъарло /ю/ — доза тухуш, керт къастош, юккъе хIоттийна керт, дина ога 
юм — говр кхиссалуш ядар /галоп/ 
юкъаршлахь — дуккха а хIуманашна я бахамашна юкъахь 
юкъанаьккхара — юккъера, юккъерчу барамехь 
юккъерхо /ву/ — юккъера бахам берг, къехочунний, хьалхочунний юккъера вахархо 
юкъъяла — лустъяла, юькъа хилла дIахIотта /сгустеть/  
юкъаяла — /саьнгар/ — юза, дIаюкъаяла  
юхашха — чуьраяьлла хенан маьIиг йолу астагIниг /хромой с вывихом бедра/ 

 
Юь 

 
юьсте /ю/ — таллар /охота/ 
юьхьдагна — гIиллакхана 
юьхьдагалла /ю/ — гIиллакх лардар, юьхь ларъяр 
юьхькIеда /стаг/ — мела амал йолу /стаг/ 
 

Я 
 
яйдакх — нуьйр тиллаза 
яйлла /ю/ — яйн хилар /легкость/ 
язо /ю/ — еза хилар /вес/ 
ялкха /ю/ — чкъургаш тIехула хIоттийна ворданан цIа /ога/ 
ялпор /ду/ — металлах йина хIума цIанъен гIоргIа кехат /наждак/ 
ямбаш /ду/ — астагIниг 
яча — йочуна хила 
 

I 
 
IаддаргIа /ю/ — Iодан тIийриг тIетосу гIаж  /дуга лука;  развалина рогатки/ 
Iажаркх /ю/ — бецан тайпа /пырей/ 
IаммагIа   /ду/ — IандагIан кепара долу, къилбехьара, гIаш долу доккха дитт /карагач/ 
Iарч /ду/ — 1/ стигал   /небо/;   2/ ворданан аьрша /оглобля/;   3/ Iарш  /высь/  
IаьIа /бу/ — шатайпанара гIаш долу асаран буц /лопух/  
IаьIалаг /бу/ — жима IаьIа, асаран буц /лопух маленький/  
Iожа — сирла-можа-бора /бос/ — буланый /цвет/ 
IонтIаз /ю/ — дарбанан буц /девясил лекарственный/  
IуьIа /ю/ — гIулг /альчик/, гIулгIан агIо 
IандагIа   /ду/ — онда гIад а, гIаш а долу лекха, доккха дитт  /ильм/  
Iаьвла Iахар /бу/ — Iа чекхдолуш, бIаьстенан юьххьехь бина Iахар  
Iеха /бу/ — аренан  буц, хьагI-буц, хIуманна гонах хьерчаш, кхуьуш йолу, шена тIехь 



кIайн-сирла-цIен зезагаш хуьлу аренан асаран буц /вьюнок/ 
 
 

ХIИНЦАЛЕРЧУ НОХЧИЙН ЛИТЕРАТУРНИ МЕТТАН НОРМАНАШ А, ЦЕРАН 
СУРТХIОТТОРАН ГIИРСАШ А, ИСБАЬХЬАЛЛИН БАШХАЛЛАШ А 
 

Бакъонаш а, норманаш а ларъян гIо деш литературни меттан уггаре а мехала а, ца хилча 
ца торуш а йолу суртхIотторан гIирсийн а, исбаьхьаллин а башхаллаш ю. ХIинцалера 
литературни мотт шен бакъонаш а, норманаш а къестош йолу уггаре а лакхара форма ю. 
Цу бакъонаша а, норманаша а литературни меттан ерриге а агIонаш юкъалоцу.  

1. меттан бакъдерш а, дешнийн хазна а, церан маьIнаш а, башхаллаш а; 
2. бартан а, йозанан а меттан белхан тайпанаш, кепаш; 
3. дешнаш маьIнашца нийса харжар /лексика/; 
4. дошкхолларан кепаш нийса ларъяр; 
5. грамматика,  меттан Iилманан  коьрта  дакъош,  церан   маьIнаш,  бакъонаш; 
6. стилистика, цуьнан башхаллаш. 

Бартан а, йозанан а литературни мотт — иза исбаьхьаллин произведенийн а, 
телевиденин а, радион а, газетийн а, журналийн а мотт бу, иза пачхьалкхан а, культурни 
учрежденийн а, дешаран заведенийн а, театрийн а мотт бу. ХIора культурни стаг 
литературни меттан норманаш, бакъонаш Iамо а, йовза а, хаа а декхарийлахь ву. Халкъан 
мотт шарбеш, нисбеш, Iамош, кхиош, цунах бакъонца литературни /йозанан/ мотт беш, 
гIуллакх динарш а, дийраш а меттан Iилманчаш а, яздархой а, гочдархой а, журналисташ 
а, хьехархой а, юкъараллин деятельш а бу. ХIинцалерчу нохчийн литературни маттана 
бухе йиллина шерачу аренан диалект ю. 

Нийсааларан а, нийсаяздаран а, грамматикан а, дешнаш харжаран а, стилистикан а 
бакъонех литературни меттан норманаш олу. 

И норманаш кху кепара ю: 

1. лексически /дешнаш маьIница нийса далор/, 

2. морфологически /дешнийн грамматически форманаш нийса ялор/, 

3. синтаксически /предложенеш нийса хIиттор, дешнийн уьйр хила ма-еззара 
нисъяр/, 

4. орфоэпически /дешнаш нийса ала хаар/, 

5. орфографически /дешнаш нийса яздан хаар/, 

6. пунктуационни /йозанехь сацаран хьаьркаш нийса лелор/, 

7. фонетически /дешнашкахь къамелан аьзнаш нийса лелор/, 

8. стилистически /меттан стиль ларъян а, шен ойланаш нийса йийца а хаар/. 

Цу кеппара, литературни меттан норманаш хуьлу лексикан дешнаш нийса далоран, 
орфоэпин, орфографин, пунктуацин, фонетикан, дошкхолларан, морфологин, синтаксисан, 
стилистикан бакъонех. 

1. Литературни меттан лексически норма хуьлу дешнаш церан маьIнийн 
башхаллашка   хьаьжжина нийса дало хаарх. Масала, аьр вай: цкъа иллиалархочо 
«ГихтIарчу Жоьрабабин Ганин, ВорхI вешин йишин иллин» хIара дешнаш галдаьхна алар 
бахьанехь, ладогIархой  цунах нийса ца кхеттера. «ГIайна» бохучу дешан маьIна цахаарна, 
цо иза «гIина» ду моьттуш, кху кепара гIалат аьллера: «Цу мисар мехаца, чилланан 
хаьлгаца цу шагатIулгана гIина дилла хала ду». Иза кху кепара ала дезара: «Цу мисар 



мехаца,  чилланан хаьлгаца цу шагатIулгана гIайна дан хала ду». ГIина месаш басар еш 
долу басар ду, ткъа гIайна тоьгуна дарах, тир ярах олу. Иллин и юкъахь долу кийсак ялор 
а, цуьнан маьIна бакъонца дуьззина билгалдар а хила диэза. 

«Цу мисар мехаца, чилланан хаьлгаца цу шагатIулгана гIайна дан хала ду» бохучу 
дешнийн маьIна ду: тай-маха тIулгах летар дац, цкъа шен дог реза доцуш духадаьллачул 
тIаьхьа цу дагах безаман кIеда ойла лата хала хир ду бохург. 

Лексически норма талхош хир дара, дойн кхесарш /грива коней/ аларан метта, динийн 
кхесарш /грива религий/ аьлча. «Терк Iоьхуш ду» аьлча лексически гIалат ду, хIунда  
аьлча мIо-оI бохуш Iеха йиш яц хи. «Терк гIергIа»  ала диэза. 

2. Литературни меттан морфологически норма хуьлу дешнийн морфологически 
форманаш  нийса ялорах, масала: маттана шера,  дашна говза ву, барзана гур боьгIна; ца 
олуш, меттана шера ву, дешна говза ву, берзана гур боьгIна аьлча, литературни меттан 
морфологически норма телха, юху, /ненан меттана балха вахана, ло дешна, когаш берзана 
бу аьлча, кхин маьIнаш хуьлу/. 

3.  Литературни  меттан синтаксически  норма хуьлу предложени нийса хIотторах, 
дешнийн вовшашца йолу уьйр нийса нисъярх. Далор вай масал: «Республикански 
«Ленинан некъ» газетан редакце къинхьегамхоша дукха кехаташ дахкийтира» ца яздеш,   
«Республикански «Ленинан некъ» газетан редакци къинхьегамхоша дукха кехаташ 
даийтира» яздича, хIунда аьлча дешнийн синтаксически уьйр талхийча, синтаксически а,   
цуьнца цхьаьна морфологически а гIалаташ хуьлу. 

4.  Литературни меттан орфоэпически норма хуьлу дешнаш бакъонашка хьаьжжина 
нийса аларх, масала: орфографехь вай тIехула, зудчо, оха оху, доьхка доьхку олий яздо, 
ткъа дIааларехь — орфоэпехь вай и дешнаш кху кепара олу: тIоьхула, зуччо, оха оху,  
доьхка  доьхку.   Масала, оьрсийн маттаца дустар далош хилча, билгалдан тарло:   
орфоэпехь нийса хуьлу: конешно, ево, руссково языка, ткъа орфографехь хила деза: 
конечно, его, русского языка. 

5.  Орфографически норма хуьлу дешнаш бакъонашка хьаьжжина нийса яздарх, 
масала,   аьр вай масалш: кхиссина бохучу хандешан метта, кхийсина, яздича, «областной 
апрельски пленум» ца яздеш «областера апрелера пленум» яздича, литературни меттан 
орфографически а, морфологически а норманаш талхайо. «Пленум из области, из апреля» 
аьлча гIалат хир ду. «Апрелехь хилла пленум» аьлча, нийса хир ду. 

6.  Литературни меттан пунктуационни норма хуьлу йозанехь сацаран хьаьркаш 
нийса лелорах,  масала:  1. Хьава доьшуш юй, Асет?  2. Хьава, доьшуш юй Асет? 1-чу 
предложенехь Асете хоьтту, Хьава доьшуш юй бохуш, ткъа 2-чу предложенехь Хьавага 
хоьтту, Асет доьшуш юй бохуш. Сацаран хьаьркаша предложенин маьIна а, чулацам а 
хийца тарло, масала: 1. Жима, зуда ялоза волчу стеган бахам бу сайниг. /М. Г./ 2. Жима 
зуда ялоза волчу стеган бахам бу сайниг. 3. Лохьа соьга кхин хаза книга. 4. Лохьа соьга 
кхин, хаза книга. /Лохьа соьга кхин, аьлча а хаза книга/. 1-чу предложенехь бахам жима 
бу, зуда ялоза волчу стеган хуьлуш ма-хиллара, 2-чу предложенехь зуда жима ю, бахам 
жима зуда ялоза волчу стеган санна лору, 3-чу предложенехь: цхьа хаза книга соьгахь 
хиллера, хIинца кхин хаза книга лохьа боху маьIна ду, ткъа 4-чу предложенехь: соьга ахь 
еша елла книга хаза яцара, хIинца ас доьху хьоьга, сайга кхин, аьлча а хаза книга ялар. 

7.  Литературни меттан фонетически норма хуьлу дешнашкахь къамелан аьзнаш 
нийса   аларх. И аьзнаш дешнашкахь гIалат аьлча, фонетически норма талхайо вай, 
масала: шед, шеда, беш, бен, пен боху дешнаш вай.-шад, шада, баш; бан, пан аьлча гIалат 
хуьлу. Уьш талла йиш ю вай дехачу мукъачу аьзнийн гIоьнца, я дукх. терахье доккхуш. 
Масала: шед — шедах — шеддаш я шодмаш /кхузахь вайна хаьа, шад — шадах — 
шаддаш ца олий/,  беш — бешах — бошмаш,  бен — бенах — баннаш,  пен — пенах — 
пенаш — /кхузахь  а  хаьа  вайна,  бан — банах,  пан — панах, баш — башах  ца  олий/.  



Амма вайна кхин цхьа  хIума а хаьа, шед, шеда боху дешнаш дуккхамма а шад, шада олий, 
гIалат яздеш хилар. Ткъа, и муха талла деза, ца хаьа. Хьаьвсина,  Iаьвшина, неI яздаран 
метта,хьевсина,  Iевшина, наьI олий  яздо. Цу дешнашкахь а литературни меттан 
фонетически норма талхайо. 

8.  Литературни меттан стилистически норма хуьлу предложенехь, я къамелехь, я 
произведенехь меттан стиль нийса ларйича, стилистикан бакъонаш нийса ларйича. Нагахь 
и бакъонаш галъяхахь, стилистически норма талхош нисло, масала: 1933-чу шарахь 
арахецначу «Деган аз» цIе йолчу поэтически сборника тIехь   «Накъосташка» бохучу 
стихотворенин хIара строфа, сов дош юкъа а далийна, литературни меттан стилистически 
а, синтаксически а норманаш, стихан ритм талхийнера, масала: 

«Со, тIаьхьашха нахана наьIалт бохуш, 
Дуьхьал дегза воьлуш вац, 
Матто дуьйцуш, дог ца дешаш, 
Шина ойланехь хилла вац». 

Цу строфа юкъахь ца оьшуш, сов ду нахана боху дош: тIаьхьашха лер нахана хуьлу, 
ша-шена луьйш ца хуьлу, шозлагIа-делахь, цу дашо ритм а йохайо. Иза кху кепара ала 
езара: 

«Со, тIаьхьашха наьIалт бохуш, 
Дуьхьал дегза воьлуш вац,  
Матто дуьйцуш, дог ца дешаш,  
Шина ойланехь хилла вац». 

Юкъараллин дахаран тайп-тайпанчу агIонашкахь буьйцучу литературни меттан 
тайпанех литературни меттан стилаш олу. Литературни меттан стилаш Iамочу Iилманах 
стилистика олу. Нийсааларан бакъонех орфоэпи, дешнийн нийсаяздаран бакъонех 
орфографи олу. Орфографин коьрта диъ дакъа а, йиъ принцип а ю. 

Цуьнан дакъош хIорш ду: 

1. дешан маьIнийн дакъош нийсаяздар, 
2. хоьттина а, къаьстина а, дефисца а яздар, 
3. дош сехьадаккхаран бакъонаш, 
4. доккха элп яздар. 

