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МАРИЙ ЙЫЛМЕ 
 

Ончылмут 
 

Йылме – е‰-влак коклаште кыл кучымо кялешан йцн. 
Марий йылмын родо-тукым йылме-влак коклаште верже. Илышыште 

йылмын кялешлыкше. Йылмын пойдаралтмыже, вия‰мыже да вашталтмыже. 
Наречий-влак (олык марий, курык марий, кас-йядвел, эрвел марий). 

Литература йылме нерген умылымаш. 
 

Фонетика, графика, орфографий да орфоэпий 
 
Йяк да буква. Гласный ден согласный йяк-влак. Мутысо ударений 

(йякпералтыш). Мутышто ударениян слогым пален моштымаш. 
Мужыран йо‰ да пич согласный-влак. Мужыран пе‰гыде да пушкыдо 

согласный-влак. Мужырдымо йо‰ да пич согласный-влак. Мужырдымо 
пе‰гыде да пушкыдо согласный-влак. Нуным возен моштымаш. 

Возымо годым йякым буква дене ончыктымаш. Алфавит. 
Е, Ё, Ю, Я  буква-влакым кучылтмаш. Согласный йякын 

пушкыдылыкшым ончыктымаш. Мутышто Ъ ден Ь буква-влакым возен 
моштымаш. 

Мут мучаште ударенийдыме гласный-влакым возен моштымаш. Йо‰ ден 
пич согласный-влакым возымаште ончыктымаш. Гласный ден согласный-
влакым чын каласымаш. Мутым фонетически лончылымаш. 

 
Лексика 

 
Лексика нерген умылымаш. Мутын лексический да грамматический 

значенийже. 
Ик значениян да шуко значениян мут-влак. Шомакын тя‰ да 

вончештарыме значенийже. Омоним. Синоним. Антоним. Омоним ден шуко 
значениян мутым ойыркалымаш. 

Марий йылмын мут поянлыкше. Чылалан палыме да диалект шомак-
влак. 

Тярлц специальность дене кылдалтше мут-влак, але профессионализм. 
Кугезе финн-угор йылме годсо да вес (чуваш, татар, руш) йылмыла гыч 

кясынлымц мут-влак. 
Тоштемше да у мут-влак. Кяэмалтше ойсавыртыш. 
Диалект шомакым литератур йылмысе мут дене алмаштен моштымаш. 
Мутым лексически лончылымаш. 
 

Мутын ышталтмыже да вашталтмыже 
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Мутын составше. Мут тя‰ да мут мучаш. Мут вож да суффикс. У мутым 
ыштыме да вашталтыме годым посна офрограммын ойыртемже: южо йякын 
лектын вочмыжо але вашталтмыже. 

Мутым ик корно гыч весыш вончыктарымаш. 
Мутым состав дене лончылымаш. 
Марий йылмыште мут ышталтме тя‰ йцн-влак. Мут вожышто мужыран 

йо‰ да пич согласный йяк-влакым буква дене ончыктымаш. Ушалтме да 
мужыралтме йцнла дене лийше сложный мут-влак. Нуным возен моштымаш. 

 
Морфологий  

 
Ойлымаш ужаш-влак нерген тя‰ умылымаш. 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ОЙЛЫМАШ УЖАШ-ВЛАК 
 

Лям мут 
 
Лям мут нерген умылымаш. Тудын значенийже, морфологий ойыртемже, 

синтаксис сомылжо. 
Лям мутын числа, падеж да лица формыжо. Лям мут ышталтме йцн-

влак. Тя‰ лям мут да вес мут гыч лийше лям мут. Сложный лям мут-влак да 
нуным возен моштымаш. 

Лям мутым морфологически лончылымаш. 
 

Пале мут 
 
Пале мут нерген умылымаш. Тудын значенийже, морфологий 

ойыртемже, предложенийыште сомылжо. 
Пале мутын та‰астарыме да превосходный степеньже-влак. Пале мутын 

ышталтмыже. Тя‰ пале мут. Вес мут гыч лийше да сложный пале мут-влак. 
Лям мут олмеш кучылталтмыже годым пале мутын падеж да числа дене 

вашталтмыже, лица формым налмыже. 
Пале мутым морфологически лончылымаш. 
 

Чот мут 
 
Чот мут нерген умылымаш. Тудын значенийже, морфологий ойыртемже 

да синтаксис сомылжо. 
Чот мутын разрядше-влак: шотлымо, радаман да дробан чот мут-влак. 
Состав шот дене чот мутын тярлц лиймыже: простой, сложный да 

составной. Нуным возен моштымаш. 
Чот мутым морфологически лончылымаш. 
 

Олмештыш мут 
 
Олмештыш мут нерген умылымаш. Тудын морфологий ойыртемже, 

предложенийыште сомылжо. 
Олмештыш мутын разрядше-влак: личный, указательный, 

определительный, вопросительно-относительный, неопределенный, 
отрицательный. 

Олмештыш мутын падеж дене вашталтмыже. Олмештыш мут-влакым 
чын ойлен да возен моштымаш. 

Олмештыш мутым морфологически лончылымаш. 
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Наречий 

 
Наречий нерген умылымаш. Тудын морфологий ойыртемже, 

предложенийыште сомылжо. 
Наречийын разрядше-влак: кузе лиймым, верым, жапым, амал ден 

цельым, мера ден степеньым ончыктышо наречий-влак. 
Наречийын ышталтмыже. Тя‰ наречий да вес мут гыч лийше наречий. 

Сложный наречий-влак да нуным возен моштымаш. Наречий значениян мут 
сочетаний. 

Наречийын та‰астарыме степеньже. 
Наречийым морфологически лончылымаш. 
 
 

Глагол 
 
Глагол нерген умылымаш. Тудын морфологий ойыртемже, 

предложенийыште сомылжо. 
Глаголын неопределенный формыжо. Составной глагол. 
Глаголын спряженийже, наклоненийже, жапше. 
Безличный глагол-влак. 
Полшышо глагол-влак. 
Глаголын ышталтмыже. Тя‰ глагол. Вес мут гыч суффикс полшымо дене 

лийше глагол-влак. Сложный глагол-влак. 
Глаголын личный формыжым возен моштымаш. 
Глаголым морфологически лончылымаш. 
 

Причастий 
 
Причастий нерген умылымаш. Тудын глагол, лям мут да пале мут дене 

икгайлыкше. 
Действительный, страдательный, шцрымц да шушаш жап причастий-

влак, нунын ышталтмышт. 
Причастиян савыртыш нерген умылымаш. 
Лям мут деч посна кучылталтше причастийын падеж, лица да числа дене 

вашталтмыже. 
Тярлц причастийым да причастиян савыртышым кучылт да возен 

моштымаш. 
Причастийым морфологически лончылымаш. 
 

Деепричастий 
 
Деепричастий нерген умылымаш. Тудын глагол дене кылдалтмыже. 

Предложенийыште синтаксис сомылжо. 
Деепричастийын  посна  тяшкалан  шеледалтмыже: кузе лиймым (-ын (-

ен, -эн), -де) да жапым (-меке, -мешке, -шыла; -ымеке, -ымешке, -
ышыла) ончыктышо деепричастий-влак. 

Деепричастиян савыртыш нерген умылымаш да тудым возен моштымаш. 
Деепричастийым морфологически лончылымаш. 
 

