
С. А. ФИРСОВ

МАРГОСМЗДАТЫН КЫРЫК-МЛРЫ ФИЛИАЛ— 1949



С А.ФИРСОВ

пшшппнтг

ТӸНГӒЛТӸШ ЮШКО Л ӸШТӸ
ТММЕЕЬШМШШШШ

Марийский АССР
Просвещени Министерство -м.' 

— утверждйен ' г '
7-шӹ издани к"А \ПЛ

МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИЗДАТЕЛЬСТВЫН
КЫРЫКМАРЫ ФИЛИАЛ 

Козмодемьянск—1949





*

















12



Оо

ро-ша
ро-а
мо
мо-ам

уам

о-ра руаш
а-ра ро-аш

Роа. Мам роа? 
Рошам роа.
Ма рошам?
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Лл

шал
шал
шол
лар

ол-ма

а-да
ол-ма
ош-ма

лу
ло
лом

олма.Ош
Лу олма.
Олма ара.

и



мыры
мы-ра

лым
о-лым

ыш
ыш-ма

Маша мыра. 
Ш ура мыра.

Олым ара. Лым ара
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лы-мы
шы-ла
о-ра
шор

Лым дымы.
Ош дым дымы. 
Лым шыла. 
Лым шошым 
шыла.
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72

1

мы-ны му-му 
мы-ры ну-ну

но
но-но

Мыны. Ош мыны. 
Лу мыны.

ыр
ныр

а-на
Ан-на

Уа ана.
Анна ана.

ч

2. Еукварь.



ма-кы код 
лукы  ка-лош

ка-рак
ша-рык

Л



кол шукы
ф

Шошым шукы.

Наум колым лоа.
—Наум, шукы кол? 
—Шукы, лу кол.

У калош. Кок калош. 
Машан у калош.

ы



Сс

Са-ша
Со-ма

Сома сусу. 
Соман олма.

су-су
су-сун

сы-кыр
са-кыр

Саша мыра. 
Сусун мыра.

ка-рас сы. са...
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Ир-а
Ки-ра
Ки-ран

им
сир
кир

Ки-ра
И
ир
И-рО Кт

ыр
ир

мы-ны ша-рык 
мы-ни ша-рик

Ира мыра. Ира сусу. 
Иран у калош.
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Кимын ик олма. 
Киран кок олма. 
Симан кым ирис.

Лина коэ. Мирон роя.



Ее

о-ен
ке-ен

Елен рисуен. 
Елен имним 

рисуен. 
Имни оен.

Е-лен
ри-су-ен
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Ле-на
Ре-ма
Се-моҥ

ши-ре
и-ре

ши-ре
ши-рен

нер
мел
лем

Ленан у шире. 
Лена ширен.

Кол лем.
Кол лем шолеш.

ка-ма-ка
ку-аш-на



• • • • • •

ар-лан са
сӓ ма О-ри-нӓ
сӓ-рӓн мӓ Ма-ри-на

Щ ц■ п паа-ка а-ра
щ ш М М

м а ши н а
ӓ-кӓм

■ ■ ■ ■ а-ра , са-ле-нӓ
а-м аш Ик сӓрӓн.
ӓ-мӓш Шукы машинӓ.

ка-рем Шукы сӓ.
кӓ-рем Мӓ саленӓ.

I
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си-рӓ ша-ло каш-ка
си-рен шӓ-лӓ кӓш-кӓ

си-ре-нӓ
сир-мӓш

Орина сирӓ. 
Марина сирен.
Мӓ сирена.

мы-ре-нӓ
Ӓкам мыра. 
Лена мыра.
Мӓ мыренӓ.

М
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вал
ка-вал

Ве-рӓ
вӓ-рӓ
вӓ-рӓш

вим
ви-мӓ

а-ра-ва
са-ва-ла

ӓ-ви
Са-ви

о-ра-ви
вар ва-ра

вел
р  т

ве-ле
ве-се-лӓ

вӓр

Вова изи.
Вован изи арава. 
Мишан выр-выр.

О..ВИ
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а-ра-ва
■ а ■■а-ва

кӓ-вӓн 
вар | вал 
вӓр ! вӓл

ла-вал
ша-выр

вара
вӓрӓ

Мишан изи арава. 
Зинан ош шавыр. 
Веран шим шавыр.

• • О ӹ

вил-ка ..ва.. ..вал кол

/

о*
ф



ту-на тир
ту-на тар таты тир
ту-ра та-ра ту-ты тыр
ту-ри Та-рас со-ты тур

ви-тӓ ты-ма-на та-вар
си-тӓ то-ло-та тар-ваш

тар
тӓр

Тура сир. 
Тура карем. 
Ъ1шкал витӓ. 
Тымана—кек. 
Таты—кол.

Лым лӹмӹн.
Тел толын.
Тене лым ир вазын. 
— Тарас, лӓкок, лым 

вазын.

зэЗ* Букварь



шож
ыр-жа
ар-жа
а-мыж
ло-мыж
Шож олым. 
Ыржа олым. 
Тум важ. 
Нуж—кол.

кож нуж шож
ко-жер ну-жер миж
важ ку-жы о-жы
ваш-тар

• •

у-жын о-зы
Ӓвӓм колым жара.
Ӓвӓм нуж колым 

жара.
Нуж кол—кужы кол.

•* Ф

жа.. та.. ..ж кол
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ПИ п у р -к а
пи пы-ро ны-жар па-па
пи-ла пе-ро шы-жар пӓ-пӓ
пор пу-ра пы-рыс па-ша
по-ран пу-рак По-рис пӓ-шӓ

Порис тумым роа. 
Семон пум пила. 
Павыл пыжара. 
Мирон пырола.

Верӓн у перо. 
Верӓ сирӓ. 
Осип изи ӓзӓ. 
Осип пӓпӓ.

1
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пӹ-жӓш шиш-тӹ
шӹ-жӹ тыш-кы каш-ка лым
кӹ-зӹ тӹш-кӹ кӓш-кӓ лӹм
тьтл-зӹ кыш-кы тыш-ка ра-вы
шиш-тӹ кьш-кӹ тӹш-кӓ ре-вӹ
пистӹ тыр-лы тыр - ла Ла-зыр
лис-тӹ | Тӹр-ЛЬ! тӹр-дӓ ӓ-зӹр

Пӹжӓш.
Кек пӹжӓш. Тӹштӹ нӹл мыны. 
Павыл:—Нӓлшӓш,—манеш.
Иван:—Ана нӓл,—манеш. 
Мыйым ак нӓлеш

зе



ч кӹ-си-ӓ ӹр-вӹж
ӹр-вӹж пе-шӹр ӹш-тӹ
шьш-вӹк тӹ-мӹр ӹш-тӹр

л

ӹ-лӹш
ӹ-лӹ-мӓш

Ала лӹпӹ.
Ала кӹшкӹ. 
Ала шиштӹ. 
Пистӹ рижӹк. 
Листӹ левӓш. 
Пӹсӹ кӹзӹ. 
Тошты тӹлзӹ.

Маринӓ тӹрӹм тӧрлӓ. 
Верӓ винтым коа. 
Елен сирен шӹнзӓ. 
Шӹжвӹк мырызы 

кек ылеш.
Шӹжвӹк шошым то
леш, шӹжӹм кеӓ.
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ЛЫ 
ДЫ-ды 
лы-дын 
лы-деш 

Ӓвӓ лыды. 
Тыр вады. 
Изи сад.
Ик шӹдӹр. 
Ик кӹдӹр.

кӓ-дӹ
кӹ-дӹр
шӹ-дӹр

ды
ма-дыш 
ма-дын 
ма-деш
Мишук лыдеш 
Наум мадеш.
Мӓ лыдына.
Тӓ лыдыда.
Мӓ вадеш лыдына

т
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шар-ды ӹ-дӹр
шуды шар-ды кож-влӓ гаа-ды-ра

ы

куды пан-ды важ-влӓ па-ды-ра;
-М

муды ком-ды лы-ды-влӓ ка-ды-раз
шо-ды мор-да кӓ-дӹ-влӓ ка-да-ма

Вадеш ӹзӓм мордам шӹнден.
Ирок мордам лыкташ кен.
Мордам лыктеш: нӹл кадама дӓ лу 

пӓрдӓш пырен.
Ӹзӓм вес вадат мордам шӹнден.

39



ч

ДОН ма-дыш Ли-за лы-дын
до-кы ма-деш Ли-да* лы-ды-на
до-ны ма-дыт Ди-ма ма-ды-еа
до-ран ма-ды-на Ди-на си-ре-нӓ

Лыды—вӹд кек.
Ӓвӓ лыды: дарт, дарт. 
Изивай: тик, тик. 
Лыдывлӓ вӹдӹш кеӓт. 
Изи лыдывлӓ мадыт.