Орфографин принципаш кху кепара ю: 

1. фонетически принцип /цхьана кепара олучу дешнийн олуш а, хезаш а ма-
дарра яздар/, 

2. морфологически принцип /тайп-тайпана олучу дешнийн морфологин бакъо-
нашца яздар/, 

3. традиционно-исторически принцип /вайн матте тIеэцначу дешнийн нийса-
яздар/, 

4. семантически /маьIнин/ принцип /дешнаш церан маьIнийн башхаллашка 
хьаьжжина яздар, масала: Дукхаваха совхозан агроном ву. Воккхачу стага жимачу 
кIанте элира:  «Дукха  ваха  хьо,  хьайгара  хаза  гIиллакх  гайти  ахь»/. 

Таханлерчу дийнахь нохчийн меттан нийсаяздаран бакъонаш ю вайн орфографин 
дерриге дакъошна а, ерриге принципашна а оьшуш ма-хиллара. Уьш вай, дика тидам беш 
а, лераме а Iамо а, ларъян а еза, хIунда аьлча литературни норманаш, бакъонаш ларъян 
декхарийлахь бу литературни маттаца гIуллакх дерш массо а. Цхьа бакъо а ца ларъеш, 
хет-хетачу кепара, тайп-тайпана яздича, цунах кегари хуьлу. 

Цхьаболчу накъосташа галдохуш, гIалат яздо оьрсийн маттера вайн матте тIеэцна 
дешнаш. Оьрсийн маттера вайнехан матте тIеэцначу билгалдешнийн суффиксаш 
ларъярхийцар а, нохчийн меттан доланиг дожар хIоттор а церан маьIнийн башхаллашка 



хьаьжжина хила диэза, церан маьIнаш а ца дохош, масала: 1/ грамматически классаш я 
таллар, 2/ грамматикан дакъош, 3/ Коммунистически парти, 4/ коммунистийн гIуллакх , 5/ 
морфолйгически таллар, 6/ морфологин дакъош. Иштта маьIилца нийса хила диэза дешан 
схьаяьлла форма ялор а, масала: белхалойн класс, совхозан белхало, юьртара хьехархо, 
республикан бахам, республикански газета, районни комитет /райком/, районан бахам. 
Исторически кхиар, историн кхиар цхьаъ дац. 

Вайн маттахь уггаре а алсам галдохуш а, гIалат олуш а яздеш а ду цхьана дешдекъах 
лаьтта цIердешнаш. Цхьана дешдекъах лаьттачу цIердешнийн алар а, нийсаяздар а церан 
ораман кепе а, маьIне а, дожарийн чаккхенашка а хьаьжжина хуьлу, масала: мохь: 
маьхьарца /маьхьарий/; махьарца /махьарш/; рагI: регIаца /раьгIнаш/; рогIе /раьгIаш/; борз: 
барзана /берзалой/; амма: берзана когаш; дош: дашна говза  ву /дешнаш/; амма: ло дешна 
/кхин  маьIна  ду/. 

Литературни меттан шен суртхIотторан гIирсаш а, исбаьхьаллин башхаллаш а ю. 
Хьовсур вай, вешан маттахь уьш муха нисло. 

ХIилла долчух халкъа юкъахь цхьогал ду, цIен цхьогал ду олу, ка тоьхна шена хIума 
яккха гIертачух иза-м борз яра олу, ситтиний, леллий ца волуш, сов кIеда, мела волчух 
гомаш я гомашкIорни ю олу, майра а, ницкъ болуш а волчух лом я цIоькъалом ду, каде а, 
майра а волчух леча я тIам Iаьржа леча, бен а воцуш, ледара хила тарлучух моша ду, я 
хьекъал а, я доьналла а доцуш ледарчух иза-м тодакх яра олуш хилла. Иза символ ю 
цхьана хIуманца  кхин хIума билгалъяр. 

Исбаьхьа суртхIотточу билгалдешнех хуьлуш йолу эпитеташ, гуттаренан эпитеташ хаза 
нисло, масала: барзах гила борз, бацах сийна я баьццара буц, шовданах шийла, шал шийла 
я горга шовда, сих мерза са, дошах сийна даш, малхах дашо малх, нур дашо можа малх, 
ткъа С. Бадуевс шен «Iимран» дийцарехь «дуьненна а исбаьхьалла латто сийлахь дашо 
малх» аьлла; туьрах дуткъа тур, терсмаймал дуткъа тур, цIокъболатан терсмаймал, 
дуьттаца шокъетта цIен-горга болатан тур олу. 

Цхьа хIума кхечух таръечу дустаро исбаьхьа, хаза суртхIоттадо, масала: 

Мархашкахь лиэчкъа дашо малх санна, 
Мусостан баьрчехь, базаран кирхьан кIел,  
Ша лиэчкъаш яра, тов,  
ВорхI вешин йиша.  
Стигланца ва йозуш, ламанца ва керчаш,  
ДогIанна язъелла мокха марха ва санна,  
Ченан кIур гIаттийна,  
Iаьржа бода хIоттийна,  
Дерриг дойх къаьстина,  
Хьалха богIуш бара, тов,  
Шихмирзин гила. 

Риторически /говза/ тIедерзар хуьлу къамел шена тIедерзочу говзачу дешнех, масала: 

Дакъаза ма йовла, чомеца берзалой,  
Садаьлча йожур аш шен юткъа голаш,  
Дакъаза ма йовла, босIаьржа хьаргIанаш,  
Садаьлча мер аша шен Iаьржа и бIаьргаш. 

Дуьхьал дош ца доьхуш, шен синкIоргера дог-ойла гойтуш, далочу говзачу 
/риторически/ хаттаро инзаре хаза суртхIоттадо, масала: 

Ва сарахь суьйренца, бузучу малхаца,  
Ламанийн басешкахь попах букъ ва тоьхна,  
Корта кара ва кхоьхьуш, ша гIийла гIелвелла,  



Ойла ян хиира, тов, Харачойн Зеламха:  
«Арешка дохк доьлча, аренаш ва идош,  
Даккъашка дохк доьлча, и даккъаш ва цоьстуш,  
Нанас вина ва ваша сайн тоьпах тарвина,  
Ас маццалц дуур те малх кхета хьо дуьне?» 

Къайлахчу дустарх хуьлуш йолчу метафоро а маттана исбаьхьалла ло, масала: дашо 
чIуг, дашо сахьт аьлча, нийса маьIна хилахь, дашо малх аьлча, цунах тардина /тIедеана/ 
маьIна хуьлу: дашо малх хаза малх бохург ду. Церан кийра цIе лиэтара, шаьш 
арадаьккхинчу гIуллакхан тIаьхье ца хууш. /С. Б./. Мичара ели ца хууш, еана 
схьакхаьчначу йоIе бага леян дагахь кечвелла Павка цу дешнаша оьгIазаллин герз дIа а 
эцна витира. /Иза ду оьгIазваханчуьра ваставалийтира бохург/. 

Халкъан кицанах а метафора хуьлу, масала: Хьалха хьажаза, ког а ма баккха, тIехьа 
хьажаза, дош а ма ала. Нехан хьаьвди тIехь дин а ма барстабе, бехачу новкъахь куралла а 
ма лелае. Хьовла ма хила хьо, тIе мел кхаьчначо вуур ву хьо, аьрга стом ма хила хьо, церг 
мел тоьхначо дIакхуссур ву хьо. 

ХIума хаздеш, дестош дийцаро /гиперболо/ а мотт хазбо, масала: 

Ва сарахь суьйренца бузучу малхаца,  
Туька юллал ва дари шен дегIа дерзийна,  
Бере кечвал ва дети шен некхе дерзийна,  
Чилхьесан бухкарца, цу цIестгн кIудалца,  
Цу хIурдан ва мохо ездари ловзадеш,  
Эсаран ва мохо кисин тIам ловзабеш,  
ХитIа яха ма елира  
ВорхI вешин ва йиша. 

Цхьа йоI кечъян оццул дукха дари я дети а ца оьшу. Иза илли хаздеш ялийна гипербола 
ю. 

Олицетворени къинхьегаман халкъан барта кхоллараллехь а, исбаьхьаллин 
литературехь а исбаьхьа суртхIотторан а, синхаамийн а кепех цхьаъ ю. Адамна санна, 
садоцчу хIуманна тIедерзош, дош аларан синхаамийн исбаьхьаллин кепах олицетворени 
олу. 

Цунна масалш далор вай къинхьегаман халкъан бартан кхоллараллин а, исбаьхьаллин 
литературан а произведенешкара. Масала: 

«Ассалам Iалайкум, бос сийна буто Терк,  
Дукха вогIу алий, бехк ма билла суна,  
Наггахь бен ца вогIуш, жима хьаша ву со-ма.  
Цу элийн эшарах хьо гIергIаш доьду Терк,  
Элан стун боларахь хьо сетташ доьду Терк,  
Хьо дуьйцу ва хезча, кIенташна ма моьтту,  
Хударал дуькъа ду, хьаьхьамчо ва санна,  
Хьо кIентий лоьцуш ду...» 

/«Ненан кIентан, Маьхьтин Идарзан илли»/ 

«Марша Iалда хьо, ирсе дуьне!  
Тахана тIаьххьара керчайо ахь  
Сийна тулгIенаш суна хьалха,  
Кура хазалла хьайн къегайо ахь. 
 
ДоттагIчун гIайгIане лер ша санна,  
ТIаьхьарчу сохьтера цуьнан кхойкху аз санна,  



Хьан гIийла гIовгIа, гIовгIа ахь кхайкхаран  
ТIаьххьарчу сохьтехь суна хезира.  
...ГIовгIа е, ловза бала мохе ткъевнаца:  
И вара, хIай хIорд, хьан илланча. 
 
Хьан чуьрчу Iаьнаро и вина вара,  
Ша нуьцкъал, ша кхоьлина,  
Ша кIорга хьо санна,  
Ша къарван хIума доцуш,  
Данне а хьо санна. 
 
Сан са хьайгахь лаьттина аре!  
Хьан бердан йиштошца мел дукха лийли  
Тап-аьлла со меллаша, кхоьлина,  
Ойланан кIоргено сагатдина!» 

Къинхьегаман халкъан хьекъалечу бартан поэзехь хьалха юьхьанца дуьйна а хиларца 
сийлахь-баккхийчу поэташа а, яздархоша а исбаьхьаллин литературехь шайн 
кхоллараллина а юкъаялийна исбаьхьаллин башхаллаш а, суртхIотторан гIирсаш а. 

Оьрсийн сийлахь-воккхачу поэта М. Ю. Лермонтовс шен «Мархаш» цIе йолчу 
стихашкахь мел хаза а, говза а пайдаэцна исбаьхьачу эпитетех, дустарех, олицетворених, 
риторически /говзачу/ тIедерзарх, говзачу хаттарх! Масала: 

Стигланан шун мархаш, даиман лиэларш,  
Лепачу аренца жовхIаран зIенаха  
Йоьлху шу, со санна, махкаха яьхнарш,  
Беза-ме лаххьара къилбенан агIорхьа. 
 
Мила ву те шу лоьхкург? Кхиэл ю те и хилла?  
Къайлах хьагI ю теша? Гуш оьгIазал ю теша?  
Я лиэлаш ю те шу зулам дар дазделла?  
Я доттагIийн сардамах даьлла дIовш ду теша? 
 
Дац, шуна кIордийна стом боцу аренаш,  
Безам шу бевзаш яц, девзаш яц доглазар,  
Даиман шийланаш, даиман маьршанаш,  
Бац-кха шу евлла мохк, дац махках йовлар а. 

ХIинцалерчу нохчийн советски литературни меттан норманаш а, суртхIотторан 
гIирсаш а, исбаьхьаллин башхаллаш а вайн матте гочйинчу произведенешкахь муха нисло 
а гойтуш, сайн къамел дерзо лаьа суна: цкъа хьалха сийлахь-воккхачу поэтан А. С. 
Пушкинан «Iаьнан Iуьйре» цIе йолчу стихашкахь а, гIараваьллачу советски яздархочун Н. 
А. Островскийн «Муха дахчалора болат» романан 2-чу декъан 3-чу коьртехь аьллачу 
дахаран маьIна гойтучу башхачу дешнашкахь а. 

 

        IАЬНАН IУЬЙРЕ 

 
Ю гIура, бу малх; де хазделла!  
Хьо доттагIа набарх ца яьлла — 
Самаяла, хазаниг, хан яьлла:  
Падъяхаро хьаббина бIаьргаш белла,  
Къилбаседа хилий дуьхьал йола  



Къилбаседехьарчу Iуьйренан зIаьнаршна! 
 
ДагадогIий, сийсара дарц хилла,  
Стиглахь кхоьлинчу мархаш хьаьдда;  
Беса кIайдарг санна, бутт бара  
Бодане мархашлахь можа кхетта,  
Ткъа хьо сингаттаме хиъна Iара —  
ХIинца хьажахьа цу корах ара: 
 
Цу мокхачу стигланаш кIел,  
ТIех дика шех кузаш хилла,  
Малхо къегош, кIайн ло Iуьллу;  
Ерзана хьаннаш бодане лаьтта,  
КIац тIехь и зез сийна гуш ду,  
Ша кIелахь къиэгаш хи лаьтта. 
 
Можачу нуьро дерриг цIа сирла до.  
Хазачу татанца йогу пеш.  
Iуьллучохь ойла еш хаза ду.  
ХIун дара те йожийтича  
И бора кхел цу салазах? 
 
Шершарца Iуьйренан лай тIехь, 
ДIахоьхкур вай, хьоме доттагIа, 
Сатухуш боцчу сихачу динахь 
Цу яьссачу аренашкахь, 
Цу хьасттагIа юькъа хиллачу хьуьнхахь, 
И суна биэза берд болчохь. 