О‰артыш мут 
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О‰артыш мут нерген умылымаш. 
Значений шот  дене тудын тярлц лиймыже: ужмым, колмым да шижмым 

ончыктышо. Предложенийыште о‰артыш мутын сомылжо. 
О‰артыш мутым морфологически лончылымаш. 
 
 

СЛУЖЕБНЫЙ ОЙЛЫМАШ УЖАШ-ВЛАК 
 

Почеш мут 
 

Почеш мут нерген умылымаш. Наречий гыч вончышо почеш мут-влак. 
Почеш мут-влакым возен моштымаш. 
Почеш мутым морфологически лончылымаш. 
 

 
Ушем мут 

 
Ушем мут (союз) нерген умылымаш. Сочинительный да подчинительный 

ушем мут-влак, предложенийыште нунын кучылталтмышт. 
Ушем мутым морфологически лончылымаш. 
 

Частиöа 
 
Частица нерген умылымаш. Тудын посна тяшкалан шелалтмыже. 
Частица-влакым возен моштымаш. 
Частицым морфологически лончылымаш. 
 

 
Междометий 

 
Междометий нерген умылымаш. Предложенийыште тудын сомылжо. 

Междометийым возен моштымаш, кутырымо годым интонаций дене ойырымаш. 
Междометийым морфологически лончылымаш. 
 

СИНТАКСИС 
 

Муткылдыш 
 
Муткылдыш нерген умылымаш. Тудын чо‰алтмыже да значенийже. 
Муткылдыш дене предложений кокласе ойыртем. Муткылдышыште 

шомак-влакын кылдалтме йцнышт. 
 

Предложений 
 
Предложений нерген тя‰ умылымаш. 
Предложенийын чо‰алтмыже. Главный да второстепенный член-влак. 

Подлежащий да тудын каласалтмыже. Сказуемый да тудын каласалтмыже. 
Предложенийын тярлц лиймыже. 

Предложенийыште мут радам. 
Логический ударений. Кялешан мутым предложенийыште интонаций 

дене ойырен моштымаш. 
Предложенийлан тичмаш характеристикым пуымаш. 
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Простой предложений 

 
Кок составан предложений нерген умылымаш. Предложенийын тя‰ 

членже-влак. 
Простой глагольный сказуемый. Составной глагольный сказуемый. 

Ляман составной сказуемый. Полшышо глагол уке годым подлежащий ден 
ляман составной сказуемый коклаш тирем шындымаш. 

Простой предложенийым тичмашын лончылен моштымаш. 
 

Предложенийын второстепенный членже-влак 
 
Дополнений. Определений. Приложений. Приложений годым знакым 

шындымаш. Верым, жапым, амалым, цельым, действийын кузе лиймыжым 
ончыктышо умландарыше член. 

Ик составан простой предложений. 
Ик главный членан – сказуемыян – простой предложений-влак 

(определенно-личный, неопределенно-личный, безличный). 
Ик главный членан – подлежащиян – простой предложений (назывной). 
Предложенийым член шот дене лончылымаш. 
 
Тичмаш (полный) да тичмаш огыл (неполный) предложений-влак 
 
Тичмаш огыл предложений нерген умылымаш. Тудым тичмаш 

предложений дене дене та‰астарымаш. 
 

Икгай членан предложений-влак 
 
Икгай членан предложений нерген умылымаш. Икгай членан 

предложенийыште тярлц ушем мут-влакым кучылтмаш. Икгай член-влакым 
запятой дене ойырымаш. Икгай член-влак пелен шогышо иктешлыше мут. 
Тидын годым кок точкым да тирем шындымаш. 

 
Ойыралтше членан предложений-влак 

 
Ойыралтше член-влак нерген умылымаш. Ойыралтше определений, 

приложений да умландарыше член-влак. 
Ойыралтше членым икгай член-влак деч ойырен моштымаш. 
Ойыралтше член-влакым лудмо годым интонаций дене палемден да 

возымо годым чарналтыш пале дене ойырен моштымаш. 
 

Обращениян, пуртымо мутан предложений.  
Ик мут дене каласыме предложений 

 
Обращений. Тудын распространенный огыл да распространенный 

лиймыже. Обращений годым знакым шындымаш. 
Пуртымо мут да пуртымо предложений-влак. Тидын годым знакым 

шындымаш. 
Междометий дене каласыме ик мутан предложений-влак. Нунын почеш 

знакым шындымаш. 
Да, уке мут дене каласыме предложений-влак. Нунын почеш знакым 

шындымаш. 
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Сложный предложений 

 
Сложный предложений нерген умылымаш. Простой да сложный 

предложений-влак кокласе ойыртем. Сложный предложенийын тярлц 
лиймыже. 

 
Сложносочиненный предложений 

 
Ушышо, ваштарешлыше да ойырышо ушем мутан сложносочиненный 

предложений-влак. 
Сложносочиненный предложенийым чо‰ымо годым сочинительный ушем 

мут-влакым кучылт моштымаш. Сложносочиненный предложенийым икгай 
сказуемыян простой предложений деч ойырен моштымаш. 

Сложносочиненный предложенийлан тичмаш характеристикым пуымаш. 
 
 

Сложноподчиненный  предложений 
 
Сложноподчиненный предложенийыште тя‰ (главный) да придаточный 

предлжений-влак. Придаточный предложенийым тя‰ дене ушышо ушем мут 
(союз) да ушем (союз) шотан мут-влак. Тя‰ предложенийыште указательный 
мут. 

Придаточный предложений-влакын тярлц лиймышт: определительный, 
изъяснительный да обстоятельственный. Обстоятельственный придаточный 
предложенийын посна тяшкаже-влак: жапым, верым, кузе лиймым, амалым, 
условийым, следствийым, цельым, уступкым ончыктышо. 

Шуко придаточныян сложноподчиненный предложений-влак. Тярлц 
придаточныян сложноподчиненный предложений-влакым пален да кучылт 
моштымаш. Подчинительный ушем мутым союз шотан мут деч ойырен 
моштымаш. 

Сложноподчиненный предложенийым тичмашын лончылымаш. 
 

Ушем мутдымо сложный предложений 
 
Ушем мутдымо сложный предложенийын ужашыже-влак кокласе тярлц 

смысловой отношений (ик жапыште але почела лийше действийым 
ончыктымаш, ваштареш шогымашым, условийым, причиным але следствийым). 
Ушем мутдымо сложный предложенийыште чарналтыш палым (запятойым, 
точка ден запятойым, кок точкым, тирем) шындымаш. 

Ушем мутдымо сложный предложенийлан тичмаш характеристикым 
пуымаш. 

 
Тярлö йöн дене чо‰алтше сложный предложений 

 
Сложный предложенийысе ужаш-влакын сочинительный, 

подчинительный ушем мут да ушем (союз) шотан мут дене але ушем мут деч 
посна кылдалтмышт. 

Сложный синтаксический конструкцийым лончылен моштымаш. Тярлц 
йцн дене кылдалтше сложный предложенийлаште знакым шындымаш. 

 
Вияш да савырыме ой 
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Вияш ой нерген умылымаш. Цитата. 
Вияш ой годым чарналтыш палым ыштымаш. 
Диалог. Савырыме оян предложений. 
Савырыме ой годым знакым шындымаш. 
Вияш оян предложенийым савырыме оян предложений дене 

алмаштымаш. 
 