та... кӹвв ӓ... то-ло.в
40



шуды У лу у-жым у-жам
шӱ-дӹ Ӱ лу ӱ-жӹм ӱ- жӓм
Шӱ-Лӹ шу ну у-жы-нам у-жы-ныт
шӱ-лӹт шӱ пӱ ӱ-жӹ-нӓм ӱ-жӹ-нӹт

ма-вла
им-влӓ
пи-влӓ
кӱ-влӓ
нӱ-влӓ

Шӱлӹ.
Семон садыш пырен.
Тӹдӹ олмаву доран шӱлӹм 

ужын. Шӱлӹ кыдалын.

41



т

мӱкш пӱкш
ту-ан Ӱ шӱм мӱкш
тӱ-ӓн ӱш шӱй мӱк-шьш

у-ан ӱш-тӹ сӱм пӱкш
•  •  ое»у-ане/ ӱш-кӱж сӱк пӱк-шӹм

шӓ-лӓ-нӓ
вы-жа-ла

пе-ле-дӹш
пе-ле-деш

п ы-дыр-та 
пы-дыр-ты

Шошым пеледӹш 
пеледеш.

Тӹшкӹ мӱкш миӓ, 
мӱм нӓлеш.

Оринӓн ӱӓн 
ышкал.

Оринӓ ӱм ваза. 
Тӹдӹ ум выжала.

Пӱкшым пӱдон ит пыр, пӱ шӓлӓнӓ. 
Пӱкшым ӓзӹр дон пыдырты.
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уж шу-лаш шун тӹш-ты
ӱж шӱ-лӓш шӱн тӹш-тӹ
у-жеш ту-лаш шум кук-шы
ӱ-жеш тӱ-л ӓш шӱм кӱк-тӹ

Шуды пиш кужы кушкын. 
Шукы кӓвӓн лӓктӹн.
Кукшы шудым шывштенӹт. 
Кӱкшӹ кӓвӓнвлӓм ӹштенӹт.
Ӓкам кӹнем тула.
ӒЕӓм оксам тӱла.
Лиза, изилӓн малышым пу! 
Мӓнмӓн ошы дӓ ире пӱ! 
Сыкыр шулаш кӹзӹ м иу! 
Шӱлӓш нердон келеш.
Иван мӓнмӓм ак уж.
Тӹдӹ мадаш ак ӱж ." 
Мишук мӓнмӓм ужеш.
Тӹдӹ мадаш ӱжеш.
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Хх

ха-ла

ха-ла хы-ла ӹ-рӓш
хӓ-лӓ хы-ва хӹ-рӓш

хы-на 
хы-на-лаш

за-вод
на-род
на-ро-дын

а-лык
ха-лык
ха-лаш-ты

Хыва ышкал. 
Хыла алаша. 
Хӹрӓш ожы.

Хала.
Хала. Тӹштӹ шукы завод.
Перви завод хозан ылын.
Кӹзӹт мӓнмӓн—народын.
Труен ӹлӹшӹ халык перви худан ӹлен. 
Кӹзӹт сусун, веселӓн ьшӓ.
Ӹшке хоза ылеш.
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Кол-хоз со-ла.
кол-хоз
СОВ-ХОЗ

кол-хо-зын
сов-хо-зын

со-ла-нан
ха-ла-нан

Колхоз.
Перви солашты кулак хоза ылын. 
Кӹзӹт нӹнӹ уке ылыт.
Нӹнӹм пӹтӓрӹмӹ.
Кӹзӹт народ ӹшке хоза ылеш. 
Солалан хала машинам колта. 
Халалан сола киндӹм пуа.

45



ца-ма цӹ-вӹ
ца-ма
ло-ца

цӹ-вӹ
цӹ-вӹм

пӹр-цӹ
пӹр-цьш

ци-ци
цип-ци
цӓ-цӓ
цӓш-кӓ
цеп
цеп-кӓ

Анна цӹвӹм пукша.
Тӹдӹ шож пӹрцӹм пуа. 
—Цици, цици!—манеш, сасла. 
Хӹрӓш вӹльш хӹрӓш цама. 
Изи цама.
Цама цӹзӹм шывшеш.
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цӹр-цӹк
ьтл-цьтк

цӹр-цӹк
пӹр-цӹк

цыл-ма
цыл-ка
цыл-кам

цыл-ка
ло-ца 

мо-мо-ца 
ма-ца-ла

У цылма.
У цылка.
У момоца. 
Цӓшкӓ лоца. 
Сакыр ципци. 
Шож пӹрцӹ. 
Шож ӹлцӹк.

Ӓвӓм халаш каштын; 
Халашты цӓшкӓм, 

цылкам нӓлӹн.

Садышты: цор-зор! 
Тидӹ цӹрцӹк. 
Шукы цӹрцӹк.

Изи Роза ашкедӓш цӓцӓ. 
Розан кидӹштӹ изи цӓцӓ.



ла-гы цӹ-гӓк
ла-гы Сер-ге ыж-га ты-гыр
ше-гӹ шер-ге ыж-гам тӹ-гӹр

нертӹ миж тем мы-ры-зы та-ган
шӹртӹ ( выр-гем ыр-гы-зы тӓ т ӓ

Сергея у мижгем. 
Кимын у тыгыр дӓ 
у ыжга. Ыжым 
ыргызы ырген. 
Цилӓн выргем улы.

Мӓнмӓн кого 
колхоз. Шукы 
плуг, шукы шире. 
Мӓнмӓн колхоз— 
кого колхоз.



цӓн-гӓ пон-гы ӱн-гӹ
цӓн-гӓ ан-га лӓн-гӹш ! тон-ган
тӓн-гӓ ӱн-гӹ кӓн-гӹж тонг
тӓнг он-гы кӓн-гӹ-жьш онг
шьш-гӓ шон-гы ӹн-тӹ ж шон-ган
тӹн-гӓ пон-гы ӹн-гӹ-жӹм шонг

Кӓнгӹж.
Кӓнгӹжӹм цилӓ улы.
Садышты ӹнгӹж. Нырышты шӓдӓнгӹ. 
Шӧргӹш™ понгы.
Мӓ тӹртӹш каштна.
Тӹштӹ йонгым погышна.
Мӓ ӱнгӹм ужна. Ӱнгӹ кого кек.

4. Букварь. 49



Зэ

а-э-ро-план е

•  •у-э
ӱ-э-лӓ
ӱ-э-влӓ

э-дем
э-дем-влӓ
зр-гӹ-влӓ

а-э-ро-план
а-э-ро-дром
а-э-ро-порт

и-эш
ли-эш
шу-эр
шу-эн
ро-эн
ло-эн
во-эн

Ызӓм ӱэм шӹнден. 
Ӱэ кого кушкын. 
Б1зӓм уэм рози.

Мӓ колым лошна.
Шукы колым лоан толна. 
Мӓнмӓм коллоэц маныт.

м



тор
тӧр
ор-да 
ӧр-дӓ

шо-ран 
шӧ-рӓн 
кок ожы 
кӧк ожы

пӧ-кен стӧл

мӧр
тӧр
тӧ-рем

ӧрт
пӧрт

пӧ-рем

мӧс-кӓ
мӧс-кӓм
мӧс-кӓн

Мӧскӓ.
Шӹргӹ. Тӹштӹ мӧскӓ. 
Вӧдӧт мӧр погаш 
кен. Вӧдӧт мӧскӓм 

ужын. Мӧскӓн кого 
лапа, кужы миж.
Вӧдӧт ӧрт кеӓш 
лӱдӹн.

У пӧрт. Пӧрт кӧргӹ. Тӹштӹ 
у стӧл, у пӧкен, дӓ цилӓок улы.

$1



Ий

са-рай
ой 1 вуй 

той вуй-жыр 
пай Вай-су 
Сарай вуй. 
Ышкал пай.
Той полдыш.

вуи-жыр
май 

са-рай 
Ми-ко-лай 

Вайсун вуйжыр. 
Миколай ыргызы. 
Первый май.

ам-»

йа йӱ
йӓл
йӓр

О мнам
ЯР Ииак- ты

иук-сы
Йӱк-сӓр

Изи йӓм. Кого
йӓр.
Йӓктӹ рижӹк.

о

Йӱксӹ й ӓр ӹш 
толын.
Йӱксым Верӓ ужын.



ка-йыц йӹл

ка-йыц
кы-йыр

йы
Йыл
а-йыл

йӹ
йӹл
йӹл-мӹ

ЙИ
йиш
йи-ше-лӓ

Марйин у кайыц. 
Павыл пиш йӹлмӓн.
Ош йиш олма поспеен.

% 9

Йыл когоореЕШ.
Шошым Йыл темеш, полой вӹд лиэш.

ЙО йӧ
йож
йож-ан

йо-гы
йо-ри

йӧн
о  • •  ____  • •ион-ан

Тӱнӹ йожан. 
Корным йожтен 
шӹнден.

Ӓпгӹр вӹд кошкаат, 
мӓ пӱӓм пӱэ нӓ. 
Пӱӓнӓ пиш йӧнӓн.