 

Н. Островскийн романан башха дешнаш: «Адаман уггаре хьомениг — иза дахар ду. Иза 
цкъа бен лац цунна. Ткъа и дахар дIадахьа диэза, динарг хIума доцуш, эрна дIаэхийтина 
шераш бахьанехь дагахьбаллам болуш дог цалоззург, боьханиг лиэлош, пуьсаллица, 
осалаллица дIаихначу хенан эхьо юьхь цаяггориг, ша лечу минотехь: сан берриге 
ницкъаш, сан дерриге дахар дуьненахь мел долчул а исбаьхьачунна — адамаш 
паргIатдахарехьа латточу къийсамна дIаделлера, ала йиш хирриг. Сихвелла ваха виэза, 
дуьненахь ша мел ву. Мичара ели ца хууш тIееанчу цамгаро я цIаьххьана иккхинчу кхечу 
цхьана дагахь а доцчо хадо тарло и вахар». 

 
 
 

МАТЕМАТИКАН А, ФИЗКУЛЬТУРАН А, IАЛАМДОВЗАРАН А 
ТЕРМИНИЙН НОХЧИЙН-ОЬРСИЙН ДОШАМ 

 
Билгалдаккхар. Вайна ма-хаъара, вайн махкахь къаьмнийн меттанаш Iаморна паргIато а, 
таронаш а елла. Меттан дошам меттан хазна ю. Ненан мотт — иза халкъан дахаран хазна 
ю. Мотт адамийн дахаран а, юкъараллин а, ойлаяран а, кхетаман а, Iилманан а, 
оьздангаллин а, говзаллин а, халкъан хьекъалан а уггаре а сийлахь-йоккха хазна ю. 
«Нохчийн меттан нийсаяздаран дошам» цIе йолу хIара книга 7 декъах лаьтта. И дакъош 
ду: 1/ дешхьалхе, 2/ дошам /словарь/, 3/ нох-чийн меттан нийсаяздаран коьрта бакъонаш, 
4/ йозанехь сацаран хьаьркаш хIит-торан бакъонаш, 5/ нохчийн меттан дицлуш лаьттачу 



халачу дешнийн маьIнаш, 6/ нохчийн литературни меттан норманаш, 7/ математикан, 
физкультуран, Iалам-довзаран терминийн нохчийн-оьрсийн дошам. 
Цу дакъойх лаьтташ болу нохчийн меттан дошам хIинца дуьххьар арахоьцуш бу. Кхо гIо 
дан декхар ду нохчийн мотт бакъонца дика Iамош а, вайн маттахь белхаш беш а болчарна 
массарна а: дешархошна а, студенташна а, хьехархошна а, журналиеташна а, артисташна 
а, яздархошна а, поэташна а, Iилманан белхахошна а. Цу гIуллакхан кхин цхьа маьIна а ду: 
нагахь хьехархошна Iилманан терминаш шайн къоман маттахь бакъонца нийса хууш ца 
хилахь, цаьрга ненан маттахь хьехалур яц математика а, физкультура а, Iаламдовзар а. 
Ненан меттанаш мас-санхьа а Iамо долийнчу кху муьрехь къаьсттина чIогIа оьшура вайна 
кху кепара яздина нохчийн меттан жайна. Цундела чIогIа мехала хета меттан хазна 
ларалун вайн меттан дошам а, иштта Iаламдовзаран а, математикан а, физкуль-туран а 
терминаш а, нийсаяздаран бакъонаш а, литературни меттан норманаш а, царах кхетар а, 
нийса пайдаэцар а. Кху балхо гIо дийр ду школашна а, дешаран заведенешна а, культуран 
белхахошна а. 
 

Берийн бешахь математикан занятешна оьшу терминаш 
 
йоккха — большая /-ой, -ое/ 
жима — маленькая /-ий, -ое/ 
еха — длиннее,    длинный     /-ая,     -ое/ 
йоца — короче,    короткий    /-ая,    -ое/ 
йохаллехь цхьабосса — одинаковые по длине 
лакхара — верхний /-яя, -ее/  
лахара — нижний /-яя, -ее/  
кхосаберг /ю/ — треугольник  
нийсасаберг /ю/ — прямоугольник  
еакIовниг /ю/ — квадрат  
биъсаберг /ю/ — четырехугольник  
шуьйра — шире,    широкий    /-ая,    -ое/  
готта — уже, узкий /-ая, -ое/  
лакхахь — выше, вверху  
лахахь — ниже, внизу  
лекха — высокий /-ая, -ое/  
лоха — низкий /-ая, -ое/  
локхаллехь цхьабосса — одинаковые по высоте 
цхьаъ — один, одна, одно  
цхьацца — по одному  
цхьа а — ни одного, никто  
хIумма а — ничто  
дукха — много  
кIезиг — мало  
маса — сколько  
оццул — столько  
цхьанийсса — поровну  
йоькъу материал   /ю/ — раздаточный материал  
йоькъучу материалца бен болх /бу/ — работа  с  раздаточным   материалом  



аьтту куьг /ду/ — правая рука  
аьрру куьг /ду/ — левая рука  
аьтту   куьйга   хIуманаш   аьрру   агIорхьара   аьтту   агIорхьа   дIасаяхкар /ду/ — 
раскладывать предметы правой рукой слева направо  
аьтту агIорхьа — справа  
аьрру агIорхьа — слева  
хьалхахь — впереди  
тIехьахь — сзади герга — ближе, близко /герга ду/. 
гена — дальше, далеко /гена ду/ 
кхидIа а – дальше  
йохалла /ю/ — длина 
шоралла /ю/ — ширина 
локхалла /ю/ — высота 
хIума, васт, кеп, фигура, куьце дегI — фигура /лат. вид, образ/  
хьала — вверх  
охьа — вниз  
хьалхахьа — вперед  
юханехьа — назад  
аьтту агIор — направо  
аьрру агIор — налево  
алсам, сов — больше  
кIезиг — меньше 
юткъа — тоньше, тонкий /-ая, -ое/  
стомма — толше, толстый /-ая, -ое/  
стомма   хиларехь   цхьабосса — равны по толщине 
стоммалла /ю/ — толщина  
нийса ю — ракно  
аса /ю/ — полоса, полоска  
гIутакх /ду/ — коробка, коробочка  
жIаьлинускал /ду/ — гриб  
дошам /бу/ — словарь  
дош /ду/ — слово  
масалла /ю/ — количество  
хIуманийн цхьанийсса йолу масалла /ю/ — равное количество предметов  
дуьхьал /бIостанехьа/ дешнаш: еха - йоца, лекха - лоха, шуьйра - готта — 
противоположные слова: длинный — короткий, высокий — низкий, широкий — узкий 
юкъ /ю/ — промежуток, середина, центр, интервал /лат./, пространство, расстояние  
агIо /ю/ — направление, сторона, страница 
цхьанийссаниг — эквивалент, равный  
уггаре еха - самый длинный /-ая, -ое/  
уггаре   йоца — самый    короткий    /-ая, -ое/  
бIаьрахьесап /ду/ — глазомер 
бIаьрга юстар /ду/ — глазомер  



угтаре стомма — самый  толстый  /-ая, -ое/.  
уггаре юткъа — самый   тонкий    /-ая, -ое/ 
уггаре   лекха — самый   высокий   /-ая, -ое/ 
уггаре лоха — самый низкий /-ая, -ое/  
кхин а шуьйра — еще шире  
кхин а готта — еще уже  
кхин а лакха — еще выше  
кхин а лаха — еще ниже  
лахара хьала — снизу вверх  
лакхара охьа — сверху вниз  
аьрру агIорхьара аьтту агIорхьа — слева направо  
аьтту агIорхьара аьрру агIорхьа — с правой стороны в левую сторону  
гайтаман    гIирсаш    /бу/ — наглядные пособия 
дIагайтаран материал    /ю/ — демонстрационный материал  
Iаморан говзаллин  гIирсаш    /бу/ — технические средства обучения 
муцIара го /бу/ — овал  /фр.  яйцо — хIоа/  
къастийна меттиг /ю/ — ориентир /шен гIоьнца меттиг къасто хIума/  
меттиг къастор /ду/ — ориентирование, ориентировка  
геометрически   фигураш   /ю/ — геометрические фигуры  
шар /ю/ — шар  
цилиндр /ю/ — цилиндр  
юккъехь — посередине  
йистехь — на краю  
йистера — с края  
уггаре йоккха — самый большой /-ая, -ое/  
уггаре жима — самый маленький /-ая, -ое/ 
хIуманан кеп /ю/ — модель  
хIуманан кеп кечъяр   /ду/ — моделирование 
тIехуле    /ю/,    экъа    /ю/ — плоскость 
кIира /ду/ — неделя 
оршот /ю/ — понедельник 
шинара /ю/ — вторник 
кхаара /ю/ — среда 
еара /ю/ — четверг 
пIераска /ду/ — пятница 
шот /ду/ — суббота 
кIиранде /ду/ — воскресенье 
селхана — вчера 
тахана — сегодня 
кхана — завтра 
лама — послезавтра 
де /ду/ — день 
дийнахь — днем 



буьйса /ю/ — ночь 
буса, буьйсанна — ночью 
делкъе /ю/ — полдень 
делкъехь — в полдень 
суьйре /ю/ — вечер 
сарахь — вечером 
майда /ю/ — площадь, площадка 
лакхара са /бу/ — верхний угол 
лахара са /бу/ — нижний угол 
аьрру йист /ю/ — левый край 
аьтту йист /ю/ — правый край 
лахара йист /ю/ — нижний край 
лакхара    йист    /ю/ — верхний    край 
экологи, Iаламан цIа /ду/ — экология /греч. дом., жилище, родина + понятие, слово, 
учение/ 
стоьлан   йохалла   /ю/ — длина   стола 
стоьлан шоралла /ю/ — ширина стола 
хьакхавалар,   хаадалар   /ду/ — ощупь 
кехатан тIехуле къастор /ду/ — ори-ентировка на плоскости листа 
дукхаллехь цхьанийсса йолу тайп-тайпана хIуманаш ган а, уьш къамелехь 
билгалъяха а бераш Iамор /ду/ — учить детей видеть равное количество разных 
предмеов  и отражать это в  речи 
дийна хIума 2-на, 4-а нийсачу дакъош-ка екъа а, иза къамелехь билгал-даккха а 
Iамор /ду/ — научить детей делить целое на 2 и 4  равные части и отражать  это  в   речи 
ах — половина  
эхан ах, доьалгIа дакъа, деаннах цхьа дакъа /ду/ — четвертая часть, одна из четырех 
частей  
шиннах   цхьа   дакъа   /ах/ — одна   из двух частей /половина/  
2-ра 5-нга кхаччалц долчу терахьийн масалла берашна йовзийтар /ду/ — познакомить   
детей   с   количеством чисел от 2 до 5  
дийнна хIума цуьнан декъал йоккха ю /сов ю/ — целое больше его части  
дакъа хIуманал жима ду /кIезиг ду/ — часть меньше целого 
7-нга кхаччалц рогIаллин терахьдешан маьIна гучудаккхар /ду/ — раскрыть значение 
порядковых числи-тельных до 7 
хьалхара,  шолгIа,  кхоалгIа  /гIутакх/ — первая,   вторая,   третья   /коробка/ 
сийна — сйний 
цIен — красный 
можа — желтый 
кIиранан денойх болу берийн кхетам билгалбар, нисбар /ду/ — уточнить 
представления детей о днях недели 
10-нна юккъехь цхьа терахь кхечул масанна сов ду я кIезиг ду — какое из двух чисел 
на сколько больше или меньше другого в пределах  10 
йохаллехь, шораллехь, локхаллехь хIуманаш вовшашца юста берашна шардар /ду/ 
— упражнять детей в сопоставлении предметов по длине, ширине и высоте 
геометрически фигураш: го, муцIара го, еакIовниг, нийсасаберг, кхосаберг — къасто 



а, церан нийса цIерш яха а берашна хаар чIагIдар   /ду/ — закрепить умение детей 
различать и правильно называть геометриче-ские фигуры: круг, овал, квадрат, 
прямоугольник, треугольник 
дагалацам    /бу/,     
диццадалар    /ду/  
эс /ю/ — память  
тидам /бу/— внимание  
тидамалла  /ю/,  тидам  хилар   /ду/ — наблюдательность  
берийн тидам хилар, дагалацам кхиор /ду/ — развивать у детей наблюдательность и 
память  
берийн    бIаьрахьесап    кхиор    /ду/ — развивать у детей глазомер  
бIаьрахьесап — меттиган  юкъ  бIаьрга къасто  аьтто  бен  хьуьнар   /ду/ — глазомер 
— способность определять расстояние на глаз  
герггара    юкъара    терахьаш    /ду/ — смежные числа  
10-нна юккъехь терахьийн дагардаран рогIалла  берашна  йовзийтар   /ду/ — 
ознакомление дстсй с последовательностью счета  чисел  в  пределах  10  
нийса а, духанехьа а дагардар шардар /ду/ — упражнять счет /счисление/ в   прямом   и   
обратном   порядке  
арифметически задачаш хIитто бераш Iамор /ду/ — учить детей составлять 
арифметические задачи  
задачан   дIахIоттамах   бераш   кхетор /ду/ — познакомить детей со структурой задачи 
тIетоха, тIерадаккха, хир ду бохучу дешнех пайдаэца бераш Iамор /ду/ — учить детей    
пользоваться словами  прибавить,  вычесть,  получится  
фланелеграф   /ю/ — кхосаберг,  еакIовниг, биъсаберг, нийсасаберг тIелато оьшу 
хIума /ю/ — фланелеграф 