Стилистика 
 
Стиль нерген умылымаш. Кутырымо, нейтральный, научный, 

официально-деловой, сылнымутан да публицистика стиль-влакын тя‰ 
ойыретмышт. Нине стиль-влакым пален да кучылт моштымаш. 

Стилистический лончылымаш.  
 

Пунктуаöийым лончылымаш 
 
Чарналтыш пале-влакын кок тяшкалан шелалтмышт: ойырышо да 

ойырен лукшо. 
 

 
 

МАРИЙ ЛИТЕРАТУРА 
 

Калык ойпого 
 
Фольклор нерген умылымаш. Фольклорын сылнымутан литература деч 

ойыртемже. Калыкын устный творчествыже сылнымутан литературын негызше. 
С.Чавайнын, Н.Игнатьевын, М.Шкетанын, О.Шабдарын, Я.Ялкайнын, Олык 
Ипайын да молынат калык ойпогылан э‰ертымышт. 

Калык ойпого негызеш сылнымутан литературын вия‰мыже. Поэт-
влакын калык поэзий гыч сюжетым, образым, сылнештарыме йцн-влакым 
кясынлымышт. Прозын вия‰маштыже йомакын, тоштые‰ ойын, калык 
ойлымашын сомылышт. 

Марий йомак-влак: «Ший пÿÿн ший Пампалче», «Сур пире». Акпарс 
нерген преданий. «Илыше кÿ» легенда. 

Калык муро-влак. Ожнысо илыш нерген муро-влак; Совет власть жапысе 
муро, такмак-влак. Кызытсе илыш нерген муро. 

Тушто ден калыкмут-влак. 
 

Марий литературын шочмыжо 
 

Марий литературын шочмаштыже черке, краеведений да этнографий 
литературын сомылжо да суапше. Сылнымут вия‰маште марий 
просветительский движенийын кышаже (Г.Г. Кармазинын, В.М. Васильевын 
творчествышт). С.Чавайнын, Г.Микайын, Н.Мухинын Октябрь революций деч 
ончычсо сылнымутышт. Марий литературын илыш корныштыжо 1905 ийысе 
революцийын верже. 1907–1913-шо ийлаште лектын шогышо «Марла 
календарьын» сомылжо. 

 
1917–1920-шо ийласе марий литература 
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Ты пагытысе поэзийын ончыл верыш лекмыже, тудын публицистика да 
агитаций сынан улмыжо (Н.Мухин, Н.Игнатьев, Г.Микай да молат). Калык 
мурын сылнылык ойыртемжым поэт-влакын кумдан кучылтмышт. 

Граждан сар жапыште драматургийын иланымыже да марий театрын 
шочмыжо (И.Беляев ден А.Белковын «Тупела илыш», Тыныш Осыпын «Закон 
шумлык», В.Савин «Кö винамат?» пьесышт-влак). 

Марий культурын, искусствын да литературын вия‰мышт. Марий 
сылнымутын творческий корныш шогалмыже. Марий литературлан кушкаш 
полшышо йцн-влак: печать, театр, школ, калык ойпого, руш литература.  
Сылнымутыш у вийын ушнымыжо (М.Шкетан, Шабдар Осып, Я.Ялкайн, 
И.Ломберский, Я.Элексейн да молат).  

Ты жапысе поэзийын ойыртемже. Поэма жанрын вия‰ толмыжо 
(В.Сави) «Йÿд», С.Чавайн «Октÿбрь» да молат). 

 
30-шо ийласе марий литература 

 
Мер илыш вашталтыш-влак: коллективизаций, индустриализаций, 

Сталинын личность культшо. 
СССР-ысе писатель-влакын икымше погынышт. Марий писатель ушемын 

шочмыжо. У жанр-влакын иланымышт, писатель-влакын мастарлыкышт 
шуаралтмаш. Марий прозышто повесть ден роман жанрын иланымышт, 
вия‰мышт. Марий сылнымутын тематикыже кумда‰маш. Марий поэзийыш 
самырык автор-влакын толмышт (Шадт Булат, Пет Першут, Й.Кырла да 
молат). 30-шо ийласе марий драматургийын йол ямбаке шогалмыже. 
Драматургийыште С.Чавайн да М.Шкетанын пашам тыршен ыштымышт. 

Литературоведений ден критикын тя‰алтыш ошкылышт. В.Мухинын, 
О.Шабдарын, Я.Ялкайнын, П.Карповын сылнымут нерген ойышт. 

Личность культ жапыште марий интеллигенцийын кочо пярымашыже. 
Йол ямбак пе‰гыдын шогалше марий литературын трагедийже. 

 
Сергей Чавайн 

 
С.Г. Чавайнын илыш корныжо, сылнымут пашаже. Сылнымут книга ден 

калык ойпогын ончыкылык писательым шке гыч возаш кумыла‰дымышт. 
С.Чавайнын икымше почеламутшо-влак. 

С.Г. Чавайнын «Акпатыр» геройло драмыже. Пьесын идейно-
тематический содержанийже. Пьесын тя‰ геройжо-влак, нунын койыш-
шоктышышт. 

«Элнет» романын тя‰ содержанийже: империалист сар да революций 
жапысе марий ял илышым, класс кучедалмашым да интеллигенцийын илыш 
умылымашыже вашталт толмым, марий калыкын революций толкыныш 
ушнымыжым сяретлымаш. Романын тя‰ образше-влак, чо‰алтмыже, 
сылнылык ойыртемлаже. Произведенийыште калык ойпогын верже. 
 

М.Шкетан 
 
М.Шкетанын илыш да сылнымут корныжо. Писательын тярлц жанрыште 

тыршымыже. 
«Сардай» – пясц конфликтан драма. 
«Ече», «Парашют», «Патай Сопром», «Председательын пондашыже» 

мыскара ойлымашыже-влак. Нунын тошто коса ваштареш виктаралтмышт.  
Мыскараже-влакын сылнымут ойыртемышт. 
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Граждан сар темылан серыме «Илыш ÿжеш» ойлымашыже. 
 «Эре‰ер» – у эпический жанрлан тя‰алтышым ыштыше произведений. 

Романын образше-влак, чо‰алтмыже, йылме ойыртемже, сылнештарыме 
йцнлаже. 

 
Никон Игнатьев 

 
Н.Игнатьевын илышыже да сылнымут пашаже. 
«Комсомол ÿдыр» – илыш гыч налме чын фактеш да событийлаш 

э‰ертен возымо повесть. Граждан сар жапысе илыш пуламырым сяретлен 
ончыктымаш. 

Н.Игнатьев – уста романист («Вурс мардеж», «Савик», «Шочмо эл»). 
«Савик» – социально-сатирический роман. Тудын темыже да 

содержанийже. Романын жанр ойыртемже. Образше-влак. Посна образ-влакым 
чо‰ымаште тянямбал литературысо да фольклорысо герой-влакын койыш-
шоктышыштлан э‰ертымыже. 

Романыште сылнештарыме йцн-влак дене писательын устан 
пайдаланымыже. 

