534

Exercise key

6. Эрдене
1.
a) тунем, тунемза; кошт, коштса; тол, толза; луд, лудса; ӱж, ӱжса; кын’ел, кын’елза; коч,
кочса; муш, мушса; шич, шичса; шул, шулза; нал, налза
b) иле, илыза; ыште, ыштыза; туныкто, туныктыза; кутыро, кутырыза; кай/кае, кайыза;
келше, келшыза; вучо, вучыза; пого, погыза; полшо, полшыза; пытаре, пытарыза
2.
1. кын’елза 2. шичза 3.полшыза 4. ямдылыза 5. налза
3.
1. тол 2. кын’ел 3. муш 4. шул, ямдыле 5. шич 6. кай/кае 7. код 8. ыште 9. вучо 10. полшо
11. ыштыза 12. кай/кае 13. ӱж 14. луд 15. пу
4.
1. Кызыт ныл шагат. 2. Мый кандаш шагатат пелылан пашаш каем. 3. Мый куд шагатат
пелылан паша гыч толам. 4. Мый латкок шагатлан/пелйӱдлан тудым вучем. 5. Ме куд
шагатлан кын’елына. 6. Ме шым шагатлан кинош каена. 7. Ме лу минутде шым шагатлан
эрдене кочкына. 8. Тудо вич шагатлан пашам пытара 9. Нуно кандаш шагатлан театрыш
каят.
5.
1. театрыш(ке), шым шагатлан, кудытат пелылан 2. библиотекыш(ке), индеш шагатат
лучко минутлан, индеш шагатлан 3. конференцийыш(ке), лу шагатлан, индешат
пелылан
6.
1. Вашкерак 2. сайрак 3. шукырак 4. моторрак
7.
a) 1. – Ивук, тыланет мо кӱлеш? – Мыланем газет кӱлеш. – Газетет сумкаште, нал. 2. Ивук,
тыланет мо кӱлеш? – Мыланем ручка ден карандаш кӱлыт. – Ручка ден карандашет
пеналыште, нал.
b) 1. – Ивук, Анук, тыланда мо кӱлеш? – Мыланна газет кӱлеш. – Газетда сумкаште,
налза. 2. – Ивук, Анук, тыланда мо кӱлеш? – Мыланна ручка ден карандаш кӱлыт. – Ручка
ден карандашда пеналыште, налза.
8.
1. Эрдене мылам куд шагатлан кын’елаш кӱлеш. 2. Пашашке мыланна шым шагатат
пелылан каяш кӱлеш. 3. Урокым ышташ ӱдыремлан полшаш кӱлеш. 4. Эрла мыланем
вич шагатлан кын’елаш кӱлеш.
9.
1. кын’елаш 2. ышташ 3. каяш 4. погаш 5. полшаш
10.
1. Эчан ден Ануш эрдене шым шагатлан кын’елыт. 2. Эрдене йоча-влак шӱргыштым
мушкыт да кочкаш шинчыт. 3. Серге визытат пелылан паша гыч толеш. 4. Анушым
йочасад гыч Серге налеш. 5. Елулан кастене библиотекыш каяш кӱлеш.
11.
кын’елеш, ышта, кая, мушкеш, пога, шулеш, ямдыла, шинчеш, кая, толеш, лудеш
12.
кын’ел; кын’елам; шӱргетым; полшо; шул; совлам, кӱзым; кочкаш
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13.
шагатлан, Шӱргемым, газетым, Мыйын, статьям, Газетыште, газетыш(ке), мыланем,
пашаш(ке), Пашаш(ке)
14.
1. кандаш шагат 2. кандаш шагатат лучко (латвич) минут 3. кандашат пеле 4. Лучко
(латвич) минутде лу 5. латкок шагат/кечывал 6. латкок шагат/коло ныл шагат/пелйӱд
15.
Мый 7 (шым) шагатлан кын’елам. Вара шӱргым мушкам да кочкаш шинчам. 7:30 (шым
шагатат пелылан) пашаш каем. Мыйын пашам мыланем келша. Кастене мый
библиотекыш каем, книгам налам да индеш шагат марте лудам.