 
Юьхьанцарчу классашна математически терминаш 

 
вовшахтохар таллар   /ду/ — проверка сложения  
ловзаран  упражненеш   /ю/ — игровые упражнения  
дидактически ловзарш /ду/ — дидактические игры  
ловзаран упражненийн масалш /ду/ — примеры игровых упражнений  
хIуманаш,   хIуманийн   тобанаш   юстар /ду/ — сравнение предметов и групп 
предметов  
юкъаметтиган   а,   хенан   а   кхетамаш /бу/ — пространственные и временные 
представления  
вовшахтохар /ду/ — сложение  
тIерадаккхар /ду/ — вычитание  
тIерадаккхар  таллар  /ду/— проверка вычитания 
эцар /ду/ — умножение  
декъар /ду/ — деление  
диъ   хьесап    /ду/ — четыре   действия  
1-ра   вовшахтухург   /ду/ — 1-е   слагаемое  
2-гIа  вовшахтухург  /ду/ — 2-е  слагаемое 
жамI /ду/ — сумма  
жимлург /ду/ — уменьшаемое  
тIерадоккхург /ду/ — вычитаемое  
бухадуьсург /ду/ — разность  
1-ра оьцург    /ду/— 1-й    множитель  
2-гIа оьцург    /ду/ — 2-й    множитель  
вовшашца   оьцурш    /ду/ — сомножители  
оьцучеран меттиг хийцар /ду/ — перестановка множителей  
хилларг /ду/ — произведение  
декъалург /ду/ — делимое доькъург /ду/ — делитель  
кхочург, дакъа /ду/ — частное 
терахьийн дустар /ду/ — сравнение чисел 
цхьаъ /ду/ — один  
цхьаанча /ю/ — единица  
итт /ду/ — десять 
иттанча /ю/ — десяток, десятка  
кхосаболчун  агIонийн  йохаллин  жамI /ду/ — сумма длин сторон треугольника 
терахьийн меттиг хийцар /я терахьаш дIасахIиттор    /ду/ — перестановка чисел 
тIетоха — прибавить  
тIерадаккха — вычесть  
дIадаккха — отнять  
эца — умножить  
эцаран таблица /ю/ — таблица  умножения  
вовшахтохаран хьаьрк / + / — знак сложения / + /  
тIерадаккхаран    хьаьрк    /—/ — знак вычитания /—/  



эцаран хьаьрк    /./ — знак умножения /./ 
декъаран хьаьрк /:/ — знак деления /:/  
Пифагоран     таблица — таблица Пифагора 
декъа — разделить  
вовшахтохаран таблица — таблица сложения 
бакъдолу терахь — натуральное  число  
го /бу/ — круг кийсак /ю/ — отрезок  
Iамийнарг карладаккхар /ду/ — повторение пройденного  
физминуткаш /ю/ — физминутки  
горге /ю/ — круг 
гонасиз /ду/ — гонахе — окружность  
кхосаберг /ю/ — треугольник  
нийсасаберг /ю/ — прямоугольник  
биъсаберг /ю/ — четырехугольник  
куб /ю/ — куб  
кубик /ю/ — кубик  
къовларш /ю/ — скобки  
кийсак /ю/ — отрезок  
кийсакан  йохалла /ю/ — длина  отрезка  
кIезиг я алсам   /сов/ — меньше или больше 
дукха — много 
кIезиг — мало 
цхьаъ — один 
цхьацца — по одному 
нийсасаболу   кхосаберг   /ю/ — прямоугольный треугольник  
нийсасаболу   биъсаберг   /ю/ — прямоугольный четырехугольник  
цхьанахьаьркан, шинахьаьркан терахьийн вовшахтохар, тIерадаккхар /ду/ — 
сложение и вычитание однозначных и двузначных чисел  
еакIовниг /ю/ — квадрат  
арифметикан хьесапаш — арифметические действия  
нийсасаболчун майда   /ю/ — площадь прямоугольника  
уравнени   /ю/ — нисдар   /ду/ — уравнение 
нийсалла /ю/ — равенство  
нийсаллаяцар /ду/ — неравенство  
процент /ю/— процент  
нийса са /бу/ — прямой угол  
дакъош   /ду/,  дакъалла   /ю/ — дроби  
нисдаран орам  /бу/,  уравненин орам /бу/ — корень уравнения  
цхьалхе дакъош /ду/ — простые дроби  
нисдар кхочушдар     /ду/ — решение уравнения  
иттаннийн  дакъош   /ду/ — десятичные дроби 
лорург, дагардийраг /ду/ — числитель  
билгалдийраг /ду/ — знаменатель  



дакъош дацдар     /ду/ — сокращение дроби  
цхьанахьаьркан    терахь    /ду/ — однозначное число  
шинахьаьркан   терахь   /ду/      двузначное число  
кхаахьаьркан   терахь   /ду/ — трехзначное число  
дукхахьаьркийн  терахь   /ду/ - многозначное число  
дуьсург /ду/ — остаток  
эцаран  меттиг  хийцаран  башхалла – переместительное свойство умножения  
терахьан  дакъа  карор   /ду/ — нахождение доли числа  
шен  декъан  терахь  карор  /ду/ — нахождение числа по его доле  
цхьаанчаш — единицы  
бIеннаш — сотни  
эзарнаш — тысячи  
миллионаш — миллионы  
элпийн    гайтамаш    /бу/ — буквенные выражения  
цхьа а яц — ни одной нет, ни одного нет 
янне а яц — совсем нет  
дакъош /ду/ — доли 
дакъош /ду/ — дробь  
дакъош билгалдахар /ду/ — обозначение долей 
дакъош дустар /ду/ — сравнение долей  
нийса боцу са /бу/ — непрямой угол  
цхьаанчкйн класс /ю/ — класс единиц  
эзарнийн класс /ю/ — класс тысяч  
миллионийн класс /ю/ — класс миллионов  
терахьийн  дIасадекъар   /ду/ — раэложение чисел  
арифметически  юккъера терахь  карор /ду/ — нахождение среднего арифметического 
терахьан   масех  дакьа   карор   /ду/ — нахождение нескольких долей числа  
еакIов сантиметр    /ю/ — квадратный сантиметр  
еакIов дециметр     /ю/ — квадратный дециметр  
юкъара маьIна, жамI  /ду/ — обобщенне. вывод, сумма 
еакIов метр /ю/ — квадратный метр  
йоккхалла юстаран цхьаанчийн таблица /ю/ — таблица единиц измерения величин 
йохаллин цхьаанчаш — единицы длины  
майданан   цхьаанчаш — единицы   плошади 
чухоаман цхьаанчаш – единицы объема 
хенан   йоккхалла  юстаран   цхьаанчийн таблица /ю/ — таблица единиц измерения 
величины времени  
иссанчин   башхаллаш   -  свойства девятки  
дуьсург долуш декъар /ду/ — деление с остатком  
дуьсург доцуш декъар /ду/ — деление без остатка 
йохаллин барамаш — меры длины  
майданан   барамаш — меры   площади  
чухоаман барамаш — меры объема  



хьесапаш    кхочушдаран  рагI    /ю/ — порядок выполнения действий  
чIагIдарна шарамаш /упражненеш/ — упражнения для закрепления  
мосазза сов ду — во сколько раз больше  
терахьан дакъа карор /ду/ — нахождение доли числа 
эппаза /ду/ — двадцать копеек  
жамI терахьна декъар /ду/ — деление суммы на число  
эцар, декъар  тарлар  /ду/ — проверка умножения и деления  
масал  кхочушдар довзийта – объясни решение примера 
дукхасаберг /ю/ — многоутольник  
цхьалхе задача /ю/ — простая задача  
хIоттаман задача /ю/ — составная задача  
вовшашца    оьцурш    /ду/ — сомножители 
номерш /ю/ — номера  
нумераци /ю/ — нумерация  
йоккхалла /ю/ — величина  
терахьийн дIадешар а, яздар а /ду/ — чтение и.запись чисел  
нийсасаболчун /еакIовчун/ агIонийн йохаллин жамI а, майда а каро хаар /ду/ — уметь 
находить сумму длин сторон и площадь прямоугольника /квадрата/  
нийсасаболчун  дуьхь-дуьхьал  йолу агIонаш  /ю/ — противоположные стороны 
прямоугольника 
«чолхе ойлайойтурш» — «лабиринты»  
таблицал арахьара эцар, декъар /ду/ — внетабличное умножение и деление  
жамI терахьца  эцар /ду/ — умножение суммы на число  
Iамийнарг карладаккхар, цуьнан юкъара маьIна дар /жамI дар/ /ду/ — повторение и 
обобщение пройденного  
таблицехь эцар, декъар /ду/ — табличное умножение и деление  
четни терахь   /ду/ — четное число  
четни доцу терахь    /ду/ — нечетное число  
«Сиха кхетар» конкурсана тIедилларш /ду/ — задания на конкурс «Смекалка» 
кIира /ду/ — неделя  
шо /ду/ — год  
бутт /бу/ — месяц, луна  
де-буьйса /ду/ — сутки  
сахьт /ду/ — час  
минот /ю/ — минута  
шен  декъан  терахь карор  /ду/ — нахождение числа по его доле  
шай /ду/ — пять копеек  
барта   лараран   кепаш   /ю/ — приемы устных вычислений  
йозанца лараран кепаш /ю/ — приемы письменных вычислений  
сиха кхетарна лерина задачаш  /ю/ — задачи на смекалку  
довзийтарца   кхочушде   масал — реши пример с объяснением  
вовшашца    оьцурш    /ду/ — сомножители  
эцаран меттиг хийцаран закон /ду/ - переместительный закон умножения  
терахьийн   гайтамаш   /бу/ — выражения чисел  



нийсасаболчун   майда   /ю/ — площадь прямоугольника 
еакIовчун майда /ю/ — площадь квадрата  
кхосаболчун     майда     /ю/ — площадь треугольника 
цхьалхе   задачаш   /ю/ — простые   задачи 
чолхе задачаш /ю/ — сложные задачи  
барта ларар /ду/ — устное вычисление 
нийса   ларар   /ду/ — правнльное вычисление 
дахарца уьйр йолуш Iамор   /ду/ — связь обучения с жизнью 
цхьаанчийн    таблица    /ю/ — таблица единиц  
кхочушдар     довзийта — объясни  решение  
талларца кхочушде декъар — выполни деление с проверкой  
кхочург   а,   бухадуьсург   а   караде — найди частное 
нийсалла а, нийсаллаяцар а нийса нисло, ца нисло – проверь верны ли равенство и  
неравенство 



 
Физически культуран термииийн дошам 

 
юьхьанцара хьал  /ду/,  юьхьанцара кеп /ю/ — исходное положение  
хIума лан  хьуьнаре хилар /ду/ — выносливость 
куьйгаш    ластор    /ду/ — взмах    рук  
хьалаэккхар /ду/ — вскок  
хьехархочуьнга хаам бар /хьехархочунна рапорт далар/ — рапорт учителю 
вовшахкъастор /ду/ — размыкание  
могIархойн упражненеш   /ю/ — строевые упражнения физически    
культуран   урокаш    /ю/ — уроки физической  
культуры хааркйн баххаш /ду/ — основы знаний  
юкъаракхиоран    упражненеш     /ю/ — общеразвивающие упражнения  
волавалар,  йолаялар, дуьйладалар, болар /ду/ — ходьба  
вадар,   ядар,   довдар,   бовдар   /ду/ — бег  
кхоссавалар,  кхоссаялар,  кхиссадалар /ду/ — прыжок  
кхиссадаларш /ду/ — прыжки  
ритмически  гимнастикан элементаш /ю/— элементы ритмнческой гимнастики 
буьрка /ю/ — мяч  
кхоссар /ду/ — метание  
тIедийлар /ду/ — лазание 
хьехархочуьнга   хаам   бар   /хьехархочунна рапорт далар/ — рапорт учителю  
тIехуладийлар /ду/ — перелазание  
акробатически /пелхьонийн/ упражненеш  /ю/ — акробатические упражнения  
дегIан йозаллин нийсалла ларъяран упражненеш  /ю/ — упражнения в равновесии  
хелхарийн   упражненеш   /ю/ — танцевальные упражнения  
висаш     /ю/ — висы — гимнастические упражнения  
турника   тIехь   я   гимнастически   хIазарца, я лентица еш йолу гимнастически    
упражненеш     /ю/ — упражнения   на   турнике,   или   гимнаетических кольцах или 
лентой  
дIасахилар, дIасатаIар /ду/ — размыкание 
каде ловзарш /ду/ - подвижные игры  
вадар, довдар /ду/ — разбег  
шуьйра ког баккха — шире шаг  
хахкар, чехка вадар — скок  
кхоссавелла   чуэккхар   /ду/ — спад   с прыжком  
кроссови   кечам   /спортивни   довдарш, чехка лелар, чехкаллин къийса-даларш /ду/ 
— кроссовая подготовка /спортивный бег. ловкость. быстрота движения, спортивные  
состязания/ 
хьалхара-шолгIа дагарде! — на первый-второй рассчитайсь!  
леламе дикаллаш кхиор /ду/  — развитие двигательных  
качеств физически культуран кружокаш /ю/ — кружки физической культуры  
нека, нека дар /ду/ — плавание  
самукъане  старташ  /ю/ — веселые старты   



гIаш  а,  лыжаш тIехь а сакъера арадовлар /ду/ — прогулки пешком, на лыжах  
ваьштатаIар,      тIеттIатаIар      /ду/ — смыкание  
гIулч /ю/ — шаг  
гIулчаш /ю/ — шаги  
юх-юххехIитто гIулчаш /ю/ — приставные шаги  
дIасакъаста,   дIасахила,   новшех   къаста — разомкнись  
гимнастически   гIаж   /ю/ - гимнастическая палка  
гимнастически   хIоз   /бу/ - гимнастическое кольцо  
гимнастически лента /ду/ - гимнастическая лента 
вис /ю/ — турника тIехь гимнастически хIазарца еш йолу гнмнастически  упражнени 
- гимнастическое   упражнение  на турнике или на кольцах 
юххетаIар /ду/, гIортор ю/ - упор  
хийцалуш хIиттар /ду/ - перестроение  
брасс /ю/ — нека даран шакьаьсттина кеп   /ю/ — брасс — способ плавания  
ракетка   /ю/ — теннисах ловзу гIаж /ю/ — ракетка — лопатка с натянутой сеткой для 
отбивания  мяча при игре в теннис  
охьавахар, шершина охьавахар, чушаршар, охьаэккхар /ду/ — соскок 
шаршар,   шершар   /ду/  - скольжение 
физически культура /ю/ «Iаламан, дегIан оьздангалла» /ю/ — гимнастикан, 
физически упражненийн некъаца адаман дегI чIагIдар, кхиор /ду/ — физическая          
культура — «природная, телесная  воспитанность»  /укрепление и развитие человеческого 
тела путем физических упражнений, гимнастики/  
къастор; билгало, билгалдаккхаран билгало /ю/ — ориентир  
куц-кеп /ду/ — осанка  
нийса куц-кеп /ду/ — правильная осанка  
чехка   гIулчаш   /ю/ — быстрые   шаги 
гимнастически хен, дукъо,  нийсалла /ю/ ---- гимнастическое бревно, равновесие  
агIо хийцар     /ду/ — изменение     направления  
лахвалар, лахъялар, лахбалар,   лахдалар /ду/ — сед  
охьалахвалар, охьалахъялар, охьалахдалар, охьалахбалар /ду/ — присед, приседание 
садаIа аравалар, волавалар   /ду/ — прогулка  
юьхьанцара хьал  /ду/,    юьхьанцара кеп /ю/ — исходное положение  
юьхьанцарчу хьолехь — в     исходном положении 
сих-сиха ког баккха! — чаще шаг! 
ах охьалахвалар /ду/ — полуприсед  
шуьйра гIулч /ю/ — широкий шаг  
дуьхьалонаш эшор /ду/ — преодоление препятствий  
лекхачу стартера вадар, ядар, бовдар /ду/ — бег с высокого старта 
старт    /ю/ — спортивни    къовсадалар 
дIадоло меттиг — старт — место начала спортивных состязаний  
жима хин кема   /ду/ — челн,   челнок  
хин  кеманан  дадар  /ду/ — челночный бег  
гена  кхоссавалар,  кхоссаялар  /ду/ — прыжок в длину  
ведда гена а, лакха а кхоссавалар, кхоссаялар /ду/ — прыжок в длину и высоту с 