 
Олык Ипай 

 
Олык Ипайын илышыже, сылнымут корныжо, 30-шо ийла тя‰алтыште 

возымо почеламут ден поэмыже-влак, нунын агитаций шялышан да 
публицистика сынан улмышт. Олык Ипай – поэт-новатор. Классический 
форма-влакым (сонет, октава, триолет, терцина) кучылтмыжо. Тудын поэма 
жанрым вия‰дымаште надырже. Йомак – поэмыже-влак («Пире», «Айдар»). 

«Яндиар» поэма. ХIХ курым мучаш – ХХ курым тя‰алтыште илышым 
реалистический сяретлымаш. 

«Актуган» исторический поэма, тудын идейже, содержанийже, 
сылнылык могыржо. 

Олык Ипайын марий поэзийыште верже, кызытсе марий сылнымутышто 
традицийже. 

 
Шабдар Осып 

 
Шабдар Осып – уста прозаик да литературовед. Тудын илыш корныжо, 

граждан сар жапысе сылнымут пашаже. «Кориш» ойлымашыже. 
Шабдар Осып – поэт-лирик («Марий кундемлан», «Вурс йÿк» 

почеламут-влак). 
«™дырамаш корно» романын жанр да стиль ойыртемже, чо‰алтмыже, 

сылнылык могыржо. Тудын тя‰ темыже, идейже, образше-влак. 
Марий литература ден литературоведенийым вия‰дымаште Шабдар 

Осыпын сомылжо. 
 

Яныш Ялкайн 
 
Я.Ялкайнын илышыже да сылнымут корныжо. А.М. Горький дене 

кылым кучымыжо. 
«Андрий Толкын» повестьын содержанийже, писательын илышыже дене 

тудын кылдалтмыже. Повестьыште рвезе тукымын илышыжым сяретлымаш. 
Повестьын сылнылык ойыртемже. Пяртяс сярет дене моштен пайдаланымаш. 
Марий калык илыш-йялам сяретлымаш. 
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Йыван Кырла 

 
Йыван Кырлан илыш корныжо. Тудын уста киноартист да поэт улмыжо. 
«Шочмо кече», «Муралтем мый йывыртен» почеламут-влакын тя‰ 

шонымашышт. 
Почеламут-влакын раш йо‰галтше йылмыже. 

 
Сергей Николаев 

 
С.Николаевын илыш корныжо да сылнымут пашаже.  
«Салика» музыкальный комедийын  идейно-тематический содержанийже. 

Салика ден Эчук – драмын тя‰ образышт. Поян кид гыч нунын утлымышт, 
пашазе-влак коклашке ушнымышт. 

Пьесын сылнылык ойыртемже. Калык йялам да ойпогым писательын 
моштен кучылтмыжо. 
 

Кугу Отечественный сар да сар деч варасе марий литература 
 

Сар тя‰алме пагытысе марий литературын тя‰ негызше – самырык 
автор-влакын произведенийышт. 

Сар жапысе литературын тя‰ темыже, патриотизм шялышан улмыжо. 
Поэзийын ончыл верыш лекмыже. Почеламут-серыш, почеламут-товатлымаш, 
почеламут-очерк-влакын вия‰мышт. 

Поэма жанрын документ материаллан да фольклор традицийлан 
э‰ертымыже (М.Казаков «Герой-пулемётчик», И.Стрельников «Рÿдовой 
йолташ», М.Майн «Айдеме – богатырь»). 

Прозын публицистика сынан улмыжо. 
Совет патриотизмым моктышо произведений-влакын шочмышт. 
Драматургийыште музыкальный драма ден комедийын вия‰мышт. 

 
Миклай Казаков 

 
М.Казаковын илыш корныжо да сылнымут пашаже. 
М.Казаковын «Миша», «12-шо апрель», «Май муро», «Шöртньö 

пеледыш-шамычлан», «Келшымаш», «Поро кече», «Мый Москваште каем», 
«Лесникын мутшо» почеламутшо-влак. Нунын тя‰ содержанийышт. 

«Йöратыме поэзий йолташем» почеламут цикл. 
М.Казаковын творчествыштыже политический лирикын кугу верым 

айлымыже. 
Совет элысе калык-влакын келшен илымышт, ваш-ваш полшен 

шогымышт нерген поэтын мастарын ойлымыжо («Руш изалан», «Келшымаш», 
«Пушкин», «Кугу Кобзарь», «Шота Руставели»). 

Шочмо элнан моторлыкшо, пяртясшц нерген М.Казаковын почеламутшо-
влак («Морко велне» цикл гыч почеламут-влак). 

 
Никандр Лекайн 

 
Н.Лекайн – Марий Элын калык писательже. 
«Кугезе мланде» – марий калыкын революций деч ончычсо илышыжым 

кумдан почын ончыктышо роман. 
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 «Кÿртньö вий» – Кугу Октябрь революций жапысе марий калыкын 
илышыжым кумдан да чын  сяретлыше роман. Произведенийын илыш фактлан 
э‰ертымыже. 

Романын темыже да тя‰ шонымашыже, содержанийже, образше-влак. 
«Кугу сарын тулыштыжо» романыште совет калыкын патырлыкшым 

ончыктымаш. 
Марий сылнымутышто трилогийын шочмыжо. 
 

Никандр Ильяков 
 
Н.Ильяковын илышыже да сылнымут корныжо. 
«Опак Микита» – почеламут дене возымо марий роман. Тудын темыже, 

идейже, содержанийже. Произведенийысе герой-влак. 
Романын сылнылык ойыртемже, калык йылмын поянлыкшым поэтын 

моштен кучылтымжо. 
«Онтон Иван» ойлымаш. Онтон Иванын илыш позицийже, чыным 

кычалмыже. 
 

Дим. Орай 
 
Дим. Орайын илышыже да сылнымут пашаже. 
«Чолга шÿдыр» повестьын темыже, идейже да содержанийже. Сергей 

Суворов – комсомол радамыште шуаралтше самырык туныктышо, ляддымц 
салтак. Сарыште тудын подвигше. 

«Чолга шÿдыр» – очерк да публицистика сынан повесть. 
 

Николай Арбан 
 
Писательын «Ке‰еж йÿд» музыкальный комедийже, тудын лиризмже. 

Пьесыште айдеме шям-чон кумылым келгын ончыктымаш, гуманизм проблема. 
 

Арсий Волков 
 
А.Волковын илыш корныжо да сылнымут пашаже. 
«Алдиар» драмын историй негызше. Драмысе вашпижмашын социальный 

да религиозный сынан улмыжо, пясц социальный конфликтын кок план дене 
почылтмыжо (личный да общественный), кучедалмашын интернациональный 
тясшц. 

Драмын кызытсе пярымашыже: драма негызеш Э.Архипован «Алдиар» 
оперым возымыжо, тудлан либреттом Г.Гадиатовын келыштарымыже. 

 
Вениамин Иванов 

 
В.Иванов – Лирика сынан писатель. 
«Ава шÿм» повестьыште культ личность пагытын кочо йыжы‰жым ава 

ден эргын чон тяняшт гоч почын ончыктымаш. 
«Ломберсолаште», «Саскавий», «Шÿм ок мондо» повесть-влак.  
Лирический повестьым вия‰дымаште В.Ивановын суапше. 
«Тÿтан» роман. Марий прозышто тудын верже. 
 

Геннадий Матюковский 
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Г.Матюковскийын илыш корныжо да сылнымут пашаже. 
«Туан элем», «Келшымаш аллейыште», «Шошо», «Мо нерген мура 

пырче», «Физика да лирика» почеламут-влакын идей да содержаний велым 
келге шонымашан улмышт. 