Йыл йор-та Йын-гы йыд
С  еейыл о  • •  • •йӧр-та йӹн-гьтл йыд-пел
кай йы-дым йон-гы ко-гор-ны

ее Окай йӹ-дӹм йон-га-та вуй-гор-ны

па-ро-ход
па-ро-ход-влӓ

па-ро-воз
па-ро-воз-влӓ

ка-нал
Мо-сква

Йыл кого ылеш. Йылышты кого па- 
роходвлӓ каштыт. Москва рекӓ дон
Йыл лошты каналым ӹштӹмӹ. Ти ка
налым Москва—Волга канал маныт. 
Моеквашкы ӹнде пароходвлӓ каштыт.

н



ял Зо-я я-мак
яр ша-я ма-як

пи-о-нер
пи-о-нер-влӓ

ял яр я-ра
йӓл я з  • •йӓр е  • •  • •иа-ра

йӓм
йӓм-дӹ

Яко дон Зоя школыш каштыт. 
Яко дон Зоя пионер ылыт.
Зоя звенон вожатый ылеш.
Яко горнист ылеш.
Яко пионервлӓм погынаш сӹгӹрӓ.



ӓ-тя
ӓ-тя-жӹ
ӓ-тят

тетя
Пе-тя
Петян

у-ля 
у-лям 
у-ля-вдӓ

ы-жар-гы
як-шар-гы
як-шар-ген

Ӓтяжӹ дон Петя колхоз садыш кенӹт. 
Петян ӓтяжӹ мӱкшым анжа.

Садышты шукы уля, цилӓ рядӹн шьш- 
зӓт. Садышты олмавувлӓ. Олма поспеен, 
якшарген.

Петя якшар олмам пога.
Ӓтяжӹ мӱм кӱдӓ.

«е



ка-ля тырт-ня по-ха-ня
па-тя пӓрт-ня по-ха-ня-ла
шо-ля ӓр-ия по-ха-ня-жым

я-ла-ва
як-ла-ка
ла-ма-я

Каля сасла: тик-тик.
Коти тидӹм яжон колеш.
Коти каляй лӓкмӹм оролаш шӹнзет. 
Каля лӓктеш веле, коти калим роалта.

Поханя.
Ӓтям утикӓм ӹштен.
Утикӓлӓ мадаш пиш яжо.
Зоя изи, тӹдӹн—поханя.
Зоя поханяла мадеш.
Зоя поханяжым арата.
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юр
ю-ран
ю-рын

юж
юж-нам
юж-нам-жы

ю-ал-гы
ю-га-та
йон-га-та

Ю р .
Юр юреш. Юр юрын. Тӱнӹ юалгы.

Юр паштек корны лявӹрген. Юр паш
тек корнышты йӹл веле.

П ӓ л ӹ д ӓ. Йӹржӹ йӓктӹ, покшал
ны йӓр. (Окня.)

де



“Ч

юр
Ю-ра

А-ню
О-лю
МитяЮ-рик 

Митю дон Юрик якшар

О-тю
Ие-тю
Ми-тю

шуным
деныт.

Митю люлюм ӹштӓ. •
Юрик имним ӹштӓ.
Вара Отю толеш.
Отю цӓшкӓм, плошкам ӹштӓ.

кан-

Коги вуйышты куку юк. 
Вады йӹде шӹжвӹк юк.

р
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ша-вынь
ты-рын
тьг-рьш
тӹ-рӹнь

ша-вынь
ка-гыдь
шу-жыль

шы-гы ль 
мы-гыль 
ре-хень

ше-ньык 
ве-ньӹк 
се-ньык

Ӓвӓм пазарыш кен. Пазарыште ӓвӓм 
шавыньым нӓлӹн. Енгӓм тоныш. Енгӓм 
кол кагыльым кӱэшгӹ. Шеньӹкӹм нӓлӓт, 
ӹзӓм йырыш кеш.

Мӹнь кӓндӓкш иӓш ылам. Мӹньӹн 
лӹмем—Иван. Мӹнь первый классыш 
каштам.

Выльдырцан мыра: выть-выль-дырт. 
А кӹсиӓ: пинь-нинь-пинь.

30
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ча-пан ке-чы
ча-пан е-чы 1 чу-чеш
пи-чӓл ке-чӹ чӱ-чеш

кӹч
пыч

Изи ечӹ. Кого ечӹ. Мӓ мадына. 
Кырык нер гӹц пиш чӹнь валенӓ. 
Тагачы аяран кечӹ.
Мадаш чоте яжо.

Б1зӓмьш яжо пичӓл.
Пичӓлжӹ пиш чучеш.
Йзӓм лыдым кыча.
Ӹрӓн качы. Эче ма качы?

П ӓ л ӹ д ӓ. Со каштеш, ма ылеш?

Ш
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ком-бы-влӓ
лом-бы
ком-бы 
ком-бы-влӓ ! 
ком-бы-влӓм I

Йы-лым-бал
Йы-лым-бал-ны
Шу-рым-бал
Шу-рым-бал-ны

шӱм-бел
шӱм-бе-лем
бри-га-да
бри-га-дир

Комбы вӹдӹм арата. 
Комбывлӓ пӱӓштӹ 
ин каштыт. Комбы- 
влӓм ш ы марем пок
тыл тольы.

Ломбы пеледын. 
Ломбы пеледӹш тот
лы пышан. Ломбы 
кӹцкӹм цилӓн яратат.

Шӱмбелем Йылым
бал ны преням роа. 
Тӹдӹ бригадым вуй
ла лта.
Тӹдӹ бригадир ылеш.

Мирон плотник: ти
дын ембӹл, пыжар, 
цилӓ улы.
Тавар дон ташмарлаш 
ембӹлдон ягылтат.

ее



^  у л

ком-байн
ком-бы
ком-байн
ком-байн-влӓ

тӹ-ре-деш
ши-эш
пу-ал-та

бук-ва 
бук-вам 
бук-ва-влӓм
Мӹнь цилӓ буквам 
пӓлем. Б1нде лыдын 
мыщтем. Шӱмбеле- 
мӓт цилӓ буквам пӓ- 
лӓ. Мӓ сиренӓт мыш- 
тенӓ.
Мӓ цилӓ буквам пӓ
ленӓ.

Нырышты трактор. 
Тӹдӹ комбайным 
шывшеш. Комбайн 
тӹредеш, шиӓш, пу
алта. Комбайн кого 
машинӓ.

Пӓлӹ дӓ. Кок шӱмбел корны гач 
ӹлӓт, иктӹ-весӹштьш ак ужеп. (Сӹнзӓ.)

ее



Фо-ма
Мар-фа
Е-фи
Е-граф

Фе-о-фан 
Ми-тро-фан 
мын-дыр-та 
мын-дыр-тат

фаб-ри-ка
фаб-ри-кым
Кро-фи-нӓ
Фев-ро-ни

Фабрикым ӹштӓт.
Лывыртен. Ӹрвезӹвлӓ тӱнӹ мадыт.у
Фома лӹмым арала. Ефи лӹмым мун

дырта. Токышты Марфа толеш дӓ ядет:
— Мам ӹ ште дӓ?
— Фабрикым ӹштенӓ,—Фома келесӓ.
— Феофан, Митрофан, Еграф толда, 

фабрикым ӹштенӓ!—Марфа сӹгӹрӓ.
Ньшӓт толыт. Феврони, Крофинӓ эче то

лыт. Лӹмым мындырташ фабрикым ӹштӓт.
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фут-бол
шо-фер 
фер-ма 
пиф-ра

те-ле-фон
те-ле-фо-нист
те-ле-граф

шкаф
фут-бол
фут-бол-ла
фут-бо-лист

Футбол»
Мӓ футболла мадына. Мӓ футболист 
ылына. Футболла мадаш пиш яжо. 
Футболла мадмаш кид-ялым цаткы- 
демдӓ.

Телефон.
Мӓнмӓн школыш™ телефон 

улы. Учительна телефондон ха- 
лашкы попа. Телефондон мӹн
дӹркӹ попаш лиэш.

шарф
флаг
шкаф
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пло-щадь
пло-ща-дьыш-ты

ка-ва-ле-ри а-э-ро-план 
ар-тил-ле-ри а-э-ро-план-влӓ

Красный площадь.
Октябрь праздник. Красный площадьӹштӹ 

парад. Пӹтӓри пехота эртӓ, вара кавалери, ар
тиллери, танквлӓ. Кӱшнӹ аэропланвлӓ чон- 
гештӓт. Войскы паштек народ стройдон эрта.

бе



л

класс пло-ща-дка 
плащ пло-щад-кыш-ты

ком-му-нӓ
ком-му-иизм

Манман семьянӓ.
• •

Мӓнмӓн семья кого. Атям складым оро
ла. Ӓвӓм тонынаок ӹлӓ, мӓлӓннӓ качкаш 
йӓмдӹлӓ. Б1зӓм тракторист-стахановец.
Ӓкӓм учительница.