разбега 
тIехулакхоссалун муш /бу/ — скакалка  
хьала /ирх/ а, пурх а буьрка кхоссар /ду/ — метание   мяча   по   горизонтальной и 
вертикальной цели  
нилха ког баккха! — реже шаг  
юьзна кечйина буьрка /ю/ — набивной мяч  
жима буьрка Iалашоне а, гена а кхоссар   /ду/ — метание малого мяча в цель и на 
дальность  
охьадерзийна   деха   гIант   /ду/ — наклонная скамейка  
тIетаьIна охьалахвелла охьадерзийнчу дехачу гIанта тIе валар я ялар /ду/ — лазанье  
по  наклонной  скамейке в упоре присев  
гимнастически    ога    /ду/ — гимнастическая стенка  
куьйгашца   схьалацарца — перехватом рук  
когаш дIасахIитторца — перестановкой ног 
дукъо   /ду/,   хен   /бу/ — бревно,   брус  
тайп-тайпанчу локхаллин дукъошна тIехь ен упражненеш /ю/ — упражнения на 
брусьях   разной   высоты  
латтар /ду/ — стойка  
бIаьргаш а хьаббина, цхьана а, шина а кога тIехь латтар /ду/ — стойка на двух и 
одной ноге с закрытыми глазами  
гимнастически дехачу гIантан рейки тIехь лаьтташ а, когабуьхьара волалуш  а  
юхаверзар   /ду/ — повороты кругом стоя  и при ходьбе на носках на рейке 
гимнастической скамейки  
хьалхахьа карчар /ду/ — перекат вперед  
агIорхьа лIонгавалар   /ду/ — кувырок в сторону  
спортивни къийсадаларш /ду/ — спортивные состязания  
спортивни    майда    /ю/ — спортивная площадка 
норманийн барамаш   /нормативаш/ — нормативы  
дIахIитта! — становись! 
физкультурни зала чохь леларан ба-къонаш /ю/ — правила поведения в физкультурном 
зале 
унахцIоналла /ю/ — гигиена 
муьша тIехь а, висехь а когаш баржийна лахвалар /ду/— сидя ноги врозь на канате и в 
висе 
юххетаьIна вижна а, юххетаьIна голаш тIе лахвелла лаьтташ а, юххе гергатаьIна а 
ен упражненеш /ю/ /динахь, дукъо тIехь, гимнастически дехачу гIанта тIехь/ — 
упражнения в упоре лежа и упоре стоя на коленях и упоре /на коне. бревне, 
гимнастической скамейке/ 
ведда гена а, лакха а кхоссавалар, кхоссаялар, кхиссабалар /ду/ — прыжок с разбега в 
длину и высоту 
когийн дIахIиттаран кхоалгIа кеп /ю/ — третья позиция ног 
хелхаран гIулчаш /ю/ — танцевальные шаги 
чехка хелхар /ду/ — полька 
ког боккхуш дуьйлало! — шагом — марш! 
шаьш долччохь — ког боккхуш дуьй-лало! — на   месте — шагом  марш! 



кросс /ю/ — спортивни довдар — шера йоцчу, гунаш, боьранаш долчу меттехула 
чехка лелар /ду/ — кросс — спортивный бег или гонки с препятствиями по пересеченной 
местности 
кхоссаваларца юхаверзар /ду/ — поворот с прыжком 
класс, саца! — класс, стой! 
чехка-нуьцкъала леламе дикаллаш кхиор /ду/ — развитне скоростно-силовых 
двигательных качеств 
чехка лелар /ду/ — быстрота движения 
каделла /ю/ — ловкость 
дегI сетташ долчу хьуьнаран говзалла /ю/ — гибкость, способность  упругости, легкой 
сгибаемости  
лаьтташ вис яран а, вижна вис яран а упражненеш   /ю/ — упражнения в висе стоя и в 
висе лежа  
аьрру агIо /ю/ — левая сторона  
аьтту агIо /ю/ — правая сторона  
аьрру агIор дерза! — налево!  
аьтту агIор дерза! — направо!  
юхаверза,   юхаерза,  юхадерза — кругом! 
когаш саттор /ду/ — сгибание ног  
когаш дIанисбар /ду/ — разгибание ног  
гимнастически оганна букътоьхна ечу висехь когаш саттор, нисбар /ду/ — в висе 
спиной к гимнастической стенке сгибание и разгибание ног  
дукъо /ду/, васхал /ю/ — перекладина, турник 
турник /ю/ — турник  
нисло! — равняйсь! 
меттах ца хьош латта! — смирно /стой/!  
хьалхахьа лIонгавалар /ду/ — кувырок вперед  
когаш а саттийна,  пханарш тIе хIоттар /ду/ — стойка на  лопатках, согнув ноги 
агIорхьа лIонгавалар  /ду/—кувырок в сторону  
гIулч йоккхуш дуьйлало! — шагом марш!  
гергаозар, тIеозар   /ду/ — подтягивание 
муш /бу/ — канат 
уллера  агIорсаттийнчу  дехачу   гIанта тIе охьалахвеллачу кепара валар, голаш тIе 
лахвелла лаьтташ, юххера гIанта тIе валар /ду/ — лазанье по наклонной скамейке в 
упоре присев и упоре стоя на коленях 
гимнастически оган тIе а, муьша тIе а дийлар /ду/ :— лазанье по гимнастической 
стенке и канату 
пелхьонийн /акробатически/ упражненеш — акробатические  упражнения 
упражненехь тобанца бергал вижна я юххетаьIна голаш тIе лахвелла шаршар, 
хьалхатаIар /ду/ — перекаты в группировке, лежа на животе и из упора стоя на коленях 
онда доьналла  /ду/ — сильная  выносливость 
могушаллин а, спортан а хIора беттан денош /ду/ — ежемесячные дни здоровья и 
спорта 
кхерам цахилийтаран бакъонаш /ю/ — правила безопасности 
физически упражнеиеш кхочушъярехь унахцIоналлин бакъонаш /ю/ — 



гигиенические правила при выполнении физических упражнений 
шина, еа гIулчана дIасатаIа /дIасахила/! — на два, четыре шага разомкнись! 
могIа /бу/ — шеренга, ряд 
леламе   раж   /ю/ — двигательный   режим  
шина   могIара  дIахIиттар   /ду/ — построение в две шеренги  
соцучу метте /финише/ кхачаран говзалла    /ю/ — техника финиширования 
кIелдIахула     валар    /ду/— ползание  
паргIат латта! — вольно! 



Iаламдовзаран терминийн дошам 
 
вай а, Iалам а — мы и природа  
Iаламан тайп-тайпаналла  /ю/, Iалам тайп-тайпана хилар  /ду/ — многообразие 
природы 
садоцу Iалам /ду/ — неживая природа  
хи кхаа хьолехь хилар  /ду/ — три состояния воды  
адам /ду/ — человек  
дийнаташ /ю/ — животные  
ораматаш /ю/ — растения  
апари, харш /ду/ — сток, желоб, русло  
охьадоьдийла /ю/ — сток  
буц /ю/ — трава  
дитт /ду/ — дерево  
жIаьлинускалш /ду/ — грибы  
микробаш /ю/ — микробы  
сагалматаш /ю/ — насекомые  
Iаламехь хиэ гобахар   /ду/ — круговорот воды в природе  
Iаламехь вовшашца йолу уьйр /ю/ — взаимосвязи в природе  
хазалла /ю/ — красота  
Iалам    довзаран    хазахетар     /ду/ — радость познания природы  
Iалам лардар /ду/— охрана  природы  
бехдаларх хIаваъ а, хи а лардар /ду/ — защита воздуха и воды от загрязнения  
адамийн дахарехь гонахарчу  Iаламан гIуллакх /ду/ — роль окружающей 
природы в жизни людей  
могушалла   тояран   Iаламан   гIуллакх /ду/ — оздоровительная  роль  природы 
Iаламан   практически   маьIна   /ду/ — практическое значение природы  
Iаламехь хазалла, исбаьхьалла ган а, хааяла а, йовза а бераш Iамор /ду/ — научить  
детей  видеть,  чувствовать и понимать прекрасное в природе  
Iаламан  хазалла  /ю/ — красота природы 
бахаман гIуллакхна хуьлу вон Iаткъам /бу/ — отрицательное влияние хозяйственной 
деятельности 
адамийн леларехь Iаламна хуьлу вон Iаткъам /бу/ — отрицательное влияние поведения 
людей на природу 
наггахь бен хуьлуш йоцу ораматаш /ю/ — редкие растения 
наггахь бен хуьлуш йоцу дийнаташ /ю/ — редкие животные 
адаман бехкенна елла дIаевлла /хIу дайна/ дийнаташ /ю/ — животные, вымершие по 
вине человека 
хьаннаш меттахIиттор /ду/ — восстановление лесов 
наггахь бен хуьлуш йоцу ораматаш, дийнаташ ларъяр /ду/ — охрана редких растений 
и животных 
заповедникаш яхкар /ду/ — создание заповедников 
хIора стеган Iаламехь шен леларна долу жоьпалла /ду/ — ответственность каждого 
человека за свое поведение в природе 



хьаннаш дIаяхар /ду/ — сведение лесов  
ораматаш, дийнаташ  хIаллакьяр /ду/ —  уничтожение растений и животных 
цIийнан адрес /ю/ — домашний адрес  
гIалин цIе  /ю/ — название    города  
юьртан цIе  /ю/ — название     села, деревни 
цIийнан номер /ю/ — номер дома  
урам /бу/ — улица 
сан гергарнаш /бу/ — мои родные  
доьзалхойн терго яр /ду/ — заботливое отношение к членам семьи  
баккхийчеран  къинхьегам ларар  /ду/ —  уважение труда взрослых  
доьзалехь ницкъ кхочу гIуллкхаш дар /ду/ - выполнение посильных поручений в семье 
дийнан къепе /ю/ — дIанисдар — распорядок дня 
шен унахцIоналлин юьхьанцара /атта/ бакъонаш /ю/ — элементарные правила личной 
гигиены 
куьйгаш нийса дила хаар /хIума яале хьалха, волавеллачул тIаьхьа, хи эцна 
ваханчул тIаьхьа /араваханчул тIаьхьа/, куьйгаш дакъор/ — умение правильно мыть 
руки /мыть руки перед едой, после прогулки, после посещения туалета, насухо вытирать 
их/ 
даима цIена мерах хьокху йовлакх хилар, цунах нийса пайдаэцар /ду/ — всегда иметь 
чистый носовой платок и правильно пользоваться им 
некъан йист /ю/ — обочина 
ораматашний, дийнаташний, адамний долу гонахарчу хьолан температуран маьIна 
/ду/ — значение температуры окружающей среды для растений, животных, человека 
занятеш йолчу хенахь нийса охьаховшар /ду/ — правильная посадка во время занятий 
цIа чу мох кхетийтар /чу мох кхетийтар/ /ду/ — проветривание помещения 
мох кхетийтаран маьIна /ду/ — значение проветривания 
кхача бааран раж /ю/ — режим питания 
стоьла хьалха нийса хиъка Iен а, столовин гIирсах пайдаэца а хаар /ду/ — умение 
правильно сидеть за столом и пользоваться столовым прибором 
дешаран а, ловзаран а маьIигашкахь цIано а, къепе а ларъяр /ду/ — соблюдение 
чистоты и порядка в учебном и игровом уголках 
вайна гонахара хIуманаш /бедар, учебникаш, книгаш, ловзо хIуманаш, цIа чуьра 
гIирсаш, кхиерг/ ларъяр /ду/ — бережное отношение к вещам, которые нас окружают /к 
одежде, учебникам, книгам, игрушкам, оборудованию квартиры и др./ 
хьошалгIахь а, цIахь а леларан бакъонаш /ю/ — правила поведения в гостях и дома 
дийначу Iаламан маьIиг /ю/ — уголок живой природы 
дийначу Iаламан маьIиган ораматаш, дийнаташ /ю/ — растения и животные уголка 
живой природы 
шина-кхаа ораматан цIерш а, церан вовшех къастаран билгалонаш а /ю/ — названия   
и отличительные признаки двух-трех растений 
шина-кхаа дийнатан цIерш а, церан вовшех къастаран билгалонаш а /ю/ — названия    
и отличительные признаки двух-трех животных  
школан гIишло, цуьнан кечъяр /ду/ — здание   школы и его оформление  
тхан класс а, школан кхийолу чоьнаш а /учительски, столови, актови зал, 
библиотека,   кхиерг/ — наш класс и другие школьные помещения /учительская, 
столовая, актовый зал, библиотека и др/  



