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Exercise key

8. Ануш черле
1.
1. Ит йыҥгырте! Ида йыҥгырте! 2. Ит шолто! Ида шолто! 3. Ит саке! Ида саке! 4. Ит возо!
Ида возо! 5. Ит кын’ел! Ида кын’ел! 6. Ит тол! Ида тол!
2.
ит нал, ида нал; ит коч, ида коч; ит колышт, ида колышт; ит лий, ида лий; ит вучо, ида
вучо
3.
1. Тиде книгам ида луд. 2. Таче кастене ида тол. 3. Шочмын урок деч вара ида код. 4.
Мыланем ида полшо. 5. Эрдене шым шагатлан ит кын’ел. 6. Тиде рушарнян унадам ида
ӱж. 7. Айста тиде вереш огына/она шич. 8. Тудым таче ит вучо. 9. Тиде упражненийым
ида ыште.
4.
1. ида мале 2. ит йыҥгырте 3. ида йӱктӧ 4. ит кын’ел 5. ит пого 6. ида кудаш 7. Ида вашке
5.
уремеш, лумеш, йочасадеш, кидеш, йолеш, парняш, ялеш, киндеш, шӧреш, ешеш,
копаш, вачеш, пӧртеш, совлаш, вуеш, касеш, логареш, шинчаш, йылмеш, умшаш
6.
1. Put the book into its place. 2. Let’s sit down on the couch and relax a little. 3. Boil this herb
in hot water and give it to your daughter to drink three times a day. 4. I like this photo a lot, I
will hang it on the wall.
7.
1. Мый диванеш шинчам. 2. Тиде книгам верешыже пышташ кӱлеш. 3. Тиде портретым
пырдыжеш сакаш. 4. Рвезе-влак ялеш кодыт. 5. Рисым шокшо вӱдеш шолташ.
8.
1. кочман 2. полшыман 3. ямдылалтман 4. вучыман
9.
1. Таче мыланна университетыш индеш шагатлан толман. 2. Изи йоча-влаклан урокым
ышташ полшыман. 3. Тиде эмым кечеш кум гана йӱктыман. 4. Ача-авам колыштман. 5.
Кечеш ныл гана кочман.
10.
1. возаш, возыман 2. йӱман, йӱаш 3. йӱктыман, йӱкташ 4. колышташ, колыштман
11.
1. Mother, we have time; there is no need to rush. 2. Father, how must one write an essay?
3. Till when must one wait for you? 4. Our child is sick: we must call the doctor. 5. One must
relax a bit in the afternoon. 6. One must get up at the proper time in the morning. 7. One
must go skiing today.
13.
1. Ануш черле. 2. Тудын вуйжо да логарже коршта. 3. Серге поликлиникыш йыҥгырта да
врачым ӱжеш. 4. Врач Анушым колыштеш, рецептым воза. 5. Шокшо вӱдеш иктаж 15
(латвич) минут наре тӱрлӧ шудым шолтат.
14.
1. коршта 2. шу 3. каем 4. колыштеш, воза 5. каем, налам 6. йӱман 7. каем 8. коршто,
йошкарге 9. кай/кае
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15.
1. пылышем 2. пӱет 3. оҥжо 4. йолна 5. кидда 6. логарышт
17.
Тендан мода коршта?, коршта, уло, почса, ончем, йошкарге, ангине, рецептым, толза
18.
Мый черле улам. Пашаш ом кай. Врачлан йыҥгыртем да тудым ӱжам. Врач латик
шагатлан толеш. Тудо мыйым колыштеш да рецептым воза. Вара аптекыш каем да
эмым налам. Тиде эмым кечеш ныл гана йӱман. Кум кече гыч адак поликлиникыш каем.
19.
Таче мый поликлиникыш каем. Мыйын вуем да логарем коршта. Изиш температуржат
уло. Врач пашаш кандаш шагатлан толеш. Тудо мыйым онча, колыштеш, рецептым воза,
каҥашым пуа. Кум кече гыч врач дек адак толман.

