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Фамили:  Ц1е:

NIVEAU : FIN DE 5e

Д1аеша бухар текст:

Бак муш бехкийтара шена г1овг1а ца еш, яхь д1а ца луш. Иза тамашийна х1ум дар, иза шена 
доьвзучу адамех теша 1аьммера, цера хьек1ал шенчулла лаккхар дуй кхеттера. Амма цу муьшан 
шолг1а йист шена ца воьвзачу стагана кара кхаьча, иза реза ца хилла оьг1азе 1ехара. 

Иза шен реза ца хиллар гайта лелош дара, шен кура хилларца, иза тоьар ду аьлла хетара цунна, 
ша аьллаг дийр хиллар гайта. Амма, иза цец-деара, шена и муш лагт1ехь ц1аг1белча, са – де1а 
сецара. Ц1аьххьана оьг1азга а дахана, иза т1е кхосса деллара, ша шен лар чохь сацийволу стагана, 
иза лагт1ера схьа а лаьцна, шен хьекъале хиларца, букът1е вожийра.

Т1аккха муш къенхетам боцуш т1еозир лагна. Бак летташ дара, оьг1аз дахан дар делла, мотт ара 
баьккан кхозара, ца деар дицделлера. Шен дахарехь ишта къизалла гина дацара иза, шен дахарех 
ишта оьг1азга дахана а дацара иза. Цуьнгара ницкъа д1абеллара, б1аьргаш куьззиг санна д1а 
хиттар, дог г1елделар.

Жак Лондон, Хьуьнхара кхайкхар, 1903.
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1

Муьлха дешнашт1ехь хаа ло вайна Бак ж1ала дуй?
(Нийс жоьпан гондахьа сиз хьакха)

• «Бак муш бехкийтара шена г1овг1а ца еш»

• «Иза реза ца хилла оьг1азе 1ехара»   

• «Шен дахарех ишта оьг1азга дахана а дацара иза»

• «Мотт ара баьккан кхозара» 

• «Шен кура хилларца, иза тоьаш хетара цунна, ша аьллаг дийр хиллар гайта» 

• «Б1аьргаш куьззиг санна д1а хиттар»

MI MF MS TBM

2

Муьлха дешнашца г1оле характеризовать валур вара текстан т1ера стаг?
(Нийс жоьпан гондахьа сиз хьакха)

• Безаме • Къеда • Къиза   • Хьекъл долш

• Ницкъ болуш • Коьруш • Собаре

MI MF MS TBM
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3

Бакъ ду, бакъ дац? (Гондахьа сиз хьакха нийсачу жоьпана)

Бак 1еман ду ша къиза лела-дайта • Бакъ ду • Бакъ дац

Бак ца кхета шена т1ехь лелочух • Бакъ ду • Бакъ дац

Х1инцалца Бак моьттуш дара ша массарелла леккхара ду • Бакъ ду • Бакъ дац

4

Муьлхачу мяъна чу дог1аш ду х1ара дешнаш? (Сиз х1аки цхьанна тоха дешнаш)

 Лазар • • Чувство

 Уг1ар • • Реакция

 Оьг1аз вахар • • Ощущение

MI MF MS TBM

MI MF MS TBM
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5

Гайта хронологический порядок хилдолчуна царна номераш йохкуш 1-4:

.........  Бакна шена кхерам бу аьлла хийтар

.........  Бак дог-г1елделла дуьйжар

.........  Бак дуьхьало ца йеш 1ийра

.........  Бак дуьхьалло йира

6

Х1унда лелош бу муш кху меттехь? (Нийссачу жоьпашна гондахь сиз хьаккха)

• Бакана тоха

• Бак прогулке дига

• иза меттах да далийта 

• лаг 1овда

MI MF MS TBM

MI MF MS TBM

Rappel des codes de correction :

MI =  maîtrise insuffisante MF = maîtrise fragile MS = maîtrise satisfaisante TBM = très bonne maîtrise

MI et MF : non acquis MS et TBM : on considère que c’est acquis