школан   белхахойн   корматаллаш:   директор, хьехархо, кхетош-кхиорхо, лор, 
библиотекарь, уборшица /чоь-цIанйийраг/ — профессии   работников школы:директор,     
учитель, воспитатель, врач, библиотекарь, уборщица 
школан белхахойн къинхьегам ларар /ду/ — уважение к труду работников школы 
школан гIиллакхийн бакъонаш /хьехархочуьнца, воспитательца, школан кхечу 
белхахошца,  нийсархошца/ гIиллакхе хилар /ду/ — правила поведення в школе 
/вежливое обращение к учителю, воспитателю, другим работникам школы, сверстникам/ 
дош аларан коьрта кепаш: маршалла хаттар, декьалвар, Iодикаяр, де-хар, 
бехкалавахар, баркалла - основные формы обращения: приветствие, прощание, просьба, 
извинение, благодарность 
берашна юкъахь доттагIаллин а, гIиллакхе а юкъаметтигаш: кIеда-мерза а, 
доттагIалла дезарца а вовшашца къамел дар, гIийланаш, кегийнаш ларбар, ловзо 
хIуманаш вовшашца екъар, вовшашна новкъарло цаяр /ду/ — дружеские и 
приветливые взаимоотношения между детьми: вежливо и дружелюбно разговаривать друг 
с другом, защищать слабых и младших, делиться с товарищами игрушками, не мешать 
друг другу 
занятеш йолчу хенахь гIиллакх лар-даран бакъонаш /баккхийчаьрга маршалла 
хаттар, хьехархочуьнца гIиллакхе, кIеда-мерза хилар, хьоьхучуьнга а, жоьпашка а 
тида-ме 'ладогIар, накъосташна новкъар-ло цаяр, хаттаршна кхеташ жоьпаш далар 
/ду/ — правила поведения во время занятий /приветствовать взрослых, вежливо 
обращаться к педагогу, внимательно слушать объяснения и ответы, не мешать товарищам, 
ясно отвечать на вопросы/ 
некъан билгалонаш: «Дехьаволийла», «Ларлуш хила, бераш!» — дорожные знаки: 
«Переход», «Осторожно, дети!»  
урамехь берийн лелар  /ду/ — поведение детей на улице  
урамах дехьаваларан бакъонаш /ю/ — правила перехоаа улицы  
цIера школе болу некъ /бу/ — дорога от дома до школы 
гIалин Iалам   /ду/ — природа   города  
хенан   хIоттаман   /хIо-мархин/   тидам бар /ду/ — наблюдение за  погодой  
шеран тайп-тайпанчу заманашкахь ораматаш /ю/ — растения в разные времена года 
Iай ораматийн кеп /ю/ — вид растений зимой  
олхазарийн тидам  бар  /ду/ — наблюдение за птицами  
доьзалехь къинхьегам а, садаIар а /ду/ — труд  и отдых в семье  
цIийнан гIуллакхаш тIехь баккхийчарна гIо дар /ду/ — помощь взрослым в домашних 
делах  
гIалахь керла гIишлош   /ю/ — новые стройки в городе 
Iалам лардар /ду/ — охрана  природы  
хIаваан башхаллаш /ю/ — свойства воздуха 
хин башхаллаш  /ю/ — свойства  воды  
таронаш     /ю/ — возможности,  предпосылки  
кеп   /ю/ — форма,   образец,   вид,   колодка, болванка, опьянение, манера, образ, прием 
«Iаламан   календарь»   /ю/ — «Календарь природы» 
вай    а,    Iалам    а — мы    и    природа  
Iалам довзар /ду/ — познание природы  
сагалматаш /ю/ — насекомые  
некъ, билгалбина некъ /бу/ — маршрут  
готта   некъ, гIашлойн некъ  /бу/ — тропа, тропинка 



некъан   тача   /ду/ — тропа,   тропинка  
хIуманан кеп кечъяр /модель кечъяр/ — моделирование  
адамна долу   Iаламан   маьIна   /ду/ — значение природы для человека 
Iаламна болу адаман Iаткъам /бу/— влияние человека на природу 
хIаваан башхаллаш, хIаваан билгалонаш /ю/ — свойства воздуха 
Iалам /ду/ — природа 
жилIалам /ду/ — природа 
Iаламдовзар /ду/ — природоведение, естествознание 
дийнан раж /ю/ — режим дня  
аннийн  тIай   /ду/ — деревянный   мост  
къилбе /ю/—юг 
Къилбаседа   /бу/ — Полярная   звезда  
къилбаседе /ю/ — север  
малхбале /ю/ — восток  
малхбузе /ю/ — запад  
къилба /ду/ — компас  
къилба-малхбале  /ю/ — юго-восток  
къилба-малхбузе /ю/ — юго-запад  
къилбаседа-малхбале  /ю/ — северо-восток 
къилбаседа-малхбузе  /ю/ — северозапад 
анайист /ю/ — горизонт  
къастийна меттиг  /ю/, къасторан билгало /билгалдаккхаран билгало/, шеца меттиг 
къасто хIума /ю/ — ориентир 
меттиг  къастор  /билгалъяр/ — ориентирование, ориентировка  
анайистан агIонаш   малхаца къастор /ду/ — определение сторон горизонта по солнцу 
анайистан агIонаш къилбанца къастор /ду/ — определение сторон горизонта по 
компасу  
анайистан агIонаш  меттигерчу билгалонашца къастор /ду/ — определение сторон 
горизонта   по   местным признакам 
меттиган  план   /ю/ — план местности  
шера аренаш /ю/ — равнины  
баьрзнаш /ду/ — холмы  
легIина шера аре /ю/ — плоская равнина 
Геннара Малхбале     /ю/ — Дальний Восток  
екхаш  йолу дийнаташ  /шурамолурш/ /ю/ — млекопитающие  животные  
текхарш, текхаш йолу дийнаташ /ю/ — пресмыкающиеся  
ораматийн   дургалъэдар    /ду/ — опыление растений  
гIишло   /ю/,   яр,   йогIар,   дIахIоттор /ду/ — сооружение, здание  
боьранаш /ду/ — овраги  
гунаш   долу   шера   аре   /ю/ — холмистая равнина  
лаьмнаш /ду/ — горы  
раьгIнаш  /ю/, лоха лаьмнаш  /ду/ — горы низкие  
хIо-марха   /ю/,   хенан   хIоттам   /бу/ — погода  
муьжг   /ду/ — спорыш, топтун-трава, куроед, горец птичий, гусиная лапка, гусятник, 



птичья гречиха  
лекха  лаьмнаш   /ду/ — горы высокие  
пайде маьIданаш /ю/ — полезные ископаемые 
мокхаз /бу/ — гранит  
гIум /ю/ — песок  
сацкъар /бу/ — глина  
тIулган кIора  /бу/ — каменный уголь  
нефть, Iаьржа мехкадаьтта /ду/ — нефть 
Iаламан    газ    /ю/ — природный    газ  
торф /ю/ — торф 
аьчган  маьIда  /ду/ — железная   руда  
тIулган   туьха   /ду/ — каменная   соль  
кир-маьIда /ду/ — известняк  
кир /бу/ — 1/ известка, 2/ мел  
маьIда /ду/ — руда  
Iаламехь   хи   /ду/ — вода   в   природе  
Iаламехь хиэ гобахар /ду/ — круговорот воды в природе  
шовданаш /ду/ — родники хиш /ду/ — реки  
аьмнаш /ду/ — озера  
хин корта /бу/ — исток  
хин га/ду/ — приток 
хикхоче /ю/ — устье  
аьрру берд /бу/ — левый берег  
аьтту берд /бу/ — правый берег  
ламанан хи /ду/ — горная река  
шерачу   аренан   хи   /ду/ — равнинная река 
къепе /ю/ — система, порядок  
хIаваан   билгалонаш    /ю/ — свойства воздуха 
хьена латта /ду/ — перегной  
Iаламан   хилам   /бу/ — явление   природы 
хIорд /бу/ — море  
лаьттан   чкъор   /я   лаьттан   тIехулара чкъор/ — почва 
хьуьнан ораматаш /ю/ — растения леса  
хьуьнан    дийнаташ     /ю/ — животные леса 
дитташ /ду/ — деревья  
коьллаш /ю/ — кустарники  
кондар /ю/ — крона  
бецаш /ю/ — травы  
корсам /бу/ — мох  
жIаьлинускал /ду/ — гриб  
бага /ду/ — сосна  
база /ду/ — ёлка  
зез /ду/ — ель  



наж /бу/ — дуб  
хьун /ю/ — лес  
берзан юьхь /ю/ — волчье лыко /растение/ 
муьстарг /ю/ — кислица, щавель  
муьрг /ю/ — калина  
къийган   бIаьрг   /бу/ — вороний   глаз /растение/ 
атйокх /ю/ — кукушка  
атйокхан   воьта   /ду/ — кукушкин  лен 
хIуттут /ю/ — удод  
салор /ду/ — куница  
сай /бу/ — олень, лось 
лу /ду/ — косуля  
борз /ю/ — волк  
нал /ю/ — кабан  
хенакIур /зIокьеттарг/—дятел 
акхакотам /ю/ — тетерев, фазан,  глухарь 
зезагийн    курс    /ю/ — букет    цветов  
ораматашъюурш, ораматашъюу дийнаташ /ю/ — растительноядные животные 
сагалматашъюурш, сагалматашъюу дийнаташ /ю/ — насекомоядные животные 
акхараллин /акхалла долу/ дийнаташ /ю/ — хищные животные  
ерригеюу /хIуъа а юу/ дийнаташ /ю/ — всеядные животные  
хьуьнан къорза олхазар /ду/ — рябчик  
хьуьнан   жима   олхазар   /ду/ — клест  
куьйра   /ду/ — ястреб, ястреб-тетеревятник 
бай /бу/ — луг 
зингат /ду/ — муравей, мурашка  
зингатийн  туьйлаг   /ю/ — муравейник  
накхармоза /бу/ — пчела  
бумбари /ю/ — шмель  
чхьаьвраг /ю/ — жук  
лекъ /ду/ — перепел, перепелка  
дахка /бу/ — мышь  
моша /ду/ — куропатка  
бецамеъ /ду/ — коростель  
Iаждарбуц  /ю/ — мята,  душица  обыкновенная  
сула /бу/ — овёс  
сулу /ду/ — 1/ говрана хи мало меттиг, 2/ бераш хи чохь луьйчу меттиг, 3/ хи оьцу меттиг 
сугIа /ду/ — овсюг 
Iажаркх /ю/ — пырей 
къаьнзиг  /ю/ — пастушья  сумка   /потак/ 
кхаллар, бепиг /ду/ — хлеб  
ялта /ду/ — урожай  
гIодам /ду/ — стебель кукурузы  



гIодамийн   цIов   /бу/ — сноп кукурузных стеблей  
хьаьжкIийн кан /бу/ — початок кукурузы 
хьаса /бу/ — метелка  /соцветие у кукурузы/  
пхьаьркан   /бу/ — цветочная    метелка у кукурузы  
кан /бу/ — колос  
кIен кан /бу/ — колос пшеницы  
хеха   /бу/ — уьшала тIе хIутту   бос болу чкъор /ду/ — верхний слой болотной воды 
кемсийн  кан  /бу/ — гроздь винограда  
Iеха   /бу/ — полевой   вьюнок   /хьагIбуц/  
мергIад /ю/ — кIе юкъахь хуьлу Iаьржа горга хIума/ — куколь  
бухIа /ю/ — сова 
гIад  /ду/ — ствол,   стебель,  туловище  
гIа /ду/ — лист  
зу /ю/ — ёж 
бен буц /ю/ — клевер луговой  
дехкийн кхоьш /ю/ — мышиные горошки /хьозийн кхоьш/  
хIуттут /ю/ — удод  
атйокх /ю/ — кукушка  
алард /ю/ — донник /трава/  
бецаш, ораматаш   хьешна   яйар   /ду/ — вытаптывание   трав   и   растений 
дIанисъялар,     дIашаръялар     /ду/ — приспособление  
дIанислуш /дIатарлуш/ хилар /ду/ — приспособленность  
ораматийн кхиар      /ду/ — развитие растений  
ораматийн  дебар,   яржар   /ду/ — размножение растений  
огар /ю/ — ковыль товбуц /ю/ — отава  
томари /ю/ — рогоз  
тобалкх /ю/ — фиалка  
чIегIардигкIа /ду/ — ландыш  
дакх /ду/ — береза  
маъ /ду/ — ольха  
селасат /ду/ — иволга  
човка /ю/ — грач  
зIуга /ю/ — оса  
цаьпцалг /ю/ — сверчок, кузнечик 
гIодаюкъ /ю/ — поясница,талия  
тум /ю/ — кукурузный початок  
беркат /ду/ — изобилие  
кенахь хьаьжкIаш     /ю/ — кукурузы в початках  
буьртигахь хьаьжкIаш /ю/ — кукурузы в зернах  
хи Iаьнаре дерзар   /ду/ — испарение воды  
олхазаршна говзаллица шаьш бенаш дар  /ду/ — искусственные гнездовья для птиц 
олхазарш   кхобийла   /ю/ — кормушка для птиц 
цIоз /ду/ — саранча  



Iов /ю/ — крупа, икра  
полла /бу/— бабочка  
дуга /ду/ — рис  
кIа /ду/ — пшеница  
мукх /бу/ — ячмень  
асар /ду/ — сорняк  
борц /бу/ — просо 
Iаьржа кIа /ду/ — рожь 
уьшалан   бухIа   /ю/ — болотная   сова 
оьпа /ю/ — суслик, хомяк 
куьйранан тайпанара акха олхазар /ду/ — канюк  
нIаьвла /ю/ — жаворонок  
йилбазговр    /ю/,  йилбаздин    /бу/ — стрекоза /шайтIанкема/  
де-буьйса /ду/ — сутка  
кIайн бухIа /ю/ — белая сова  
къилбаседехьара сай  /бу/ — северный олень  
гIала  /бу/ — лань  /стен  сай/,   шоьккаре /ю/ 
ийна хьун /ю/ — смешанный лес 

тайпа /ду/ — порода, сорт  
амалийн къепе /ю/, амалийн зIе /ю/, нервни система /ю/ — нервная система  
цхьана   кепе   далор    /ду/ — систематизация  
саццаза, хаддаза — систематически  
цхьана  кепе  далор   /ду/ — систематизация 
дакъа /ду/ — компонент  
латтатодийраш /ю/ — удобрения  
кеп /ю/ — модель, образец, вид, форма, колодка, болванка  
наж /бу/ — дуб  
къахк, маьлказ, лега — клен  
Iаламехь ма-дарра  долу — естественный 
говзаллица йина йолу — искусственный  
легIина басе йолу тогIи /ю/ — лощина  
гомха, готта боьра /бу/ — ложбина  
басешкахь буц йолу  беха боьра /бу/ — балка  
хьех /ду/ — липа 
къахьашто   /ду/ — ясень   /горькоплодный  
дуушто /ду/ — ясень  /со съедобными плодами/ 
цхьогал /ду/ — лиса, лисица  
салор /ду/ — куница  
мах /ду/ — осина 
хьуьнан аса     /ю/ — лесная     полоса  
аре /ю/ — поле  
буц-аре /ю/ — степь  
сагалбуц /ю/ — полынь  