Шоляэм детплощадкыш каштеш. 
Мӓнмӓн цилӓнӓн пӓшӓ улы.
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съезд Со-юз
съез-дыш Со-юз-вый
съез-дыш-ты Все-со-юз-ный

Москва СССР-ын столица. Москвашты Со- 
ветвлӓн Всесоюзный съезд лин. Съездыш™ 
Сталин тӓнг Конституци гишӓн докладым 
ӹштен. Съезд Конституцим утверждаен.

Съезд.



•  •

са-мо-лет
о-лен 
О-ле-на

Се-мен
Се-ре-жа

• •

Летчик.

•  •по-ле-на
е е

лет-чик

Мишан ӓтяжӹ—летчик. Тӹдӹ Казань дон
Москва лошты самолетдон каштеш, пассажир- 
влӓм кандыштеш.

• •

Война годым Мишан ӓтяжӹ военный лет
чик ылын. Тӹдӹ фашиствлӓм кӱшӹц шин, 
нӹнӹ вӹкӹ бомбывлӓм кышкен. Войнашты 
врагвлӓм яжон шимӹ гишӓн Советский Пра
вительство Мишан ӓтятӹм орденвлӓдон наг
раждаем

• •

Миша дон Сережа.
Миша дон Сережа лет

чик лиӓш ишнат. Нӹнӹ ма-
• •

дыш самолетым ӹштенӹт.
Уроквлӓпаштек нӹнӹ кок-

• •

тын мадын самолетым кол
ты штыт.

Йӓл ӹд ӓ. Кек агыл—
чонгештӓ.

ӓ
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Изи Толян мырыжы.

Вӹц йӓнгӓн 
мадын, ваштыл, 
мӹнь детсадыш каштынам. 
Ӹнде мӹнь изиок ам ыл,— 
школыш кайыкшат кердӓм.

Эй, детсадна, 
код цеверӹн, 
анжыметлӓн тау пиш!
Вычем мӹнь сентябрь кечӹм,— 
школыш кемӹ шоэш пиш.

Шӹжӹ толын.

Шӹжӹ толын... Покшым вазеш, 
йӹрвӓш картин весӹ.
Той ӹлӹштӓш вылге мадеш, 
укш гӹц рокыш вӹсӓ.
Колаш акли ӹнде кекӹн 
шӱм ӹвӹртӹш юкшым.
Нӹнӹ пакы чонгештенӹт, 
пакы—шокшы югыш.

71



Школыш.
Шьш и темӹн мӹлӓнем, ӹнде школыш 

мӹнь кеем. Ӓтям нӓлӹн мӹлӓнем картинӓньш 
у книгам. Ӓвӓм ырген мӹлӓнем изи яжо у 
сумкам.

Вайсу.
Вайсу школыш каштеш. 

Тӹдӹ первый классыш™ ты- 
менеш. Тыменьмӓш™ Вайсу 
яжон кердеш. Тӹдӹ малашат 
арата. Тымень толеш, кач
кылдалаш, мадаш лӓктеш.

п



Вадеш Вайсу уроквлӓм йӓмдӹлӓ: книгӓм 
лыдеш, сирӓ, задачым решӓ, рисуя. Тилец 
пасна тӹдӹ эче ӓвӓжӹлӓн палша: камака ол
таш пум пырта, цӹвӹвлӓм пукша.

Шим карак-
4

Шӹжӹ толын, ӱш
тым канден. Пушӓн- 
гӹвлӓ цӓрӓвлӓ — 
ӹлышташым виден 
шуэныт.

Кож дон йӓктӹ ве
ле ыжаргы шалгат.
Шим караквлӓ (остат
кам саслен каштын

— Кар, кар! Кенӓ
шокшы вӓрӹш. Тиштӹ ӹлӓш ӱштӹ.

Тенге саслен каштыт нӹнӹ. Вара шукын 
иквӓреш погынат, чонгештӓш тӓрвӓнӓт, сас- 
лат:

о

— Кар, кар, кар! Шокшы вӓрӹш мӓ кенӓ. 
Цеверӹн! Шошым мӹнгеш толына.
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Ма тидӹ.

Вуйжым кӱш лӱ л тӓ леш, 
онгжым кӓдьтртӓлеш, 
каштеш тӹдӹ—кавыр, 
манаш лиэш—патыр.
Ма техеньӹ, пӓлок, 
лӹмжӹм келесӓлок!

Коти игӹ дон пи.

Кудвичӹштӹ коти игӹ мадын. Трӱк тӹш
кӹ кого пи толеш. Коти игӹ лӱдӹн колта. 
Мам ӹштӹмлӓ? Тӹдӹ тупшым пӱгыртен шӧн
да, пынжым авартен шӹндӓ. Сӹнзӓжӹ тылла
йолгыжеш.



Пи ладнан эртен1 !кеӓ. Коти игӹ пи паш

тек анжен кодеш. Тӹдӹ шаня: „Теве мӹнь 

махань лӱдӹшлӓ ылам, кого пиӓт мӹнь гӹ

цем лӱдеш".

Книгам переген кычылт.

Книгам переген кычылт. Тӹдӹм пумага-

дон сӹрен шӹндӹ, ит тырыж, ит лявӹртӹ, 

тӹшӓк ит сирӹ, ит рисуйы. Ик и эртӹмӓш, 

книгӓ вес учениклӓн керӓл лиэш. Дела дӓ

ире книгам кидӹш нӓлмӹкӹ, тӹ ӹрвезӹ су

су лиэш. Книгӓм переген кучылтметлан тӹ

дӹ тӹлӓт таум келесӓ.'
м



Цилӓн тыменьӹт

Малын вӓл тинӓр ӹрвезӹ 
школыш кеӓт, талашаш 
Теве малын: каждый нӹнӹ 
пӓшӓм тымень лӓктӓш шанат. 
Иван лиэш тракторист,
Петр лиэш машинист.
Изи Серге пионер— 
тӹдӹ лиэш инженер.
Тымень лӓкшӹ трактористла 
колхоз йырым кыралын 
Паровозын машиниствлӓ 
паровозвлӓм канды штык 
Инженервлӓ шукын лит— 
стройкеш лиэш шукы кид. 
Теве малын ӹрвезӹвлӓэт 
школыш кеӓт, талашат.
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Тел.

Лым вазын. Йырым, алыкым цилӓ мӱден 
шӹнден. Йӱӓм дӓ ӓнгӹрӓш и левед шӹнден. 
Тирьш нӓлӹн, ялеш ечым чизи, ӹрвезӹвлӓ 
каремӹш кыргыжыт. Тӹштӹ нӹнӹ тирьш, 
ечын мидыт. Карем циц тянгыра юквлӓ пик
тат—ӹрвезӹвлӓ саслат.

Иӓ л ӹ дӓ. 1. Кидшӹ, ялжы уке—кӹве
рӓн  ӹштӓ.

2. Кидтеок окняэш рисуя.
3. Ныр вӹлнӹ ош партыш.
4. Мытык мары пӧрт ого л ым „луч" 

еевӓлеш.



Лым эдем.
Тӱнӹ лывырталын. Шукы лым лӹмӹн 

шӹнден. Ӹрвезӹвлӓ ӧлицӓштӹ мадыт. Нӹнӹ 
лӹмым мындырташ лым эдемӹм ӹштӓт. Кид 
кижӓ гӹнят, лым эдемжӹ яжо лин. Тӹдӹлӓн 
сӹнзӓм тышкалтенӹт, ышмаэт трубкам пы- 
рылтенӹт, кидеш ваштырым кычыктенӹт, ву- 
ешӹжӹ корзиным чиктеныт.

И вӹлнӹ.
Аяран. Изи ечӹм чизи, 

ӹрвезӹвлӓ и вӹкӹ кеӓт.
И вӹлнӹ пиш яжо. Б1р- 
везӹвлӓ, як йырген веле 
шӹнзӹнӹт, и вӹлнӹ ми
дыт.
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Кӓнӹм кечӹн.
Кӓнӹм кечӹн мӓ мадына. Те

лым мадаш пиш яжо. Кыдыжы 
ечӹдон мадыт, кыдыжы—изи- 
дирдон. Мӹнь ӹшкежӹ конь- 
кидон мадаш яратем. Кӱ кыце 
мышта мадына.

Конькидон.

М Ӓнгӹр вӹкӹ ош лым
выжге веле вилеш, 
уа ваштыр лошты 
ош пдетоным пидеш.
Тӓнг дон тӓнг йӹгӹре 
чӹнь конькидон кеӓт, 
яклака тӹгӹрьгм 
цодырге пычкедӓт.
Вайсун вуй пундашеш, 
калпак, яжон шӹцок!
Мадаш мастар мардеж,
Вайсу паштек вӹсок!