«Се‰ымаш корно дене» почеламут-романын содержанийже да тя‰ 
шонымашыже. 

«Кум эрге» поэма – марий калыкын ляддымц кум эргыжлан (Йыван 
Кырлалан, Шадт Булатлан, Пет Першутлан) пцлеклыме сылнымут чапкя. 

Г.Матюковскийын «Калевала» карело-финн эпосын ужашлажым  
марла‰дымыже. 
 

Констатин Коршунов 
 
Писательын «Аксар ден Юлавий» драмыже. Тудын темыже, идейже. 

Пьесыште герой-влакын илыш пярымашышт гоч кугезе марий-влакын 
илышыштым кумдан ончыктымаш. Драмын чо‰алтмыже. 

«Кÿдырчан ÿжара» драмын историй негызше, социальный тясшц. 
 

Миклай Рыбаков 
 
М.Рыбаковын кызытсе марий драматургийым вия‰дымаште верже. 

Драматургын сар темылан пцлеклалтше пьесыже-влак. 
«Морко сем» драмыште калыкын Кугу Отечественный сар годсо да 

тыныс илышыштыже геройлыкшым ончыктымаш. Образ-влак система. 
Драмын конфликт ойыртемже. 
«Чодыра мÿй» драма. Пьесысе герой-влакын ваш тякнымашышт, 

илышым тярлц семын аклымышт, морально-эпический принципышт. 
 

Валентин Колумб 
 
В.Колумбын илыш да сылнымут корныжо. 
«Мыйын корнем» поэмын тя‰ содержанийже, лирический геройын 

образше. 
Поэмын чо‰алтме ойыртемже, сылнештарыме йцнжц-влак. 
«Порылык» поэмыште поро паша деч посна айдеме кумыл да чон 

яндарлык лийын кертдымым келгын почын пуымаш. 
В.Колумбын марий фольклор да руш поэт-влак А.Блок, С.Есенин деч 

чарныде тунеммыже. Легенда-влак негызеш у куатле произведенийым поэтын 
возымыжо. Авторын эреак у поэтический образым кычалмыже, поэзий йылмым 
пойдараш кугун тыршымыже. 

 
Валентин Косоротов 

 
В.Косоротовын илыш да сылнымут корныжо. 
«Анчар» ойлымаш. Тудын тя‰ проблемыже. 
Ойлымашыште илышын нравственный шцрынжц-влакым ончыктымаш. 
«Тура кугорно» повесть. 
 

Зинаида Каткова 
 
З.Каткован илыш да сылнымут корныжо. 
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«Сар огеш лий ыле гын…» серыш семын возымо автобиографий сынан 
повесть. Сар да тысынлык, пиал да орлык нерген философ семын писательын 
шонкалымыже. Повестьын лиризм да психологизмже. 

«Кушто улат, пиалем?» роман. 
 

Юрий Артамонов 
 
Ю.Артамоновын илыш да сылнымут корныжо. 
Прозыжын жанр поянлыкше (криминал, детектив шотан ойлымаш, 

очерк, эссе, койдарчык, мыскара, фантастика сынан повесть, роман). 
«Тамга» эссе – пяртяс да айдеме кокласе кыл нерген философий сынан 

кячык шонкалымаш-влак. 
«Суоми мландыш кайынем» койдарчык. 
 

Альбертина Иванова 
 
А.Иванован илыш да сылнымут корныжо. 
Тудын лирикыже: «Шочмо йылме», «Шолып шонымашым чонышто 

кучалын…», «Ик эрдене…», «Сöрвалем!», «™дырамаш шула шÿдыр гае…». 
«Арале мыйым, волгыдо Юмем!» поэтический драма. Сюжет кышкарын 

ойыртемже. Маринан образшын келгылыкше, психологизмже. 
 

Геннадий Алексеев 
 
Г.Алексеевын илыш да сылнымут корныжо. 
«™шаным ÿжара конда» повесть да ойлымаш сборникше, «Шочмо вер – 

чевер» ойлымаш сборникше. 
«Тулык чон» – нравственно-психологический повестьше. Тудын чо‰алтме 

ойыртемже (илыш пярымаш нерген кцргц монолог, шарнымаш, герой-влакын 
шонымашышт, омо сярет, авторский отступлений). 

 
Юрий Байгуза 

 
Ю.Байгузан илыш да сылнымут корныжо. 
«Порсын лÿ‰галтыш» – притча сынан пьеса. Произведенийын тя‰ 

проблемыже. Реализм ден условный форма-влакын иктыш велалтмышт. 
 

Вячеслав Абукаев-Эмгак 
 
В.Абукаев-Эмгакын илыш да сылнымут корныжо. 
Писательын тярлц жанрыште пашам ыштыме мастарлыкше (поэзий, 

проза, драматургий). 
«Сорта йымал арака» ойлымаш. Произведенийысе ончыктымо пагытын 

социальный тясшц. 
 

Валентина Изилянова 
 
В.Изилянован илыш да сылнымут корныжо. 
Тудын поэзийже – марий калык мифологий да чимарий веран йялаже 

гыч лектын шогышо шкешотан тяняужмаш да тяняшижмаш да пцртылмаш. 
Поэтессын символ сынан образ чондайже. 
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Кызытсе марий литература 
 
Кызытсе марий литературым кок йыжы‰лан шелмаш. 1957–1987-ше 

ийласе, 1987 ий гыч тачысе кече марте. Нине пагытысе сылнымутан 
произведений-влакын ойыретмышт. 

Марий литература историйыште «левыктыш» пагытын значенийже. 
1957–1987-ше ийласе проза. Проза вия‰маште А.Юзыкайнын «Кугызан 

вуй», «Маска вынем», «Тулото», «Эльÿн» романже-влак; В.Ивановын 
«Тÿтан», «Арслан» романлаже; В.Косоротвын «Тура кугорно» повестьше; 
В.Юксернын «Кÿсле», «Кас ÿжара» романже-вак; З.Каткован «Кушто улат, 
пиалем?» романже; Ю.Артамоновын «Кайык ÿжын ужата», «Сукыр» 
повестьлаже, А.Асаевын «Ошвичыжат, йÿксыжат!» романже да молынат 
сылнымутышт. 

1957–1987-ше ийласе поэзий. Поэма жанрын вия‰мыже. 
1987-ше ий деч варасе пагытыште сылнымут мастар-влакын 

национальный самосознаний, марий калыкын, шочмо йылмын, культурын 
ончыклыкшо, тачысе азапше да нравственный негызше йоммо нерген 
шонкалымышт. 

Прозышто у жанр форма-влакым кычалмаш: мемуар сынан 
повествований, роман-хроника, историй сынан роман, детектив, фантастика, 
мыскара, койдарчык, эссе, новелла. 

Поэзийын вия‰мыже. 
Драматургийын у форма-влак дене пойдаралтмыже: драма-притча, 

поэтический шялышан драма, детектив-пьеса, мистерий-пьеса, реквием-пьеса. 
 