зIам, ал-цIен зIам  /ду/ — тюльпан  
огар /ю/ — ковыль  
гIишло /ю/ — здание, стройка, сооружение 
годакх, дарта /ю/ — дрофа  
алкханч /ю/ — скворец  
кемсаш /ю/ — виноград  
пхьагал /ю/ — заяц /лергаяхар/  
Iаж /бу/ — яблоко, яблоня  
Iежийн дитт /ду/ — яблоня 
йокъа /ю/ — засуха 
стигал къекъар /ду/ — гром 
ткъов   /ю/ — дождь  с   мокрым   снегом 
ткъарш /бу/ — слякоть, распутица 
стелаIад /ду/ — радуга 
йочуна /ю/ — ненастье, гроза 
ткъес /ду/ — молния  
стелахьаьштиг /ду/ — громовая стрела  
пха   карчар   /ду/ — растяжение   жил  
меже чуьраялар /ду/ — вывих  
меже лазор /ду/ — ушиб  
дегIан чкъор /ду/ — кожа тела  
хьач /бу/ — слива  
яьсса аре /ю/ — пустыня  
уьнтIепхьид /ю/ — черепаха  
гIамарпхьагал /ю/ — тушканчик  
эмкалабаI /бу/ — верблюжья колючка  
гIота, жаматта, жоьла /ю/ — кошара, кутан, овчарня,  хлев для овец 
эмкал /ю/ — верблюд  
гIургIаз /ю/ — лебедь  
алард /ю/ — донник /буц/  
куц-кеп /ду/ — осанка  
хье /бу/ — мозг 
хьекъал   /ду/ — ум,   разум,   мудрость 
дог /ду/ — сердце 
пах /бу/ — легкие 
могушалла /ю/ — здоровье 
цергаш /ю/ — зубы 
кхелаш /ю/ — коренные зубы 
кхача охьу хьер      /ю/ — желудок переваривания пищи  
ялта охьу хьер /ю/ — мельница помола зерна 
хьер /ю/ — желудок, мельница  
зорх /ю/ — желудок животного  
потак /ду/— 1/ желудок птицы, 2/ пастушья сумка /трава/  



кхача /бу/ — пища  
хаадаларан /синхааман/ меженаш /ю/ — органы чувств  
бIаьрса /ду/ — зрение  
бIаьрсин меже /сагаран меже/ — бIаьргаш   /бу/ — орган   зрения — глаза  
хазаран меже — лергаш /ду/ — орган слуха — уши 
пайдаэца — использовать, оперировать  
латта /ду/ — суша, земля  
шера   аре   /ю/ — равнина,   плоскость /нийса тIехуле/ 
тIаьхьало /ю/ — запас 
лаьттан кийра /бу/ — недра 
кIезигалла /ю/ — ограниченность 
ГIирмех /ю/ — Крым 
дукхалла    /ю/ — множество,    численность  
чоман меже — мотт /бу/ — орган вкуса — язык  
хьожакхетаран   меже — мара   /бу/ — орган обоняния — нос  
хаадаларан меже — дегIан чкъор /ду/ — орган осязания — кожа  
цIокъ /ду/ — леопард  
цIокъберг /ю/ — барс  
цIоькъалом /ду/ — тигр  
лом /ду/ — лев  
пийл /ю/ — слон 
шар    /ю/,    Латта    /планета/ — шар  
лаьттан шар /дуьненан   шар   /ю/ — земной шар 
хIаваан   шар   /ю/ — воздушный   шар  
ахшарийн   карта   /ду/ — карта   полушарий  
малхбаленан   ахшар   /ю/ — восточное полушарие  
малхбузенан    ахшар    /ю/ — западное полушарие  
лаьттан  шаран  тIехуленаш     /ю/ — поверхности земного шара  
чIерийлоьцург    /ю/ — цапля    /птица/  
чIерийлецархо /ву/ — рыбак  
татолаш /ду/ — ручьи  
бецан     къух     /ду/ — заросль    травы  
нIаьвцициг /ду/—личинка  
лахьорч /ю/ — ракушка  
этмаьIиг /ю/ — катушка, улитка  
тидам /бу/ — внимание  
терго /ю/ — наблюдение  
тас /ду/ — таз, раковина  
хьал     /ду/ — богатство, положение, условие 
бахам /бу/ — хозяйство  
дIадолор /ду/ — введение  
хьалхара   дош — вступление   /вступительное слово/ 
тутмIаьжиг /ю/ — личина  



олхазарш /ду/ — пеликаны, птицы  
арелелор /ду/ — полеводство  
проблемаш  /халонаш/     /ю/ — проблемы  
дIанисъяр,   дIанисдар,   тодар   /ду/ — регулированис  
ехаш ерш, бахархой — обитатели 
талхораш — нарушения 
корматалла /ю/ — профессия 
хьаьрмик /ю/ — шиповник 
муьрг /ю/ — калина 
бIаьлланг /ю/ — орешник 
кондар /ю/ — крона 
база /ду/ — ёлка 
зез /ду/ — ель /база/ 
дакх /ду/ — береза 
мах /ду/ — осина 
маъ /ду/ — ольха 
наж /бу/ — дуб 
хьех /ду/ — липа 
къахьашто  /ду/ — ясень /горькоплодный 
лега /ду/ — клен  
бай    /бу/, бен аре    /ю/ — лужайка, луг 
хас /ду/ — грядка 
механ кепара дуткъа гIа /ду/ — хвоя  
тIуналла /тIуно/  /ю/ — влага, сырость  
тIадо /ю/ — сырость, влажность  
хьена латта /ду/ — перегной  
дIасадаржо — развеять  
дIадахьар /ду/ — смыв  
кIуьран  дахкарш   /ду/ — клубы  дыма  
даххаш   /ду/ — бухайисинарш   /ю/ — отходы 
хьуьнан къорза олхазар /ду/ — рябчик  
акхакотам /ю/ — тетерев, фазан, глухарь 
хенакIур, зIокьеттарг /ю/ — дятел  
куьйра /ду/ — ястреб  
хьуьнан   жима   олхазар   /ду/ — клест  
юкъарлонаш /ю/ — сообщества  
хьал /ду/ — положение, условие, ситуация, богатство, капитал 
хиндерг    хьалххе    билгалдар    /ду/ — прогноз  
гIуллакх       девзаш,       практически — практически  
ораматашлелор      /ду/ — растениеводство 
нехашкхуьссийла /ю/ — свалка  
дакъа  /ду/ — часть,   раздел,   отрасль, доля 
уьстагIийлелор /ду/ — овцеводство  



сула /бу/ — овес дуга /ду/ — рис  
Iаьржа кIа /ду/ — рожь  
кIа /ду/ — пшеница  
хьаьжкIа /ю/ — кукуруза  
мукх /бу/ — ячмень  
борц /бу/ — просо  
берцан Iов /ю/ — крупа, пшено  
чIеран Iов /ю/ — икра  
кема /ду/ — судно 
лаьттан тIехулара чкъор /ду/ — почва  
чIоьнацIа /ду/ — кладовая  
инзаре хаза чIоьнацIа /ду/ — чудесная кладовая 
кана /ю/,  жима  кана — горсточка  
наьрс /ю/ — огурец  
хорсам /ду/ — редиска  
помидор, адамат /ю/ — помидор  
жIанк /ду/ — морковь  
тIам /бу/ — крыло, крылышко  
йолхьокхург /ю/ — косилка, сенокосилка 
сагалмат /ю/ — насекомое  
орамат /ю/ — растение  
дийнат /ю/ — животное  
цIирцIирхьоза /ду/ — синица  
боккха сай /бу/ — лось  
жIаьлинускал /ду/ — гриб  
буъртиг /бу/ — зерно  
жIаьличIара /бу/ — щука  
чайн-балл /ю/ — черемуха  
сурсаташ /ду/ — продукты  
аьргалла /ю/ — сырье  
садоIу  меженаш  /ю/ — органы  дыхания 
цIийлела  пхенаш   /ду/ — кровеносные жилы, жилки /сосуды/  
синпха /бу/ — пульс  
цIийлела меженаш /ю/ — органы кровообращенич 
чорпа /ю/ — раствор, суп, борщ  
хIума   йоккхаен   ангали   /ду/ — лупа  
хIусам,   чоь   /ю/ — комната,   помещение 
яьсса аре /ю/ — пустыня  
кепа тоьхнарг /ю/ — прессованный  
хьайба, бежан /ду/ — скот  
ортхалш, меженаш /ю/ — детали  
мисарболат /ду/ — магнит  
буто, чIогIа — плотный  



чIогIа, онда — прочная  
бора эчиг  /ду/ — бурый    железняк  
аьлха,   гIайракх   /ю/ — брусочек,   точильный камень  
чекхсагун  минералаш    /ю/ — слюды, кварц  
аренан шпат /минерал/ — полевой шпат 
чкъор /ду/ — слой  
гIат, чкъор /ду/ — пласт  
унахцIоналла /ю/ — гигиека  
йогург /ю/ — горючее, горючесть  
хьена  кочалла  /ю/ — маслянистая жидкость  
алу /ю/ — пламя  
хиш-Iаьмнаш /ду/ — водоемы  
даьккхина   тай    /ду/ — искусственное волокно 
сийна, стигалан басахь — голубое  
докъар /ду/ — корм  
чуIано /ю/ — залив  
Iам /бу/ — озеро, водоем  
дистина хиш /ду/ — полые воды  
гIороза меттигаш /ю/ — полыньи  
коча, хатт баьлла — топкий  
дестар /ду/ — разлив  
агIо, ога, кеманан агIонан пен — борт  
берда йистера хиш /ду/ — прибрежные воды  
тарх /ю/ — скала 
хи дестар /ду/ — половодье 
хидоькъе /ю/ — водораздел 
хин мара /бу/ — излучина, изгиб реки 
шовда /ду/ — родник 
хьоста /ду/ — источник 
жима шовда /ду/ — родничок 
поход /ю/ — поход 
четар    /ду/ — палатка,    зонтик,    зонт 
боьра /бу/ — овраг 
чами /бу/ — ковщ, ковшик 
ковст, кевстиг /ю/ — береста 
хин корта /бу/ — исток 
хин га /ду/ — приток 
хикхоче   /ю/,   хин    бух    /бу/ — устье 
охьане /ю/ — уклон 
латта  тоден   кхелли   /ю/ — удобрение 
аьтту берд /бу/ — правый берег 
аьрру берд /бу/ — левый берег 
чекхдолу — просачивается 



басе /ю/ — склон 
пхьагал, лергаяхар /ю/ — заяц 
легIина шера аре /ю/ — плоская равнина 
кIорге /ю/ — углубление  
гаьннаш долу — ветвистые  
чIаж /ду/ — ущелье  
мокха     стигал     /ю/ — голубое     небо  
аса, моха /ю/ — полоса, полоска вал, дамба — плотина  
гIергIа — ревет  
дуьра Iаьмнаш   /ду/ — соленые  водоемы  
нуьцкъала гIаьтнаш    /ду/ — мощные пласты 
экъа /ю/ — пластинка  
кир /бу/ — известь, мел  
кир-маьIда /ду/ — известняк  
Iункар бердаш     /ду/ — обрывистые берега 
чагIаркъонза /ду/ — уксус  
зебар, лейка    /ю/ — воронка,    лейка  
кIажа /бу/ — подошва  
барз /бу/ — холм 
бохь /бу/ — вершина 
йист /ю/ — окраина 
ворданан некъ /бу/ — грунтовая дорога 
силаманекъ /бу/ — шоссе  
тIонекъ /бу/ — грейдер  
меттиган  йохалла,  юкъ /ю/ — расстояние 
маьIна, жамI — вывод  
сиз, зил, некъ — линия  
гу /бу/ — курган, холм, бугор  

гу /бу/ — холм, возвышенность  
гомха,   готта   боьра   /бу/ - ложбина, балка  
легIина басе йолу тогIи  /ю/— лощина  
барз /бу/ — холм, курган, бугор, пригорок 
галцаш, залкаш /ю/ — рытвины шерачу    
аренан   хи   /ду/ — равнинная река 
ламанан хи /ду/ — горная река  
лаьтта бухара   хи   /ду/ — подземная вода 
хоти /ду/ — поляна, опушка  
варш /ду/ — чаща, дебри  
боь /бу/ — горный чеснок  
саьрамсекх   /бу/ — чеснок /съедобное растение/ 
акха цициг /ду/ — рысь  
дедо /ю/ — божья коровка  
делакотам /ю/ — божья коровка  



потак /ду/ — пастушья сумка  
нIаьвла /ю/ — жаворонок  
тарсал /ю/ — белка  
огар /ю/ — ковыль  
чуьрк /ю/ — комар  
боьлак /ю/ — роща  
букъарш   /ю/ — отстой,   осадок,   муть  
буркъаш /ю/ — бурливость реки 
ирзу /ду/ — раскорчеванная  земля, засеянная лесная поляна  
малхбасе     /ю/ — солнечная сторона горы  
хьаьвхье  /ю/ — теневая сторона   горы 
тIедиллар /ду/ — задание  
гIургIаз /ю/ — лебедь  
чIегIардиг   /ду/ — ластомка  
гIарагIули /ю/ — журавль 
хаттар /ду/ — вопрос 
леча /ду/ — сокол, сапсан,  
балобан датта /ду/ — рябина 

 
 
 

МЕТТАН ГIИЛЛАКХ ЛАРДАР 
 

Дуьненахь къаьмнийн меттанаш дуккха а ду. ХIора меттан а шен гIиллакхаш, цу 
гIиллакхийн шатайпанара башхаллаш хуьлу. Вешан меттан гIиллакхийн башхаллаш евзаш 
а, уьш нийса ларъеш а хилахь, вай гIалатдевр дац, нагахь уьш ца йовзахь а, ларъян ца 
хаахь а, атта гIалатдовла тарло. 

