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4. Сапаевмыт дек уна-влак толыт
1.
1. Ме унам вучена. 2. Те поездым вучеда. 3. Ме марла кутырена. 4. Те венгрла кутыреда.
5. Ме Анушым кинош ӱжына. 6. Те Ивукым театрыш ӱжыда.
2.
1. Ивук пашам ышта. 2. Ме унам вучена. 3. Нуно Венгрий гыч толыт. 4. Серге ватыжым
театрыш ӱжеш. 5. Елу ден Эчан концертыш каят. 6. Ануш школышто тунемеш.
3.
1. Ме университетыште пашам ыштена. 2. Ме марий йылмым тунемына. 3. Ме
Моркышто илена. 4. Ме театрыш аванам ӱжына. 5. Ме мемнан туныктышынам вучена.
6. Ме кастене толына. 7. Ме школыш(ко) каена. 8. Ме книгам лудына.
4.
1. Ме Эстоний гыч улына. 2. Ме студент улына. 3. Мый 24 (коло ныл) ияш улам. 4. Ме
ола гыч улына. 5. Мый Исменца гыч улам. 6. Мый инженер улам.
5.
1. Мыйын ялыштем 200 (кокшӱдӧ) пӧрт уло. 2. Тудын ялыштыже 150 (шӱдӧ витле) пӧрт
уло. 3. Мемнан ялыштына 100 (шӱдӧ) пӧрт уло. 4. Нунын ялыштышт 130 (шӱдӧ кумло)
пӧрт уло.
6.
1. Мыйын олаштем 459,000 (шӱдӧ витле индеш тӱжем) еҥ ила. 2. Мыйын акам кочам
вуча. 3. Мыйын ватем врач. 4. Мыйын изам таче толеш. 5. Мыйын шольым/шол’ем
кинош Серген ӱдыржым ӱжеш. 6. Мыйын эргым/эргем йочасадыште пашам ышта.
7.
пӧртлан, пӧрт-влаклан, аватлан, эргыжлан, акамлан, йоча-влаклан, изаналан,
уныкаштлан, ӱдырлан, марийдалан, ӱдыр-влаклан, уремлан, урем-влаклан,
шӱжаремлан, шешкыдалан, еҥгадалан, йочаштлан, ӱдыржылан
8.
а) – Кочай, тылат мыняр ий? – Шымле индеше (Шымле индеш ий). – Ковай, тый мыняр
ияш улат? – Шымле вич ияш. b) – Елена Петровна, тыланда мыняр ий? – Кумло визыт
(Кумло вич ий). – Сергей Николаевич, те мыняр ияш улыда? – Кумло шым ияш.
9.
а) Москош(ко), Будапештыш(ке), Саранскыш(ке)
b) Школышто/туныктышо, Заводышто/ инженер, Больницыште/врач
10.
1. пӧртем, пӧртет, пӧртшӧ, пӧртна, пӧртда, пӧртышт; пӧртем-влак/ пӧрт-влакем, пӧртетвлак/пӧрт-влакет, пӧртшӧ-влак/пӧрт-влакше, пӧртна-влак/пӧрт-влакна, пӧртдавлак/пӧрт-влакда, пӧртышт-влак/пӧрт-влакышт
2. пӧртемын, пӧртемлан, пӧртемым, пӧртыштем, пӧртышкем; пӧрт-влакемын/пӧртемвлакын, пӧрт-влакемлан/пӧртем-влаклан, пӧрт-влакемым/пӧртем-влакым, пӧртвлакыштем/пӧртем-влакыште, пӧрт-влакышкем/пӧртем-влакышке
3. унам, унат, унаже, унана, унада, унашт; унам-влак/уна-влакем, унат-влак/уна-влакет,
унаже-влак/уна-влакше, унана-влак/уна-влакна, унада-влак/уна-влакда, унаштвлак/уна-влакышт
4. унамын, унамлан, унамым; уна-влакемын/унам-влакын, уна-влакемлан/унамвлаклан, уна-влакемым/унам-влакым
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Exercise key

11.
1. Мемнан ялыштына 400 (нылшӱдӧ) пӧрт уло. 2. Тиде книгаште 375 (кумшӱдӧ шымле
вич) странице уло. 3. Мемнан библиотекыштына 10,000 (лу тӱжем) книга уло. 4. Верукын
ачажлан 68 (кудло кандаш) ий.
12.
1. венгрла 2. рушла 3. эстонла 4. н’емычла 5. французла 6. татарла 7. чувашла 8.
удмуртла 9. финнла
13.
1. – Те руш улыда? – Уке, мый марий улам. – А рушла кутыреда? – Изиш кутырем. 2. – Те
марий улыда? – Уке, мый француз улам. – А марла кутыреда? – Изиш кутырем. 3. – Те
н’емыч улыда? – Уке, мый эстон улам. – А н’емычла кутыреда? – Изиш кутырем. 4. – Те
татар улыда? – Уке, мый чуваш улам. – А татарла кутыреда? – Изиш кутырем.
14.
1. гыч 2. гыч, марте 3. дек 4. марте 5. дек
15.
7 (long), 32 (long), 113 (long), 30, 7410, 13 000, 6006 (long), 7234 (short), 5256 (short), 456
788 (short), 770 777 (long), 606 666 (short), 999 099 (long), 444 404 (long), 888 880
17.
а) – Салам/Салам лийже/Поро кече/Поро кечет лийже! … – Изиш кутырем. … – ЙошкарОлаш(ке) каем. … – Марий йылмым тунемам. b) … – Салам/Салам лийже/Поро
кече/Поро кечыда лийже! … – Мыйын лӱмем Эчан. … Уке, мый Йошкар-Ола гыч улам,
марла кутырем. c) … – Салам/Салам лийже/Поро кече/Поро кечет лийже! … – СанктПетербургышто. … – Ме университетыште тунемына. Ме финн да эстон йылмым
тунемына.
18.
Таче мемнан дек Эстоний гыч йолташем толеш. Тудо Тартушто ила. Тудын лӱмжӧ Урмас.
Тудо коло ияш. Тудо университетыште тунемеш. Тудын ачаже инженер. Аваже –
туныктышо. Урмас марий йылмым тунемеш. Тудо марла изиш кутыра да лудеш. Ме
тудын дене марла да эстонла кутырена.
19.
Вашке мый Венгрийыш каем. Будапештыште мыйын акам ила. Тудын лӱмжӧ Марина.
Марийжын лӱмжӧ Янош. Тудо венгр да изиш марла кутыра. Нунын Будапештыште
мотор пӧртышт да ужар садышт уло. Будапешт пеш мотор ола. Мыланем тиде ола пеш
келша.