ЭКЗАМЕН ШИНЧЫМАШЫМ ЙОДЕШ 
 
Марий кугыжаныш университетын Финно-угроведений институтышкыжо 

тунемаш пурышо ядыр-рвезе-влакын шинчымашыштым тергат. Эн ондак шочмо 
йылме дене сочиненийым возат. Сочиненийын темыже тярлц лийын  кертеш. 
Нуно марий писатель-влакын кугурак произведенийышт дене чак кылдалт 
шогат да кажне ийын чылт икгай лийыт манын огына керт. Пример шотеш 
гына лач икмыняр темым ончыктен кодена: 

Опак Микитан кушкын, уэмын толмыжо (Н.Ильяковын «Опак 
Микита» романже почеш); 

С.Чавайнын «Элнет» романыштыже марий кресаньык илышым 
сÿретлымаш; 

С.Николаевын «Салика» пьесыштыже самырык е‰-влакын шке 
пиалышт верч кучедалмышт; 

Шочмо  пÿртÿсым аралаш – кажне е‰ын сомылжо; 
Мемнан элысе калыкын тыныс верч шогымыжо (С.Вишневскийын 

«Пиал» поэмыже почеш); 
Шемер калыкын ончыклык эрыкан илышыж верч Акпатырын 

кучедалмыже (С.Чавайн «Акпатыр» драмыже почеш); 
Йöратымаш дене модаш ок лий (В.Ивановын «Ломберсолаште» 

повестьше почеш). 
Тунемаш пураш шонышо кажне абитуриент чонжылан келшыше темым 

ойырен налеш. Тудым вуйжо йыр келгын, чыла могырымат шоналта да 
возашлан планым чо‰а. Келшыше эпиграфым кычалеш. Калыкмут, шулдыран 
ой дене пайдаланен кертеш. Поэт-влакын возымышт гычат эн сай, виян ой-
шамычым налаш лиеш. 
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Сочиненийыште абитуриентын шке семын шонен моштымыжо почылтшо. 
Шке ойжым яндар, сылне марий йылме дене пидше. Кажне рвезе е‰  
произведенийысе геройын койыш-шоктышыжым келгын почын пуышаш. 
Тыгодым ик шонымаш весе гыч кярылтде лектын шогыжо. Мутлан, абитуриент 
Шабдар Осыпын «™дырамаш корно» романже гыч Марина Кугергина нерген 
воза. Тыглай  серен кайымаш гына ынже лий. Марина Кугергинан койыш-
шоктышыжо вия‰мым, кумылжо весеммым ончыктыде ок лий. Героинян 
характерже тичмашын почылтшо. Кучылтмо сылнештарыме йцным образым 
тичмашын почын пуаш мастарын кучылташ кялеш. 

Абитуриентын йылмыжат лывырге, поян лийшаш. Тидын годым тярлц 
сылнештарыме йцн дене пайдаланаш утларак келша. 

Марий йылме да литература дене устный экзаменат лиеш. Устный 
экзаменыште ик йодыш грамматика гыч, ик йодыш литература дене да 
лончылашлан ик пример пуалтеш. Очыни, палемдыде ок лий: тунемаш пураш 
толшо самырык е‰-влакын шинчымашышт икгай огыл. Иктышт чыла 
йодышлан тичмаш вашмутым пуаш тыршат да пример шотеш марий сылнымут 
мастар-влакын произведенийлашт гыч келшыше примерым налыт. Весышт 
йылме дене теоретический материалым уданрак палат да кутырымо йылмыштат 
лывыргылык дене ок ойыртемалт. 

Икмыняр экшык да ситыдымашым, векат, палемдыде ок лий. Тунемаш 
пураш шонышо ятыр ядыр-рвезе фонетика ужашым начарынрак пала. Йяк ден 
буква кокласе кыл ден ойыртемым тярыснек ончыктен ок керт, йяк-влакын 
ойыртемыштым умылтарен ок мошто. Йяк-влакым лончылымаштат нелылыкым 
шижеш. 

Орфографический лончылымашат окшакла. Абитуриент-влак палышаш 
улыт: орфографий ойлымо йякым буква дене чын палемдаш, шомакым пырля, 
дефис гоч але посна возаш, изи да кугу буквам чын кучылташ, мутым ик корно 
гыч весыш вончыктарен мошташ правил-влакым темла. Орфографически 
лончылымо годым кялеш орфограммым муын моштыман да тудым шот дене 
умылтарыман. Сандене тунемаш пурышо самырык е‰ «Марий орфографий 
мутер» (Йошкар-Ола, 1972) дене пе‰гыде кылым кучышаш да тудым поро 
полышкалышыжлан шотлышаш. 

Шомакым состав дене лончылымаштат ятыр экшык палдырна. Тунемаш 
пураш толшо-влаклан тыгай ка‰ашым пуыде ок лий: мутышто значениян 
ужашым чын кычал муаш кялеш. Тудо кеч суффикс але мут мучаш, кеч мут 
вож але приставка лийже, садак шомакыште могай-гынат значениян улеш 
(лексический але грамматический). Состав дене лончылымо годым слог ден 
морфемым лугыман огыл. 

Абитуриент-влак шукыж годым мутын составшым да ышталтмыжым 
лугат. Чылалан раш: икымшыже мутын могай морфемылан шеледалтмыжым 
нергела, кокымшыжо шомакын кузе ышталтмыжым лончыла. Мутат уке, 
коктын ваш-ваш кылдалт шогат, но лончылымо радамышт дене ятыр шотышто 
ойыртемалтыт. 

Мутым ойлымаш ужаш семын лончылымаштат тярлц йо‰ылыш-влак 
вашлиялтыт. ™дыр-рвезе-влак тидым ушыштышт поснак кучышаш улыт: 
предложенийысе мутын могай ойлымаш ужаш гыч улмыжым кум тя‰ пале дене 
ойырыман: 1) шомакын иктешлыше значенийже, 2) морфологический 
ойыртемже, 3) синтаксический сомылжо. Тыгак мут ышталтме йцнымат 
(ойлымаш ужашын суффиксше-влакым) шотыш налде ок лий. Молан манаш 
гын, южо суффикс у мутым ик ойлымаш ужаш кцргыштц веле ышта, мутлан, -
ер суффикс лям мутым вес лям мут гыч ышта: кож – кожер, тумо – тумер – 
але вес ойлымаш ужаш негызеш веле ышта, мутлан  -ыш суффикс лям мутым 
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глагол гыч веле ышта: петыраш – петыртыш, кылдаш – кылдыш. Конешне, 
нунын коклаште тярлц ойлымаш ужашлан икгай улшо суффикс-влакат 
вашлиялтыт, мутлан -дыме (-дымо, -дымö) – пале мутын да причастийын 
(йолдымо, шотдымо – ÿждымö, уждымо). Сандене абитуриент кажне ойлымаш 
ужашын ойыртемалтме палыжым сайын шинчышаш. 

Экзаменыште тыгай сяретымат чячкыдын ужаш лиеш: тунемаш пураш 
толшо ойлымаш ужаш ден предложенийын членжым луга. Сказуемыян ик 
составан предложенийын ойыртемжым шижын ок мошто. 

Икманаш, экзаменыште ятыр ситыдымаш тяжваке лектеш. Сандене 
тунемаш толшо ядыр-рвезе-влак кызытсе марий йылмын койышыжым келгын 
умылен налаш тыршышаш, йылмын тярлц ужашысе ойыртемжым сайын 
палышаш улыт. Чыла тидлан тыршен тунемман да экзаменлан сайын 
ямдылалтман, вара веле тичмаш вашмутым чын да чолган пуаш лиеш. 