Ненан мотт дика хууш а, лаккхара хьехаран говзалла йолуш а волчу ненан меттан, 
литературан хьехархочо Абдулхьаким Хантимирович Саралиевс хьехархойн 
республикански семинарехь еллачу нохчийн литературан урокан лаккхара мах хадийра 
педагогаша. Цуьнан урокан тема яра: «Вайнехан гIиллакх-оьздангаллин урок». Цуьнан 
зеделларг даржо лууш, аса а елира урок Грознин хьехархойн училищехь, II-чу «Л» курсехь 
/спецгруппехь/ урок. Сан урокан тема яра: «Литературан урокашкахь вайнехан гIиллакх-
оьздангалла Iамор». Урокехь пайда ийцира говзаллин гIирсах /магнитофонах/, вуьшта 
аьлча, Дагаев Валида олучу халкъан гIиллакх-оьздангалла йовзуьйтучу башхачу иллех /М. 
Мамакаевн «Даймехкан косташ», А. Сулеймановн «Дог дохден цIе», хьаша хIусаме эцар 
гойтуш/. 

А. X. Саралиевн а, лакхахь вай билгалбинчу кхечу хьехархойн а белхан зеделларг Iамо 
а, даржо а мегар дара. Ненан меттан, литературан хьехархошна и пайдехьа а хир дара. 
Хьехархой Iамор бу зеделларг вовшашлахь даржоро а, хьаналчу, беркатечу къахьегаро а. 
Эрна дац халкъан хьекъале кица: «Хьанал, беркате къахьегар адаман шолгIа нана ю». 

Балха тIехь зеделларг Iаморций, кхиорций, хьехаран говзаллиций, хааршций 
школашкахь ненан маттахь бераш Iаморехь, уьш кхетош-кхиорехь дика белхаш беш, 
кхиамаш бохуш болу юьхьанцарчу классийн хьехархой бу, дуккхамма а шайгара масал 
эца мегар долуш. Уьш бу ненан меттал сов, математика а, физкультура а, музыка а, 
суртхIотторан говзалла а, исбаьхьаллин къинхьегам а, Iаламдовзар а нохчийн маттахь 
хьоьхуш болу хьехархой: Джанар-Алиева К- А. (Хьалха-Марта, № 7 йолу юккъера школа), 



Ахьматханов А. С. (Шелара № 1 йолу школа), Сулейманова Б. Ш. (ЧIишкара юккъера 
школа), Юсупова Р. К. (Курчалоевски юккъера школа), Хьалха-МартантIерчу № 7 йолчу 
школан хьехархой: Ясаева К. Дж., Эдильсултанова Р. А. Цара августехь хьехархойн 
говзалла лакхаяккхаран институтехь курсашкахь мало йоцуш шайн белхан говзалла 
лакхайоккхуш, шайна оьшуш дерг дерриге а дIаяздеш, къахьийгира, кхидIа а шайн хаарш 
лакхадохуш а, кIаргдеш а. Цу гIуллакхо а царна гIо до. 

Хьекъалечу Iалашонах бакъонца къаьсташ хилар, и Iалашо кхочушъян лаам болуш, юха 
ца волуш, къахьоьгуш хилар, доьналла-хьуьнар лардар вайн хила езаш йолу дика амалш 
ю. Цу дикачу амалех олу «чIогIа лаам» хилар. И чIогIа лаам шегахь кхио ницкъ кхочур бу, 
нагахь стага шена хьалхахIоттийна муьлхха а хьекъале Iалашо, юха ца волуш, 
кхочушъяхь. 

Вайн меттан гIиллакхаш, шатайпанара башхаллаш йовзар, хаар, нийса ларъяр уггаре а 
хьалха хьехархойн, яздархойн, Iилманан белхахойн, журналистийн декхар ду. 

Кхузахь вай билгалдохур ду вайн меттан цхьадолу гIиллакхаш а, церан ша-тайпанара 
башхаллаш а. 

1.  ТIеэцна дешнаш яздар вайн маттахь коьртачу декъана шина кепара къасто йиш ю 
/орфографин традиционно-исторически принципехь/: 

1)   хьалххе вайн матте тIеэцна бахаман хьолан дешнаш нохчийн маттахь олуш ма-
дарра алар, яздар, масала: иту, гIомат, ведар, яьшка, кепек, стака, машен, куршка, минот, 
бáзар /оьрсийн маттахь базáр аларан метта/; 

2)   Iилманан терминаш, юкъараллин-политически маьIна долу тIеэцна цIердешнаш, 
оьрсийн орфографехь санна,   лард /основа/   ларъеш яздан деза, амма родийн чаккхенаш 
вай ца язйо, вайн маттахь йоцу дела, масала: морфологи, орфографи, орфоэпи, 
семасиологи, конференци, сесси, съезд, заседани, предложени. 

2.  Вайн меттан башхалле хьаьжжина, нохчийн маттахь цхьа шатайпа къамкъарган 
мукъаза аз ду, хIинццалц вай тергалдина а доцу. Иза ду гII /гь/. Цунах кхолха элп /гII/ ца 
хилийта, иза кху кепара яздан мегар ду: гь, масала: жIаьло, «гьов!» элира /«гIIов!»/; 
ваггьай!  /ваггIIай!/. 

3.  Оьрсийн маттера вайн матте тIеэцначу билгалдешннйн суффиксаш ларъяр-хийцар а, 
нохчийн меттан доланиг дожар хIоттор а церан маьIнийн башхаллашка хьаьжжина хила 
деза, церан маьIнаш а ца дохош, масала: 1) грамматически таллар я классаш, 2) 
грамматикан дакъош, 3) орфографически таллар, 4) орфографин дакъош а, принципаш а, 
5) исторически кхиар, 6) историн кхиар  (цхьаъ дац), 7)  ЦК-н Генеральни секретарь, 8)  
физически карта, 9)  физикан урок. 

4.  МаьIна а ца дохош, ала тарлучохь ненан маттахь алар а, яздар а дика хир ду, масала: 
дошам /словарь/, хIо-марха я хенан хIоттам /погода/, берч /мозоль/, иштта вайн меттан 
суффикс йолуш а, масала: колхозхо /колхозник./, юьртахо, махкахо, мангалхо санна. 

5.  Вайн маттахь мукъа аьзнаш хуьлу деха а, ах деха а, доца а, масала: ваха, вац – ца 
вов, дац — ца дов, вац — воцуш ву, дац — доцуш ду, вац – ца во, дац — ца до. Уьш 
дешдакъош кхуллуш долу мукъа аьзнаш ду. Цхьаболчара дешдакъа деш долу доца мукъа 
аз а /а/, дешдакъа деш доцу мукъаза, цIеххьана йишхадоран хьаьрк а /ъ/ цхьаъ лору; 
масала: Шаймаъ, Шаймаа. Иза толлур вай. И шиъ цхьаъ делахь, Шаймаъ, Асмаъ бохучу 
дешнийн чаккхенгара йишхадоран хьаьрк ъ дIа а даьккхина, цуьнан метта вай доца мукъа 
а хIоттийча, церан алар а, декар а, хазар а, маьIна а цхьаъ хила деза, цул сов, цо дешан 
грамматически форма хийца а ца еза. 

Цкъа-делахь, Шаймаъ, Асмаъ, Залпаъ бохучу дешнийн чаккхенгахь вай олуш а, хезаш а 
дерг цIеххьана йиш хадош олу, шозлагIа-делахь, иза мукъаза аз ду /шиъ, диъ, хIаваъ/, 
кхозлагIа-делахь, цуьнан метта вай доца мукъа аз а хIоттийча, цуьнан алар, хазар, декар 
йишхадоран хьаьрках (ъ-ах) тера а дац, доьазлагIа-делахь, ъ-ан метта вай а хIоттийча, цо 
цу дешан грамматически форма хуьйцу, пхоьазлагIа-делахь, цо цIерниг дожарх дийриг 
дожар до, йолхазлагIа-делахь, цо дешан маьIна а хуьйцу, масала: Асмаъ — Асмаа, 
Шаймаъ — Шаймаа, Залпаъ – Залпаа. Церан алар, хазар, декар а, я грамматически билгало 



а, я маьIна а цхьаъ дац. Вайн меттан дешнашкахь йишхадоран хьаьрк /ъ/, доцачу 
мукъачуьнца хийцадаларх йишхадоран хьаьркан дIадар олу, хIунда аьлча, иза хийцалуш 
дIадов. Iарбийн меттан грамматикехь цу кепара аз хийцалуш дIадовш хиларх васла олу. И 
шиъ цхьаъ лара вайн бакъо яц. Кху дешнийн яздар, церан шен-шен маьIне хьаьжжина, кху 
кепара хила деза: хаал — хаъал, даал — даъал, яал — яъал. Цунах хала хин йолчу кепара 
чалх ян ца оьшу. 

6.  Нохчийн меттан гIиллакх ду, цIерниг дожар лач дожаре дерзош, ораман мукъа аз 
дахдеш, озош олуш, ораман мукъаниг чIагIлуш, дахлуш билгалдолуш, масала:    беш — 
бешан — бешана, пен — пенан — пенна,    куьг — куьйган — куьйгана, шед — шедан — 
шедана /шедакхаж/. Цундела шед бохучу цIердешан орамехь, а ца яздеш, е яздо: шед. 

7.  Шеконан шина а дешан морфологически форма хийцалахь, цу шина а дешан шен-
шен  маьIнаш ларделла хиларан билгало ю, цундела уьш къаьстина яздо, масала: уьнан 
коржам — аннийн коржамаш, коран рама — корийн раманаш, сара туху — серий детта 
(гIаж туху — гIожмаш етта). 

8.  Нагахь шеконан шина дашах шолгIачу цхьана дешан формий бен ца хийцалахь, иза, 
ши лард цхьаьнаийна, чолхе цхьа дош хиларан билгало ю, цундела иза цхьаьна яздо, 
масала:  дегабаам — дегабаамаш /дегнийн баамаш ца олу/, жаIу — жаIуй /жаш Iуй ца олу/, 
сатуху — садетта /синош детта ца олу/. Дукхаваха хьехархо ву.  Воккхачу стага  кIанте 
элира: «Дукха ваха хьо, кIант! Ахьа хьайгара хаза гIиллакх  гайти». Церан яздар 
орфографин    семантически /маьIнин/ принципца ду. 

9.  Мукъазниг чаккхенгахь долу дешнаш дагардеш хилахь, и мукъазниг шалха а долуш, 
тIекхета хуттурган суффикс ий: Ахьмад, Салман — Ахьмаддий, Салманний. 

10.  Деха  мукъа  аз чаккхенгахь долу дешнаш дагардеш хилахь, цуьнан ницкъ, гIора 
алсам хуьлу, цундела тIекхетачу хуттурган суфф. й-нан ницкъ ца кхочу и деха мукъаниг 
хийца, масала: Муса, Iийса — Мусай, Iийсай. 

11.  Доца мукъа аз чаккхенгахь долу дешнаш дагардеш хилахь, тIекхетачу хуттурган 
суффиксан й-нан ницкъ кхочу доца мукъа а и-не хийца, масала: Муса, Iиса — Мусий, 
Iисий. 

12.  Къайлах меран-нун чаккхенгахь долу дешнаш дагардеш хилахь, и н, хуттурган 
суффикс а хуьлий (дуьззина н а хуьлий), гучудолу, масала: Асетан йиша, Зайнапан йиша 
— Асетан, Зайнапан йижарий. 

13.  Нагахь къайлах меран-нун  а доцуш, чаккхенгахь дуьззина, меттаюьххьера зевне 
мукъаза н долу дешнаш дагардеш хилахь, и н шалхадолу, хуттурган суффикс ий тIе а 
кхеташ, масала: Султан, Салман — Султанний, Салманний. 

14.  Вайн  мегтан гIиллакх ду, ораман мукъа а кIадлуш аь-не доьрзуш, о оь-не 
хийцалуш, у уь-не доьрзуш, масала: марс — маьрсаца, пхьарс — пхьаьрсаца, лом — 
лоьмаца, лор — лоьраца, сом — соьмаца, со — соьца — соьга, хьо — хьоьца — хьоьга, 
хьун — хьуьнца, шу — шуьца — шуьга /шоьца, шоьга яздича, гIалат хир ду/. 

15.  «Кхийсина», «кхиссина» цхьаъ дац, церан лексически маьIнаш тайп-тайпана ду, 
хIунда аьлча, церан кхолладалар тайп-тайпанчу дешнех хуьлу. Иза кху кепара талла йиш 
ю.  «Кхиссина» боху дош «кхосса, кхисса» бохучу хандешан кеп ю: кхисса, кхуьссу, 
кхисси, кхиссира, кхиссина — кхиссинера (цуьнан маьIна ша ду: схьа а оьцуш, 
дIакхиссина).   «Кхийсина» боху дош кховса — кхийса /левси/ бохучу хандешан кеп ю: 
кховса — кховсу — кхевси — кхевсира — кхевсина — кхевсинера; кхийса — кхуьйсу — 
кхийси — кхийсира — кхийсина — кхийсинера /пхьалгIахь левси/. Иштта цу кепара талла 
а, вайн меттан гIиллакх а, цуьнан башхаллаш а йовза а, Iамо а, ларъян а йиш ю. Цу балхо 
вай гIалат-довларх лардийр ду. 
 
 
 
 
 



ЧУЛАЦАМ 
Дешхьалхе. 3. Д. Джамалханов 
Дошам /а — I/ 
Нохчийн меттан нийсаяздаран коьрта бакъонаш 
Пунктуаци. Йозанехь сацаран хьаьркаш хIитторан бакъонаш 
Ненан меттан дицлуш лаьттачу дешнийн маьIнаш 
ХIинцалерчу нохчийн литературни меттан норманаш а, церан суртхIотторан гIирсаш а, 
исбаьхьаллин башхаллаш а 
Математикан а, физкультуран а, Iаламдовзаран а терминийн нохчийн-оьрсийн дошам 
Берийн бешахь математикан занятешна оьшу терминаш 
Юьхьанцарчу классашкахь математически терминаш 
Физически культуран терминийн дошам 
Iалам довзаран терминийн дошам 
Меттан гIиллакх лардар 
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