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1.
1. умылтарымеш(ке) 2. пукшымеш(ке) 3. пареммеш(ке) 4. полшымеш(ке) 5. йӱмеш(ке)
6. йодмеш(ке) 7. лекмеш(ке) 8. ырыктымеш(ке) 9. манмеш(ке) 10. туныктымеш(ке)
2.
1. эртымешкем, эртымешкет, эртымешкыже, эртымешкына, эртымешкыда,
эртымешкышт 2. куржмешкем, куржмешкет, куржмешкыже, куржмешкына,
куржмешкыда, куржмешкышт 3. вучымешкем, вучымешкет, вучымешкыже,
вучымешкына, вучымешкыда, вучымешкышт 4. ыштымешкем, ыштымешкет,
ыштымешкыже, ыштымешкына, ыштымешкыда, ыштымешкышт 5. кын’елмешкем,
кын’елмешкет, кын’елмешкыже, кын’елмешкына, кын’елмешкыда, кын’елмешкышт
3.
1. Rather than watching TV, you should do your homework. 2. Before we take a holiday, we
still need to work for two weeks. 3. Rather than going by car, you should go by bike, your
health will thank you later. 4. Rather than smoking tobacco, you should go skiing. 5. Before
this matter has been clarified, don’t start with other work. 6. Before the dog started barking,
I hadn’t even seen the bear. 7. I got all the work done before my sister arrived. 8. Only one
month was left before the students would receive their diplomas. 9. They fed the guests till
they were full. 10. Till next time!
4.
1а: Мыйын толмешкем, н’игуш ида кай, мыйым вучалтыза!
2d: Жапым яра эртарен шинчымешке, лучо марий книгам луд.
3c: Поезд кайымешке, корныш иктаж-могай кочкышым налын шуктыман.
4b: Аван пӧртылмешкыже, шӱрымат шолтенам, пӧлекымат ямдыленам: вет таче 8-ше
март.
5f: Пашам ыштен пытарымешке, айда она кане: тыге вашкерак лиеш.
6e: Серышым возымешке, ончыч Йыванын адресшым пален налман.
5.
1. Аважын толмешкыже/толмешке, Мичу кас кочкышым ямдылен. 2. Спектакль
тӱҥалмешке, ме театр тоштерым ончен лекна. 3. Пашаш кайымешке, мый кевытыш
миен тольым. 4. Институтыш тунемаш пурымешке, тудо кушто пашам ыштен? 5. Кочкаш
шичмешке, кидым мушкаш кӱлеш.
6.
1. Тый лектынат улмаш. Тудо лектын улмаш. Ме лектынна улмаш. Те лектында улмаш.
Нуно лектыныт улмаш. 2. Тый лектын отыл улмаш. Тудо лектын огыл улмаш. Ме лектын
онал/огынал улмаш. Те лектын одал/огыдал улмаш. Нуно лектын огытыл улмаш. 3. Тый
конденат улмаш. Тудо конден улмаш. Ме конденна улмаш. Те конденда улмаш. Нуно
конденыт улмаш. 4. Тый конден отыл улмаш. Тудо конден огыл улмаш. Ме конден
онал/огынал улмаш. Те конден одал/огыдал улмаш. Нуно конден огытыл улмаш.
7.
1. Тудо С. Чавайнын произведенийжым лудын огыл улмаш. 2. Тудо венгр йылмым
тунемын огыл улмаш. 3. Туныктышо мыйын эргымым урокышто йодын огыл улмаш. 4.
Йоча шым шагатлан кын’елын огыл улмаш. 5. Тудо ялыш каен огыл улмаш. 6. Тунам
Пӧтыр олаште илен огыл улмаш.
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8.
1. лийыныт улмаш 2. возен улмаш 3. кусареныт улмаш 4. тунемында улмаш 5.
шымленыт улмаш.
9.
1. In 2008, Chavayn’s novel “Elnet” was published in Turku. 2. When you’re done reading
“Elnet”, will you give it to me? 3. Three bears are being lead out in front of the spectators in
the circus. 4. A hundred bikers at once rode out onto the road.
10.
1. тымык 2. кугу 3. ладыра 4. мотор 5. ужар 6. яндар 7. сылне 8. самырык 9. тале
11.
1d, 2b, 3e, 4a, 5c
12.
1. С. Чавайн 1888-ше ийыште шочын. 2. Тудо Озаҥ туныктышо семинарийыште тунемын.
3. «Ото» почеламутым 1905-ше ийыште возен. 4. «Ото» почеламут калык мурым,
йомакын ойсавыртышым ушештара. 5. «Ото» почеламутым, «Элнет» романым, «Мӱкш
отар» музыкальный драмым, «Акпатыр» исторический трагедийым палем.