Иӓ л ӹ дӓ. Кидтьшӹ, ялтымы— капкам
пачеш.
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Мӹньӹн кечем.
7 чӓс. Мӹнь кьшьӹлӓм, лицӓм 
мышкам, чиэм, качкаш шӹнгӓм.

8 чӓс. Мӹнь школыш кеем.
е

9 чӓс. Мӹнь школӹшты ылам. 
Книгӓм лыдам, сирем, рисуем, 
мырем. •

з

2 чӓс. Тӧкына кеем. Тонына 
кидӹм мышкам, обедӓем, мадам.

5 чӓс. У роквлӓм тыменям, рисуем.

9 чӓс. Мӹнь амалаш вазам.



Якшар онг.
Телӹм якшар онг шок

шы вӓрӹш ак ке. Икӓнӓ 
кок ӹрвезӹ тӹдӹм лӱдӹ- 
дон кычен ӹт. Якшар
онгжы сылыкын мырал
та: тюрт-тюрт!

Якшар ойгым кыченӹ- 
тӓт, пӧртӹш пыртенӹт.
Якшар онг шокшым ак 
тырхы.

Ӹрвезӹвлӓ вадеш тымень толыт, анжат 
кек колен. Пиш ойхыраш ӹжӓлӓйӓт.

— Эх, малын кыченЕӓ вӓл!—маныт.
Телӹм.

Телӹм изи ӱштӹштӹ 
ӹрвезӹн шӹргӹ якшарга.
Кечӹ лӓктӹн, кӹньӹл дӓ, 
школыш кеӓш веремӓ!
Ирок школыш кыргыжаш 
изи ӱштӹн пиш яжо.

Морен.
Тӹшкӓ лошты шӹнзӓ морен, 
лим, охотникым оролен.
А охотник ныр покшалны 
шукы тӹдӹм кӹчӓл каштын.
6. Бткв&пь



Морен телӹм.
Телӹм ӱштӹ моренлӓн. Тӹдӹ ныр мычкы 

кыдалеш, шӧргӹш шоэш, шапки каргышым 
ньымышталеш. Телӹм морен лым гань ошы. 
Седӹндон веле пи гӹц, йой ӹрвӹж гӹц те
лӹм морен перегӓлтеш.

Кеквлӓн столовый.
Ӹрвезӹвлӓ школыш кенӹт. Школа доны 

нӹнӹ кеквлӓм ужыныт. Ӹрвезӹвлӓ кеквлӓ- 
лӓн сыкыр лыдыргын шӓвенӹт. Кеквлӓ пӹ
тӓри ак миэп, лӱдӹт. Варажы нӹнӹ сыкыр 
лыдыргын цилӓ чьшген нӓлӹнӹт. Ӹрвезӹвлӓ 
кымда хангам моныт, тӹдӹм ӱэ укшеш керем 
мычкы сакалтеныт. Тӹшӓк сыкыр пудыргым, 
нушмым пиштенӹт. Ӹрвезӹвлӓ тел гач, шо
шым якте, тӹшӓк кеквлӓм пукшеныт.
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Мӓнмӓн елка.
Школышкы ИЗИ КО

ЖЫМ кандевӹ. Тидӹм
• е

елка маныт. Кож укш- 
влӓэш сӓкӓш мӓ хМахань- 
шон мадышвлӓм ӹштӓш 
тьшгӓлнӓ. Нина шӧртни 
чиӓдон пӱкшвлӓм чиӓл- 
тӓ. Иван изи коропля- 
влӓм ӹштӓ. Мӓтьолгыж-

шы цепьвлӓм ӹштенӓ. Лиза шерӹм кандыш.
Бйнтӹмӹ мадышвлӓм дӓ эче вӹц оголан як-

• •

шар звездам пижыктышна. Елкына пиш яжо
• •

лин. Вадеш елка йӹр мадаш тьшгӓлнӓ. 
Мырым мырышна,- куштышна, стихвлӓм ша- 
йыштна.

• •

Елка.
•О

Елка шачын тӧ р ге т ,
• •

елка кушкын шӹргеш.
Тӹдӹ со ыжаргы, 
вӹцкӹж дӓ кыталгы.
Шойге мардеж шишка, 
шакта юкшы шиштын.
Тиштӹ эрта морен, 
дӓ кынамжы—мӧскӓ.

Иӓ л ӹ дӓ. Телет, кӓнгӓшет со ыжаргок. м



Елка.
Тенгечӹ школ ы што на/ел ка ыльы. Мӓ ди-

лӓн веселӓйӹшнӓ, мырышна дӓ мадна. Ёл
ка годым мӓлӓннӓ конфетым, подаркавлӓм шӓ- 
лӓтевӹ. Мӹлӓнем картинӓн книгӓм пуэвӹ,
шоляэмлӓн— мадыш автомобильым. Шыжа-

• •

рем—Нина елкышты ылте. Ниналан ӓвӓм у 
поханям нӓлӹн пуэн.

ЙО

Ӹрвезем годым.
Теве мӹньӹн солаэм, 
теве мӹньӹн томаэм, 
теве мӹньӹ кырыктӹц 
тареш шӹнзӹн вален кем.
Тирем тӹрӹнь сӓрнӓлт кет, 
мӹньӹ поган кенвазын. 
Вуйын-вуйстык лымшуаш

тӧрӧк мӹньӹ шыралтым. 
Мӹньӹн изи тӓнгвлӓэм 
кырык вӹлнӹ шалгалтат, 
мӹлӓм лишӹ самыньым 
утен кеӓш ваштылыт. 
Мьшьжӹн теве лицӓэм, 
кидем моло лӹм веле.
Йӓллӓн сусу—ваштылаш, 
мӹлӓм веле ойхыраш.

34



Вӹтельӹ дон тьыри.
Вӹтельӹ купышты ӹлен, тьыри—нырыш

ты. Икӓнӓ нӹнӹ тагыце вӓш линӹт, дӓ нӹнӹ 
лошты техень хытырымаш лин:

— Вӹтельӹ, тӹнь кышты ӹлет?
— Кого купышты ӹлем.
— Ӓл мӓ докына, нырышкы.
— Уке, ам ке. Тӹштӹ вӹд уке.

Ӹрвезӹ дон коти.
Бфвезӹ ӹшке лыдын мыштыде, а коти- 

лӓн попен:
— Ситӓ ӹнде тӹ

лӓт такеш кашташ, 
книгӓ лыдаш тыме
няш келеш. Теве тӹ
лӓт книгӓ. Иквӓреш 
лыдаш тӹнгӓлӹнӓ. 
Теве—буквавлӓ: те
ве „А“, теве „У“.

Коти „мӓок“ манылдалын дӓ каля кы
чаш кыдалын.
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Повар.
Пӹркемлӓштӹ, 
тӹшкӓ лошты 
изи „повар" 
шьш ӹлӓ.
Калпак луды, 
пашмак луды, 
шавыр луды— 
йӹр имӓн.
Тӹдӹм ужын, 
тӹкӓл анжы— 
тӹньӹм тӹдӹ 
ак анжал. 
Кидетдонжы 
тӹкӓл анжы— 
лӱдӹн тӹдӹ 
ак кыдал.
„ Пышты-пышты 
„пышты-пышты“,

тотлы пуштым 
пиш шолта. 
„Повар" тидӹ 
хынам ак ӱж, 
тӹньӹм ӧрдӹш 
вел покта.

л*
ӱ ф

Тевеш кышты— 
шокшы пушты! 
Тидӹ—шӱлӹ, 
мӹньӹ пӓлем. 
Пӹркемлӓштӹ 
ӹлӓ шӱлӹ, 
шӱлӹм ам пушт 
перегем!



Санитарка.

Изи ӹрвезӹ кидшым шу
шыртен. Б1 рвезын кидшӹ 
каршта. Ӓкӓжӹ ире савыц 
лаштыкым мон. Тӹдӹ шу
шырым ялштен шӹнден.

Ӓвӓштӹ ужын тидӹм дӓ 
келесен:

—Анжок теве, кыце итӹрӓн ялштен шӹн
ден. Тӹнь* ӹдӹрем, санитарка лин кердӓт.

Ошмел дон коти.
Коти качкын шӹнзен. Тӹдӹн докы Ош

мел кыдал толын дӓ тоже качкаш тӹнгӓлӹн.
Коти Ошмельш лапажыдон вуй гӹц савен 

колта. Ошмел „р-р-р" манеш дӓ котим пач 
гӹц пырыл шӹндӓ.

Тӹмӹкӹ нӹнӹ пыток кредӓлӓш тӹнгӓлӹ- 
нӹт. Шиэдӓлӹт —пын веле шӓпнӓ.

ее

Тьшӓмок Олёна кыва вӹд намалтышдон 
толеш ылын. Тӹдӹ пи дон коти кредалмым 
анжал шалга дӓ вӹкӹштӹ ик ведӹрӓ вӹдӹм 
кӹшкӓл колта.

