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22. Йошкар-Ола 

1. 
1. Марий республикын рӱдолажым 1584-ше ийыште Иван Грозный кугыжан кӱштымыж 
почеш чоҥеныт. 2. Марий-влак тиде олам Царь-ола ал’е Чарла лӱмденыт. 3. Руш-влак 
тудым Царёв город на Кокшаге – Какшан ӱмбалне кугыжан олаже – манын лӱмденыт. 
4. 18-ше курым гыч Вознесенский черкым да Пчелин купечын пӧртшым палем. 5. 16-шо 
курымышто чыла оралте пу дене ышталтын, а пу оралтым эреак тул пытарен. 6. Кызыт 
Йошкар-Олаште 260 000 еҥ ила. 
2. 
1. ямдылалтыда; ямдыла 2. почылтеш 3. кылдалтын 4. почаш, почылт 5. кучен 6. 
саламлалтыт 7. маналтеш 8. аралалтын 9. ыштат 10. мушкылташ 
3. 
1. We’re preparing for the exam now. 2. Please prepare supper before we arrive. 3. You have 
to start looking after your health at an early age. 4. What monuments have been preserved 
in your city from the 16th century? 5. The store opens at 9. 6. I can’t open the bag, help me. 
7. The history of our republic is connected with the history of the whole Russian Federation. 
4. 
1. Тый тиде пашам тӱҥалынат ыл’е. Тудо тиде пашам тӱҥалын ыл’е. Ме тиде пашам 
тӱҥалынна ыл’е. Те тиде пашам тӱҥалында ыл’е. Нуно тиде пашам тӱҥалыныт ыл’е. 
2. Тый тиде йодышым шымлен отыл ыл’е. Тудо тиде йодышым шымлен огыл ыл’е. Ме 
тиде йодышым шымлен онал/огынал ыл’е. Те тиде йодышым шымлен одал/огыдал 
ыл’е. Нуно тиде йодышым шымлен огытыл ыл’е. 
3. Тый шукыжым рашемденат ыл’е. Тудо шукыжым рашемден ыл’е. Ме шукыжым 
рашемденна ыл’е. Те шукыжым рашемденда ыл’е. Нуно шукыжым рашемденыт ыл’е. 
4. Тый тыге лӱмден отыл ыл’е. Тудо тыге лӱмден огыл ыл’е. Ме тыге лӱмден 
онал/огынал ыл’е. Те тыге лӱмден одал/огыдал ыл’е. Нуно тыге лӱмден огытыл ыл’е. 
5. 
1. лудынам ыл’е: I read Yuksern’s novels when I was young, but now I’ve forgotten 
everything. 2. возенат ыл’е: What did you write to Ivuk then? He was very sad the day he got 
the letter. 3. кӱнчен ыл’е: Metri dug a well, but it’s no longer there. 4. чиктенна ыл’е: We 
used to dress our children in very light clothes, but they still didn’t get sick. 
6. 
1. ыштенат ыл’е; пашам ыштен омыл ыл’е 2. иленыт ыл’е; илен огытыл ыл’е 3. ыштен 
ыл’е; ыштен огыл ыл’е 
7. 
1. Somebody called me in the evening today. 2. Say, is anybody going to the concert?  
3. Some kind of bird was singing all night. 4. You need some large amount of money to buy an 
apartment. 5. Can you give me some rubles? 
8. 
1. иктаж-кузе 2. ала-кунам 3. иктаж-могай 4. ала-кушко 5. иктаж-мом 6. ала-кушан 
9. 
1. Айвика ойлыш, пуйто тудо Парижыш миен толын. 2. Ивук каласыш, пуйто тудо шахмат 
турнирыште икымше верым налын. 3. Мый колынам, пуйто тиде теле пеш йӱштӧ лиеш. 
4. Марина серышыштыже возен, пуйто тудо тений марлан лектеш.  
5. Ӱшанет мо, пуйто мыланна пашадарым кӱзыктеныт? 6. Эрик ойлыш, пуйто тудым 
командировкыш Венгрийыш колтат. 
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10. 
1. кугыжа 2. тул 3. черкыш 4. шымлат 5. кыдалаш школышто 6. сылнештеш 7. тӱням  
8. тӱсан 
12. 
1. Тиде урем мучко кайыза да вара пурлашке савырныза. 2. Мыланна кӱртньыгорно 
вокзалыш 9 шагатлан миен шуаш кӱлеш. 3. Университет деке могай автобус кая?  
4. Мый тыйым аэропортыш машина дене наҥгаем. 5. Троллейбус гыч кумшо 
отановкышто волыза. 
13. 
1. н’емыччыве 2. кӧгӧрчен 3. корак 4. комбо 5. лудо 6. тумна 7. йӱксӧ 8. чыве 
  