Билетыште икмыняр йодыш марий калык ойпого, фольклор дене 
кылдалтын. Мутлан, билет муро да такмак нерген раш каласен пуаш йодеш. 
Абитуриент книгасе муро да такмак нерген гына ойла, шке ялысе мурым, 
такмакым йцршеш ок пале. Тыгаяк сяретым преданийым да легендым 
лончылымо годымат ужаш лиеш. 

Писатель-влакын произведенийыштым лончылымо годымат лушкыдылык 
палдырна. Утларакшым повестьын але романын сюжетшым тярыс каласкален 
лектыт, а келге лончылымаш ок йо‰галт. Мутат уке, эн ондак произведенийын 
тя‰ шонымашыже, проблемыже нерген мут лекшаш, а варажым сяретлыме 
геройын койыш-шоктышыжым, тудын характержым кумдан почын пуаш 
тыршыман. Тыгодым иктым ушышто эре кучыман: геройын койыш-шоктыш 
вашталтмыже, уэммыже, вестярлем толмыжо, кумыл пойдаралтмыже тярыснек 
лончылалтшаш. Чыла тидым сяретлаш могай сылнештарыме йцнлам автор 
кучылтеш, палемден кодыман. 

Ятыр абитуриентше поэзийым лончылымо годым могай размер дене 
возымым, могай рифмым кучылтмым каласен ок керт. 

Тыгак жанрым, сылнештарыме йцным лончылымаштат ий еда гаяк 
нелылык шижалтеш. Тидын нерген шинчымашым пойдараш манын, очыни, 
жапым экзаменлан ямдылалташ утларак ойырыман. 

Кажне абитуриент шочмо йылме да литература дене келге шинчымашым 
ончыктен кертеш. Тидлан жапым, вийым да тыршымашым гына чаманыман 
огыл. 

 
СОЧИНЕНИЙЫМ КУЗЕ ВОЗАШ? 

 
Сочиненийлан школ программыште ончыктымо сылнымутан 

произведений-влак почеш кум тема да ик эрыкан (литературный произведений-
влак дене кылдалтдыме) тема пуалтеш. 

Сочиненийым тергыме годым сочиненийын содержанийже шотыш 
налалтеш да грамотность ончалтеш. 

Пагалыме абитуриент, сочиненийым возымо годым ушыштет кучо: 
1. Келшыше темым ойырен нал. 
2. Могай материал негызеш, мо нерген да кузе возышашым чыла 

могырым шоналте. 
3. Сочиненийын тя‰ идейжым, шонымашыжым, рашемден, кячыкын 

иктешле. 
4. Ончыч тя‰ ужашым палемде, вара тичмаш планым ыште. 
Планын радамже тыгай лийман: 

I. Ончылмут. 
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II. Тя‰ ужаш. Тя‰ ужашын шке планже лиеш, кажне пунктым 
арабский цифр дене палемдыман: кялеш гын, кажне пунктым 
тыгыдемден (подпунктлан шелын), буква дене ончыкташ лиеш. 

III. Пытартыш ужаш. Тыште иктешлымашым ыштыман. 
5. Кучылтшаш материалым ушыштет радамле, мом да кушто кучылташ, 

рашемде. Цитата ден моло тярлц текстовый материал шонымашым 
келгемдышаш да пе‰гыдемдышаш улыт. Кучылтмо кажне материал шке 
верыштыже лийшаш, тиде сочиненийын композицийжым (кышкаржым) 
ярымла. 

6. Сочиненийыште литературный произведенийын содержанийжым ит 
каласкале, темым почын пуаш тырше, шке шонымашетым возо. 

7. Пашам лывырге йылме дене литературно чын, грамотно, о‰айын 
возаш тырше. 

Сочиненийын кугытшо – 5-7 странице лийшаш. 
Содержаний шотышто сочинений тярыснек тема дене келшышаш да 

шонымашым келгын да тичмаш почын пуышаш. 
Сочиненийысе кажне ой пример дене пе‰гыдемдалтшаш, факт-влакым 

та‰астарен лончылыман, шонымашым кячыкын да раш иктешлыман, цитата-
влакым чын да моштен кучылтман, тема деке шке кумылым ончыктыман. 

Чо‰алтме шотышто паша планлан келшыше, радамле да раш, кажне 
ужаш келшыше кугытан (ончылмут, тя‰ ужаш, иктешлымаш) лийшаш. 

Йылме шотышто сочинений орфографически да синтаксически грамотно 
возымо, стилистически чын чо‰ымо предложениян, мут-влакым чын да раш 
кучылтмо, сылнештарен келыштарыме лийшаш. 

Тяжвал тяс дене сочинений чатка почерк дене моторын возымо, абзацым 
моштен ойырымо, полям эскерыме, корно-влакым тярыс возымо лийшаш. 

 
ПОЧЕЛАМУТЫМ НАИЗУСТЬ КУЗЕ КАЛАСКАЛАШ? 

 
Тярлц темылан возымо почеламут тярлын лудалтеш, кажныжын лудмо 

ойыртемже уло. Почеламутын тя‰ идейжым сайын рашемдыме гын, логический 
ударенийым шке верешыже ышташат, интонацийым вашталташат куштылго. 
Интонаций – почеламутын кумыл семже. Молан манаш гын, тярлц 
почеламутышто тярлц кумыл уло, мутлан, йцратымаш нерген почеламутышто 
куан, шям-чон ылыжме кумыл але шялык, ойго шижмаш палдырна. Чыла 
тидым абитуриент шижын-ончыктен моштышаш. Каласыме годым логический 
ударений дене моштен пайдаланышаш. 

Почеламутым мурен лудмо гай каласкалыман огыл. Йяк вашталтмаш 
почеламутын содержанийже дене кылдалтын. Почеламутым каласкалыме годым 
тудын ритм ден рифмыже да йяк гармонийже (келыштаралтмыже) раш 
палдырнышаш, поэтический синтаксисше шижалтшаш. 

Йякпералтышан да йякпералтышдыме слогын вашталтмыже дене моштен 
пайдаланыман. 

Почеламут строка дене возалтеш. Строка мучаште келшыше пауза 
лийшаш. 

Икаманш, почеламутын содержанийжым, тудын ойыртемжым абитуриент 
моткоч устан почын пуышаш. 

 
ЙЫЛМЕ ОЙЫРТЕМЫМ ЛОНЧЫЛЫМО Т™РЛÖ ЙÖН-ВЛАК 

 
I. ФОНЕТИЧЕСКИ ЛОНЧЫЛЫМО РАДАМ 
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1. Слог-влак, ударений (йякпералтыш). 
2. Гласный йяк-влак: удаорениян да ударенийдыме; могай буква дене 

ончыкталтыныт. 
3. Согласный йяк-влак: йо‰ (звонкий) да пич (глухой), пушкыдо да 

пе‰гыде; могай буква дене ончыкталтыныт. 
4. Мыняр йяк да буква. 
 

II. ОРФОГРАФИЧЕСКИ ЛОНЧЫЛЫМО РАДАМ 
 
1. Мутышто орфограммым але орфограмма-влакым муаш. 
2. Тиде орфограммылан келшыше правилым муаш да каласаш. 
3. Мутышто орфограммым графически палемдаш. 
 