ет
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Пи дон коти шиэдӓлӓш прахен шуат дӓ 
кӱ кыш мышта кыдал ит.

Шошым толеш.

Анжы, тӓнгем, тӹве кает— 
шошым шӱжге толеш.
Шонгы лӹмет шылен ямет, 
ӓнгӹр шужга, шолеш.
Йӹрьш-йӹрет сусу шошым 
йӹрен, мырен сӓрнӓ.
Шӱлӓш яжо, пышым тотлым 
земля вӹлӓн шӓвӓ.

Мӓнмӓн кавштавичӹнӓ

Мӓнмӓн школа сага кавштавичӹ улы. Зем
лям кыралмыкы, хМӓ тӹшӓк сакой овощьвлӓм 
шӹнденӓ: кавштам, морком, ӱпшаным, поми
дорым, турим. Кавштавичӹм мӓ ӹшкеок ан- 
женӓ: вӹдӹм кышкена, самым самленӓ, рокым 
пышкыдемденӓ, шукгавлӓм пӹтӓренӓ. Шукш 
пӹтӓрӓшӹжӹ мӓлӓннӓ кеквлӓ эче налшат:
нӹнӹ шукшвлӓм качкын

Яжон анжет гӹнь, кавштавичӹ яжон
пукша.
ее



Охырец.

Морко.

Помидор.
*

Тури.

Кавшта.

Якшар ушман.

Тиква.

УД(Гб

Ревӹ.

Качмы анзыц кидӹм мыш.

Миша тымень толын.
Ӓвӓжӹ тӹдӹлӓн качкаш лыктын.
Миша стӧл лош шӹнзет, савадам кыча. 
Ӓвӓжӹ ядет:
— Миша, а кидедӹм тӹнь мышкын”?



— Уке, ӓви. Монденам,—Миша манеш.
— Качкаш шӹцмешкӹ, кидӹм соок мыш

каш келеш,—ӓвӓжӹ келесӓ.
Миша шамакым колыштеш. Тӹдӹ стӧл 

логӹц лӓктеш дӓ кидшӹм яжон мышкын 
шӹндӓ, вара качкаш шӹнзет.

Хала дон сола.
Колхоз в лӓлӓн шукы йиш машинӓ келеш: 

Удым машинӓ, тӹредмӹ машинӓ дӓ молат. 
Нинӹм рабочийвлӓ заводыш™ ӹштӓт. Йӓм
дӹ машинӓвлӓм кӹртни корны мыч поезддон,
эче Йыл мыч пароходдон кандат. Варажы 
машинӓвлӓм колхозвлӓ йӹде шӓлӓтӓт. Тидӹ— 
солалан. ' у

Рабочийвлӓлӓн качкаш ма-шон келеш: кин
дӹ, овощьвлӓ дӓ молат. Тидӹм нӹнӹлӓн кол
хозвлӓ дӓ совхозвлӓ колтат. Шӹжӹм обозвлӓ 
кого корны мыч халашкы кеӓт. Нӹнӹ киндӹм, 
овощьвлӓм нӓнгеӓш Тидӹ—халалан.

Тенгелӓ хала дон сола икӓнӓ-иктӹштӹлӓн 
па л шат.

Ӓнгӹр.
Шӹргӹ лодон ӓнгӹр йоген. Вӹдшӹ пиш 

ире ылын.
Ӓнгӹр пушӓнгӹ влӓлӓн вӹдӹм пуэн, лы

выргым йӹрвӓш шӓрен. А . пушӓнгӹвлӓм^
»
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ӓнгӹрӓш ӹшке ӹмӹлӹштӹдон леведӹнӹт, 
кошкаш волям путелыт.

Икӓнӓ ӓнгӹр докы эдемвлӓ толыныт дӓ 
пушӓнгӹвлӓм рози шуэныт. Тӹлец вара ӓн
гӹр изин-олен пычаш тӹнгӓлӹн.

Пионеркын подвиг.
о

Поезд ик станци до
кы лишемын. Станциш- 
ты пионерка ӹлен. Окня
вашт тӹдӹ немецвлӓ са- ••
молет гӹц бомбым кӹш
кӹмӓш ужын. Бомбыжы 
кӹртнигорны кӹверьш

пыдыртен. А теве-теве поезд толшашлык 
ылын.

Изи ӹдӹр ӓтяжӹлӓн келесӓш кыргыжне- 
жӹ ылын, но ноездшӹ мӹндӹрнӹ агыл ка
йын. Тӹнӓм тӹдӹ корныш кыргыж лӓктӹн дӓ 
якшар савыцдон махай ылаш тӹнгӓлӹн.

Машинист якшар савыным ужын дӓ поез
дым шагалтен.

И



Кӹверӹм йӹле тӧрлен шьшденӹт, дӓ поезд 
кӹвер ӹ м эртен. Поездыштыжы мӓнмӓн сал
таквлӓ ылыныт.

Тенгелӓ пионерка йӧн момыжыдон эдем
влӓм колымаш гӹц ытарен.

ч

Гриша дон тьотяжы.

Гриша тьотяжылан попа: -
— Тьоти, нӓлӹн пу мӹлӓм сьшзӓлыкым!

— Малын тӹлӓт сӹнзӓлыкшы?—Гриша
гӹц тьотяжы ядет.

— Мӹнь тӹньӹлӓэток книгам лыднем.
зе



— Яра,—манеш тьотяжы,—нӓлӹн пуэм 
тӹлӓт сьшзӓлыкым, только ӹрвезӹлыкым.

Тьотяжы ӹрвезӹлӓн букварьым нӓлӹн 
пуэн.

Йӓл ӹ д ӓ. Ӹлӹштӓшӓн, а пушӓнгӹ агыл,
попен ак керд, а цилӓм тымда.

е

(Книгӓ.)

Каля дон жава.

Каля жава докы хына
лаш толын. Жава тӹдӹм 
сирӹштӹ вӓш лин дӓ ӹш
ке пӧртӹшкӹжӹ ӱжӹн:
—Тол, пыры, яжо хына ли!

А пӧртшӧ тӹдӹн вӹдьтштӹ ылын. Каля 
пыраш тӹнгӓлӹн дӓ ялжым нӧртен.

— Уке,—манеш каля,—мӹнь тӹнь докет 
ам пыры, тӹньӹн пӧртет начкы вӓрӹш
тӹ.

Каля сӓрнӓлӹн дӓ токыжы кыдалын.
95



Шӹргӹштӹ

Теве тумжы, 
теве корны, 
теве кырык, 
теве йӓр.
Йӓржӹ докы 
толын шарды, 
вӓржӹ—шарды 
йӱмӹ вӓр.

С у гШ  к м

в Ш Ш шр) I Iу  I
‘■ГГ

94



—Кышты тумжы? 
Кышты корны? 
Кышты кырык? 
Кышты йӓр?
Ак кай шарды, 
кышты шарды? 
Кышты шарды

•• ее •• Ойӱмӹ вар:
„Яжон анжы: 
тевеш шарды, 
кырык, алык, 
тевеш йӓр.
Йӓржӹ доны 
пӹсӹ шарды 
кого шуран 
шалгалташ

— Ой, пиш сӹлнӹ! 
Ой, пиш яжо! 
Шарды вӹдӹм 
подылеш.
Тидӹ мӹньӹн 
шачмы вӓрем, 
шарды тиштӹ 
мам каштын? 
„Тиштӹ шарды, 
тӹштӹ ӹрвӹж, 
сакой кекшӹ 
шукы пиш.
Шачмы г вӓрӹм 
пӓлӹ, шольым, 
пыт яраты 
курымеш!"

Арава, тир дӓ имни.
Кудвичӹш™ икӓнӓ кымытын хытыренӹт: 

арава, тир дӓ имни.
Тиржӹ телӹм хваля:—Ой, телжӹ веле пиш 

яжо!—манеш. Араважы попа:—Ай, кӓнгӹжшӹ 
махань яжо вет!—манеш.

Имни когон шӱлӓлтӓ дӓ келесӓ:—Телжӓт, 
кӓнгӹжгаӓт икток ылыт. Тӹнь, тир, кӓнгӹ
жӹм кӓнет, араважы телӹм кӓнӓ. Мӹньӹн 
теве телӹмӓт, кӓнгӹжӹмӓт кӓнӹмӓш уке.



Лев дон каля.
Лев амален киӓ ылын. Каля тӹдӹн льта- 

кӹ кыдал пырен. Лев шижӹн колтен дӓ каляй 
хватен. Каляжы попа тӹдӹлӓн: „Пуры лев, 
колты мӹньӹм. Иктӓгӓнӓ мӹнят тӹлӓт палшен 
пуэм." „Эх тӹнь, ородишкӓ,—левкаляланке- 
лесӓ,—кышты вара тӹнь мӹлӓнем палшаш?" 
Тенге манеш, йӹрӓлтӓш но каляй колта.

