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3. Эчан ден кочаже
1.
1. пашам ыштем 2. тунемам 3. туныктем 4. тунемам 5. кодам
2.
кодам, кодат, кодеш, кодыт; толам, толат, толеш, толыт; коштам, коштат, коштеш,
коштыт; туныктем, туныктет, туныкта, туныктат; ыштем, ыштет, ышта, ыштат; каем, кает,
кая, каят
3.
1. – Изай, тый кӧ улат? – Мый агроном улам. – Тый мыняр ияш улат? – Мый 25 (коло вич)
ияш улам. – А кушто тый пашам ыштет? – Фермыште. 2. – Кокай, тый кӧ улат? – Мый
туныктышо улам. – Тый мыняр ияш улат? – Мый 53 (витле кум) ияш улам. – А кушто
пашам ыштет? – Школышто. 3. – Акай, тый кӧ улат? – Мый студент улам. – Тый мыняр
ияш улат? – Мый 19 (латиндеш) ияш улам. – А кушто тунемат? – Университетыште.
4.
1. кинош(ко) 2. олаш(ке) 3. пашаш(ке) 4. школыш(ко) 5. театрыш(ке)
5.
1. пашаш(ке) 2. университетыште 3. йочасадыш(ке) 4. ялыште 5. школышто 6. марий
йылмым 7. универсистетыште 8. пашаш(ке)
6.
1. Мый школышто тунемам. 2. Мый марий йылмым тунемам. 3. Таче университетыш(ке)
каем. 4. Кастене театрыш(ке) каем. 5. Эргыже Йошкар-Олаште ила. 6. Веран ӱдыржӧ
йочасадыште пашам ышта. 7. Нуно Москош(ке) каят.
7.
1. Тиде кӧн книгаже? 2. Серген ачаже кунам толеш? 3. Елун ӱдыржӧ куш(ко) коштеш?
4.Тый кушто илет? 5. Эчан куш(ко) кая? 6. Миклай мом ышта? 7. Елун аваже кушто ила?
8.
пашам, пашат, пашаже, пашашт; кечем, кечет, кечыже, кечышт; уремем, уремет,
уремже, уремышт; йочам, йочат, йочаже, йочашт; пӧртем, пӧртет, пӧртшӧ, пӧртышт;
ӱдырем, ӱдырет, ӱдыржӧ, ӱдырышт; ачам, ачат, ачаже, ачашт; йылмем, йылмет,
йылмыже, йылмышт; ием, иет, ийже, ийышт; кидем, кидет, кидше, кидышт; ялем, ялет,
ялже, ялышт; кочам, кочат, кочаже, кочашт
9.
ӱдырышт, верже, акат, эргышт, еҥгаже, шольышт, шӱжарже, ватем, марием,
эргым/эргем, веҥыже, курскат, шешкым/шешкем, пӧртышт, шольыч/шол’ет, номерже,
олашт, ийготет
10.
(тудын) пашаже, (мыйын) пӧртем, (нунын) ялышт, (тыйын) ийготет, (мыйын)
туныктышем, (тыйын) номерет, (нунын) йочашт, (мыйын) эргым/эргем, (тудын) ватыже,
(тудын) марийже, (тудын) редакцийже, (мыйын) ачам, (тыйын) ават, (нунын) ковашт,
(тудын) шольыжо, (мыйын) акам, (тудын) уныкаже, (тыйын) веҥыч/веҥет, (мыйын)
кочам, (тыйын) школет, (тудын) йылмыже
11.
1. коча(м) 2. курска(м) 3. кова(м) 4. кугыза(м) 5. веҥе / веҥем
12.
1. Стапан Сергейын кочаже. 2. Вӧдыр Анукын марийже. 3. Миклай Йыванын ачаже. 4.
Борис Лизукын изаже. 5. Елу Саликан шӱжарже.
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Exercise key

14.
1. Кочамын лӱмжӧ Стапан. Мый кочамым йӧратем. 2. Уныкамын лӱмжӧ Людмила. Мый
уныкамым йӧратем. 3. Мариемын лӱмжӧ Йыван. Мый мариемым йӧратем. 4. Ватемын
лӱмжӧ Вера. Мый ватемым йӧратем.
15.
Мыйын лӱмем Серге. Мый Йошкар-Олаште илем. Мый коло ияш улам. Мый
университетыште марий йылмым тунемам.
Тудын лӱмжӧ Людмила. Тудо Моркышто ила. Тудо нылле вич ияш. Тудо заводышто
пашам ышта.
Тудын лӱмжӧ Эчан. Тудо Козьмодемьянскыште ила. Тудо ныл ияш. Тудо йочасадыш(ке)
коштеш.
16.
Эвай Эчанын кочаже. Тудо ялыште ила. Тудо витле индеш ияш. Тудын ӱдыржӧ – Елу,
Эчанын аваже. Нуно олаште илат. А таче Эвай Йошкар-Олаш толеш. Кастене Эвай ден
Эчан кинош каят. А Елу кастене пашам ышта.