Икӓнӓ лев охотниклан керем вӓвшӹшпо- 
пазен, куктаналт шӹнзӹн. Тӹдӹ ытлаш цацен, 
но пуше куктаналташ, дӓ урмыжаш тӹнгӓлӹн.

Каля лев урмыжмым колын, кыдал толын 
дӓ пӹсӹ пӱжӹдон вӓвш иерейвлӓм пӹчкедӓш 
тӹнгӓлӹн. Пӹчкеден шуэн, дӓ тӹмӹкӹ лев 
кыдал шӹлӹн.

Карак дон рӓк.
Карак рӓкӹм кычен. 

Ӱэ вуйыш кузен шӹн
зӹн. Уэжӹ йӓр тӹрӹш- 
ток шалга ылын. Шӹн
зӓ тенге ӱэ укшышты дӓ 
рӓкӹм ышмажы гӹц ак 
колт ы.

Рӓк ужеш: дела худа, 
ямаш попаза. Караклан 
попа тӹдӹ:



— Ӓшӹндӓрен ӓтядӹм, яжо карак ыльы. 
Ӓвӓдӹмӓт ӓшӹндӓрен, тӹдӹжӓт яжо карак 
ыльы. Техень пуры кеквлӓ!

— Угу!—манеш карак, а ышмажымак кӓрӹ.
— Ӓшӹндӓрен тӹньӹн ӹзӓ-шольывлӓэдӹ- 

мӓт дӓ ӓкӓ-шыжарвлӓэдьшӓт. Яжо кеквлӓ
ылевьт,—рӓк иона.

— Угу!—карак эче манеш, а кышажым 
эчеӓт ак пач.

— Нӹнӹ цилӓн яжо кек ылевӹ, но тӹнь- 
жьтмок ак шоэп. Тӹнь сек яжо кек ылат,— 
рӓк эче попа.

— Ага!—кышажым пачын, карак сӹгӹрӓл 
колта. А рӓкшӹ вӹдӹшкӹ кенвазеш.

Карак анжал колта—рӓк уке.

Иӓ л ӹ д ӓ. Кол агыл, вӹдӹш™ ӹ дӓ. Ӓвшӓт 
агыл, ӓзӹржӹ улы.

Атя дон эргӹвлӓжӹ.
Ӓтя эргӹвлӓжӹлӓн икышын ӹлӓш шӱден. 

Нӹнӹ ӓтяштӹм колыштелыт. Ӓтяштӹ нӹ
нӹлӓн веникым кандыктен. Нӹнӹ веникым 
канденӹт. Ӓтяштӹ келесен: „То ды л дай Эргӹ
влӓжӹ веникым тодыл шуаш цаценӹт, но 
кӹрьш шуэн кердтелыт. Тӹмӹкӹ ӓтяштӹ/ве- 
никым шӱлен дӓ иктӹн-иктӹн тодаш шӱден.

977« Букварь.



Эргӹвлӓжӹ веник ваштырвлӓм пиш йӹле 
тодышт шуэныт.

Ӓтяштӹ тӹнӓм келесен:
Тенгеок тӓӓт икышын ӹлӓш тӹнгӓлӹдӓ 

.гӹнь, тӓмдӓм иктӓт сӹнген ак керд. Вырседӓл, 
соредӓл ӹледӓ гӹнь, каждыйок тӓмдӓм сӹн
гӓ дӓ ямлен кердеш.

Тӹнь тенге ӹштет вара?
1. Ирок йӹде тӹнь зарядкым ӹштет? Вет 

зарядка—силан лиӓш палша.
2. Монгыредӹм ӱштӹ вӹддон нӧртет?
3. Ышке кӓпедӹм ирен урдет?

4. Выргемедӹм, ялеш чимедӹм соок т ӹ 
рӓн урдет вара? Полдышвлӓм ыргет, 
носким ӹшкеок тумыштет?

5. Книгам, тетрадьым, карандашым дӓ шко
лы шты керӓл мол хӓдӹрвлӓм переген 
кучылтат вара?

э»



Ма тидӹ?
■

Кужы нерӓн, ала тупан, 
нердон чӱча—тук-тук-тук!
Ала....  кожыш кузен,
шукшлан яжон паркам пуш.
Кышты....
тӹштӹ юк, 
йӹрвӓш шакта— 
тук-тук-тук!

Шык пи.
Лум пырылын, пи кӹвер гач ванжен. Вӹд 

вӹлнӹ тӹдӹ ӹшке ӹмӹлжӹм ужын. „Тӹве 
ии лум нӓнгеӓ,—шык ии шаналта,—лужым 
шывшын нӓлшӓшй Тӹдӹ опталтен, вӹдӹшкӹ

тӹргештӓ. Ӹшкӹмжӹн .пужы вӹдӹшкӹ ва
лен кен. Тенгелӓ шык ни лужым ямдеш



Кок кесӹ

Келгӹ вӹд гач сир гӹц сирыш вӓрӓм пиш
тенӹт ылын. Ванжакым ӹштенӹт. Ик веремӓ
нок кок сир гӹц кок кесӹ ванжаш тӓрвӓне- 
нӹт. Нӹнӹ лач вӓрӓ покшалан вӓш линӹт. 
Кесӹвлӓ коктынат турна велыныт: иктӹжӓт 
корным ӹне:., т пу. Логедӓлӓш тӹнгӓльшӹт. 
Остатка жым тӹргештен вазын логал колтат: 
лоч! Дӓ коктынат вӹдӹшкӹ шыжалтыт— 
вӹд веле шӓпнӓлтеш.

Пӓлӹдӓ!
К Тӹшкӓ агыл—ӹлӹштӓшӓн, 

тыгыр агыл— ыргымы.
2. Поктен шоаш литӹмӹ.

тае



3. Йӹргешкӹ ош пӧрт, 
тӹшец юк шакта. - 
Пӧрт пыдырга,
тӹшец лӓктеш пыйырка.

4. Оролы агыл, дӓ ирок цилӓм кӹньӹлтӓ.

Кынам тенге ылеш?
1. Земля кажлана, 2. Кечӹ панежеш, 

алык ыжарга, пистӹ пеледеш, 
кечӹ кужемеш, ыржа ошемеш, 
йыд мытыкемеш. уборка лишемеш.

З. Ныржы пуста, 4. Лӹмжӹ лӹмеш,
(Шошым.) (Кӓнгӹжӹм.)

кеквлӓ кеӓт, 
мардеж каялеш, 
покшым вазеш.

ӱштӹ шалга, 
ӓнгӹр кылма, 
поран гюртӓ.

(Шӹжӹм.) (Телӹм.)

Май тӹлзӹн.
Кеем шӹргӹшкӹ, 
ужам мӹнь кеквлӓм. 
Мырат тьг кеквлӓ,
Ӹ штӓт пӹжӓш в л ӓм.

Каштын, та дашат, 
мӱ м нӹнӹ погат.
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Кеем сӓрӓн ӹш, 
ужам лӹпӹвлӓм. 
Каштыт, чонгештӓт, 
ӹлӓт веселӓн.

Кӹтӧзӹ.
Колхознан ышкалвлӓжӹ шукы. Ирок пиш 

ирӹ кӹтӧзӹ лӓктеш дӓ тӱтӱтшым шакталта: 
- — Ту-ту-тут! Ту-ру-ру!

Ышкалвлӓм кӹтӧзӹ докы поктен миӓт. 
Кӹтӧзӹ кӹтӧм а л ы ш т  покта.
Кӹтӧзӹ кӹтӧм кечӹ мычкы орола. Вадеш 

кӹтӧм солашкы поктен кайда.

Шурны.
Шурны, шурны, ыжар шурны, 
кечӹ йӹде кыталгет.

\



Парсын ганьы, колхоз шурны, 
тӹнь ламайыл шалгалтет.
Тыр йыд ӹштӹ, вӹкет анжен, 
тӹлзӹ сотын йӹрӓлтӓ.
Кайтым киддон изи мардеж 
пиш пышкыдын ниӓлтӓ.

ӓ л ӹ д ӓ. Ыжаргы шанам, вуйым лыйгам.
Шӹрхӓм вилем, туты лиӓм. Ма ылам?

за*

Олма сад.
Ирӹ велӹн якшартен, 
кечӹ лӱлтеш йӹрӓлтен.

юз



Кечӹ сотет валгалтын, 
сад нӓрӓштӓ шалгалта.
Мардеж выж-выж пуалеш, 
укшвлӓм олен ӹрзӓлеш.
Топке вилип олмавлӓ— 
мӱӓн, цевер, алавлӓ.

Иӓ л ӹ дӓ. Ыжаргы шапы шанам, якшаргы
тотлы лиӓм. Ма ылам?

Ик семья гань.
Мӓнмӓн Советский Союзышт сакой йиш 

халыквлӓ ӹлӓт: руш, украинец, белорус, гру
зин, тадар, мары, башкир дӓ молат.

ки



Мӓ цилӓн икышын, дружнан ӹленӓ. Ик 
семья гань ылына.

Мӓнмӓн школышты рушын, марын, тада- 
рын тыменьӹт. Миша—рушын. Эчан—марын. 
Ахмет—та дарын.

Шукы йиш халык— ик кого семья. Кого 
семьян кого ӓтяжӹ улы—вождь Сталин.

Курымеш нӹнӹлӓн слава!
Москва лишнӹ братский мыгилӓ улы. Мы

гилӓ вӹлӓн рокым кӱкшын арален шӹндӹ
мӹ. Тӹшӓк Красный Армии салтаквлӓм тайы
мы. Нӹнӹ Москва верц немецвлӓ ваштареш 
кредӓлӹнӓт. Нӹнӹ кого боеш коленыт.

Школыш каштшы ӹрвезӹвлӓ тӹ мыгилӓм 
олмыктен шьшденӹт: мыгилӓ вӹлӓн пеледӹш
влӓм шошым йӹде шӹндӓт, йӹрвӓшӹжӹ пиш 
шукы изи пушӓнгӹвлӓм шьшденӹт. Пушӓн- 
гӹвлӓжӹм ӹшкеок анжен куштат.

Отечественный войнаэш Родина верц ву
йыштым пиштӹшӹгеройвлӓм нигынаматмон- 
даш акли. Курымеш нӹнӹлӓн слава1

Шура Чекалин.
Шура Чекалин ӹрвезӹ ӹльшӓшӹжӹм Ро

дина верц пуэн. Тидӹ тенге ылын.
Тӹдӹ Ю классыштытыменььш ылын. Вой

на годым тӹдӹн шачмы солажым немецвлӓ
к»



хватен нӓлӹнӹт. Тӹнӓм Шура Чекалин парти- 
занвлӓ докы шӹргӹшкӹ кен.

Шура разведчик лин. Икӓнӓ тӹдӹ хвораен 
колтен. Тӹдӹм со лишкӹ колтенӹт.

Чекалин!,!м кыченӹтӓт шинӹт, мучыенӹт, 
партизанвлӓ гишӓн .ядышты йыт. Но тӹдӹ ӹш
ке отрядшы гишӓн нк шамакымат кел ее ӹ де.

Чекалиным немецвлӓ сӓкӓш решенӹт. Тӹ
дӹм ӧлицӓш лыктыныт. /

—Цилӓмок сакен ада пӹтӓрӹ! Мӓ соикток 
сӹнгенӓ!—колымжы анзыц тӹдӹ келесен.

Шура Чекалин—герой. Родина верц ко
лаш тӹдӹ лӱдте. Шура Чекалин гишӓн каж
дый советский ӹрвезӹ пӓлӹшӓшлык.
ик



Владимир Ильич Ленин.
Владимир Ильич Ленин—цилӓ труйышы- 

влӓн вождь, учитель дӓ тӓнг.
Ленин рабочийвлӓн, хресӓньвлӓн тӓнг 

ылын. Тӹдӹ нӹнӹлӓн яжо ӹлӹмӓшӹм вин
тым верц пурышкы.мыч кредалын.

Ленин тетявлӓм пиш яратен. Ӹрвезӹвлӓ- 
жӓт тӹдӹм яратеаӹт. Труйышыв.тӓн тетяв.тӓ- 
штӹ яжон ыл ӹштӹ, кушкышты манын Ленин

• о ••соок кредалын.
Лениным цилӓ труйышывлӓ яратен ӓшьш- 

дӓрӓт.
Ленин 21 январьын колен. Тӹдӹ колен гӹ

нят, тӹдӹн пӓшӓжӹ со ӹлӓ. Пакылажы тӹдӹн 
пӓшӓм Сталин вуйлалтен шалга.
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Яжо тӓнг.
Володя Ульянов гимназишты тыменььш.
Володян тӓнгжӹ ылын—Коля. Шотлым 

пӓшӓдон Коля худанрак тыменььш. Тӹдӹ 
попен:

— Шотлымаш™ сӹнгӓш аклирӓк. Володя 
докы кешӓш. Тӹдӹ палшен пуа.

Коля Володя докы кен. Коктын нӹнӹ за- 
дачывлӓм решении. Кышты Коля ак керд— 
Володя пал шал тен. Тенгелӓ Коля задачывлӓм 
яжон решӓш тӹнгӓлӹн. Варажы тӹдӹ ьтш- 
кетшок решӓш тымень шон.

Гимназишкы Володя ирӹрӓккен. Уроквлӓ 
якте тӹдӹ тӓнгвлӓжӹлӓн палшен. Тӓнгвлӓжӹ 
Володям яратенӓт.
кв
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Иосиф Виссарионович Сталин.
Иосиф Виссарионович Сталин—великий 

полководец, Советский Союзын Генералисси
мус. Тӹдӹ цилӓ труйышывлӓа вождь, учи
тель дӓ тӓнг.

Сталин тӓнгӹм рабочийжы, колхозникгаы—
• • «ошошыжат, ырвезыжат цилӓн палат.

Сталиным сӓндӓлӹк вӹлнӹ цилӓ вӓре нӓ
лӓт. Труйышывлӓ Сталиным пиш яраташ 

Сталин тӓнг вуйлалтымдон Отечественный
войнаш™ цилӓ врагвлӓм мӓ шин шӓлӓтен- 
нӓ. Мӓ сьшгеннӓ.

Кужы курыман дӓ шулыкан лижӹ Сталин 
тӓнг!
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Вячеслав Михайлович Молотов.
Вячеслав Михайлович Молотов—Ленинын 

ӹнян ученикше!. Тӹдӹ—Сталинын ӹнян тӓнг-
жӹ дӓ палшышыжы. /

Вячеслав Михайлович Молотов—изи ӹр- 
везӹвлӓн яжо тӓнг. Тӹдӹ ӹрвезӹвлӓ верц ста
рая. Ырвезӹвлӓжӹ тӹдӹм пӓлӓт дӓ яратат.

Артекыш™.
Мӹньӹн шӱмбелем Мило—пионер. Тӹдӹ 

школы шты отлично тыменеш. Кӓнгӹжӹм Митю 
Артекышты канен. Тӹштӹ тӹдӹ тангыжышты 
йӱштылын дӓ ире воздухдон шӱлен.

Нӹнӹ докы Артекышкы Вячеслав Михай
лович Молотов миэн. Тӹдӹ ьтрвезӹвлӓдон 
шукы попен дӓ шутя вл ӓм ьпптен, Митюжым 
вуй гӹц шылтен. Митю пиш сусу лин.
ИО
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Михаил Иванович Калинин.
Михаил Иванович Кали

нин СССР Верховный Совет 
Президиумын председатель- 
ышты шукы и шалген. Ра- 
бочийвлӓ, колхозниквлӓ, ци
лӓ советский народ М. И. Ка- 
лининым яратат, жеплӓт, 
ӓшӹндӓрӓт.

Михаил Иванович Калинин школым, ӹр
везӹвлӓм яратен, яжон тыменяш шӱден, тым
дем пӓшӓм яжоэмдӓш соок палшен.

Николай Михайлович Шверник.
Николай Михайлович 

Шверник—СССР Верхов
ный Совет Президиумын 
председательжӹ. Револю
ци якте тӹдӹ, луатнӹл 
иӓш гӹц тӹнгӓлӹн, заво
дыш™ ровотаен, рабочий 
ылын. Луатнӹл иӓшьшок
коммунистический партият пырен.

е

Николай Михайлович Шверник Сталин 
тӓнгӹн ик ӹнян палшышыжы ылеш.
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Мӓ сӹнгеннӓ.
Кого война нӹл и нӓрӹ шалген. Ти жеп 

лошты шукы лелӹ ужалтын. Но мӓ сьш- 
геннӓ. Вождь Сталин вуйлалтымдон мӓнмӓн 
Советский Арми врагвлӓм йыксыр шин шӓ
лӓтен. 9 май—сӹнгӹмӓш кечӹ. Тидӹ Совет
ский Союзын праздник кечӹ.

Советский Союзын народвлӓ 9 май кечӹм 
сусун эртарат. Сусу кого—мӓ сӹнгеннӓ.

Мӓ строенӓ.
Войнаэш шукы халавлӓ, солавлӓ пыдыр- 

генӹт. Кӹзӹт ӹнде цилӓ строяш, тӧрлӓш ке
леш. Пӓшӓ пиш шукы!

Строенӓ заводвлӓм, у школывлӓм; тӧрлена 
колхозвлӓм, ныр пӓшӓм; строенӓ томавлӓм, 
ӹштенӓ у садвлӓм.

Тенгела цилӓ вӓре пӓшӓ, цилӓн ровотаят. 
Война паштек стройки пӓшӓ когон шукемын. 
Вӹциӓш планым нӹл иштӹ ӹштен шокташ 
келеш.

Войнашты сӹнгеннӓ, стройкыштат сӹнгенӓ.
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