III. МУТЫМ СОСТАВ ДЕНЕ ЛОНЧЫЛЫМО РАДАМ 
 
1. Мут мучаш. 
2. Мут тя‰. 
3. Суффикс (суффикс-влак). 
4. Приставка (частица гыч лийше). 
5. Мут вож. 
 

IV. МУТ ЫШТАЛТМЫМ ЛОНЧЫЛЫМО РАДАМ 
 
1. Мутын лексический значенийжым (мом ончыктымыжым) умылтараш. 
2. Лончылымо мутын составшым икгай вожан вес шомак дене 

та‰астараш, мутын могай ужашыж дене лиймым (могай йцн дене 
ышталтмыжым) умылтараш. 

3. Мут тя‰ кушеч лиймым палемдаш. 
 

V. МУТЫМ ЛЕКСИЧЕСКИ ЛОНЧЫЛЫМО РАДАМ 
 
1. Ойырымо предложенийыште мутын лексический значенийже могай? 

Ик значениян але шуко значениян улмыжым палемдаш. Шуко значениян гын, 
икмыняр значенийжым ончыкташ да пример дене пе‰гыдемдаш: икмыняр мут 
сочетанийым але предложенийым каласаш. 

2. Мут вияш але вончештарыме значенийже дене кучылталтын? 
3. Лончылымо мутын могай синонимже ден антонимже-влак улыт? 
4. Шомакын стиль ойыртемже могай? (Нейтральный, кутырымо але 

книжный). Мутерыште стиль ойыртемже нерген пеленже могай пале уло? 
5. Мут кузе шочын? 
 

VI. ТЕКСТЫМ ЛЕКСИЧЕСКИ ЛОНЧЫЛЫМО РАДАМ 
 
1. Шомакын значенийжым рашемдаш. Палыдыме мут-влакын 

значенийыштым умылтарен пуаш. Икгай вожан  шомак-влакым муаш. Мутым 
состав дене лончылаш, кузе ышталтмыжым каласаш. Лиеш гын, 
этимологийжым ушештараш. 

2. Мутым чын да раш кучылтмым ончыкташ. Синоним-влакым кычал 
муаш, текстысе гай эн келшыше шомакым кузе кучылташ лиймым да кялмым 
умылтараш. 

3. Архаизмым, историзмым, неологизмым тиде текстыште кучылтмо 
амалым пален налаш. 
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4. Шомакым чын але йо‰ылыш кучылтмым умылтараш. 
5. Текстын жанр да стиль ойыртемжылан тиде шомакын келшен 

толмыжым палемдаш. 
6. Мут поянлыкым авторын кучылтмо ойыртемже нерген каласкален 

пуаш. 
7. Кяэмалтше ойсавыртышын значенийжым да стилистический  

сомылжым рашемдаш. 
 

VII. МОРФОЛОГИЧЕСКИ ЛОНЧЫЛЫМАШ 
 

Л™М МУТЫМ ЛОНЧЫЛЫМО РАДАМ 
 
 
 I. Ойлымаш ужаш. Иктешлыше значенийже. 
II. Морфологический ойыртем. 1) Тя‰алтыш формыжо (ед. ч., имен. п.). 

2) Вашталтдыме палыже: а) собственный але нарицательный; б) чонан але 
чондымо предметым ончыкта. 3) Вашталтше палыже: а) падеж, б) числа, в) 
лица (числа дене пырля). 

III. Предложенийын членже. 
 

ПАЛЕ МУТЫМ ЛОНЧЫЛЫМО РАДАМ 
 
I. Ойлымаш ужаш. Иктешлыше значенийже. 
II. Морфологический ойыртемже. 1) Тя‰алтыш формыжо (вашталтше 

пале мутын единственный числасе именительный падежше). 2) Вашталтше 
палыже: а) та‰астарыме степень, б) кячык але кужу форман (кок тярлынат 
каласалтше-влакын). Лям мут семын але лям мут почеш кучылталтше пале мут-
влак: а) падежэ, б) числа, в) лица (числа дене пырля). 

III. Предложенийын членже. 
 

ЧОТ МУТЫН ЛОНЧЫЛЫМО РАДАМ 
 
I. Ойлымаш ужаш. Иктешлыше значенийже. 
II. Мофрологический ойыртемже. 1) Тя‰алтыш формыжо (имен. п.). 2) 

Вашталтдыме палыже: а) простой, сложный але составной; б) шотлымо, 
радаман але дробан. 3) Вашталтше палыже: а) кячык але кужу форман, б) 
падеж. 

III. Предложенийын членже. 
 

ОЛМЕШТЫШ МУТЫМ ЛОНЧЫЛЫМО РАДАМ 
 
I. Ойлымаш ужаш. Иктешлыше значенийже. 
II. Морфологический ойыртемже. 1) Тя‰алтыш формыжо (ед. ч., имен. 

п.). 2) Вашталтдыме палыже: а) значений тяшкаже, б) лица (личный 
олмештыш мут-влакын). 3) Вашталтше палыже: а) падеж, б) числа (уло гын), 
в) лица да числа (личный деч южо моло олмештыш мутын). 

II. Предложенийын членже. 
 

ГЛАГОЛЫМ ЛОНЧЫЛЫМО РАДАМ 
 
I. Ойлымаш ужаш. Иктешлыше значенийже. 
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II. Морфологический ойыртемже. 1) Тя‰алтыш формыжо 
(неопределенный форма). 2) Вашталтдыме палыже: спряжений. 3) Вашталтше 
палыже: а) наклонений, б) числа, в) жап, г) лица, д) аклыме форма. 

II. Предложенийын членже. 
 

ПРИЧАСТИЙЫМ ЛОНЧЫЛЫМО РАДАМ 
 
I. Ойлымаш ужаш (глаголын посна формыжо). Иктешлыше значенийже. 
II. Морфологический ойыртемже. 1) Тя‰алтыш формыжо (вашталтше 

причастийын единственный числасе именительный падеж). 2) Вашталтдыме 
палыже: а) действительный, страдательный, шушаш жап але шцрымц, б) 
спряжений. 3) Вашталтше палыже: а) действийым лямдышц причатийын: 
падеж, лица (числа дене пырля); б) лям мут семын кучылталтше причастийын: 
числа, падеж, лица (числа дене пырля). 

III. Предложенийын членже. 
 

ДЕЕПРИЧАСТИЙЫМ ЛОНЧЫЛЫМО РАДАМ 
 
I. Ойлымаш ужаш (глаголын посна формыжо). Иктешлыше значенийже. 
II. Морфологический ойыртемже. 1) Тя‰алтыш формыжо. Вашталтдыме 

палыже: а) значений да ышталтме тяшкаже; б) спряжений. Вашталтше палыже 
(южо тяшкажын): а) кячык але кужу форман (кок формыге лийын кертеш 
гын), б) лица (числа ден пырля). 

III. Предложенийын членже. 
 

НАРЕЧИЙЫМ ЛОНЧЫЛЫМО РАДАМ 
 
I. Ойлымаш ужаш. Иктешлыше значенийже. 
II. Морфологический ойыртемже. 1) Тя‰ шотышто вашталтдыме 

ойлымаш ужаш. 2) Южо тяшкан притяжательный суффикс дене 
каласалтмыже. 3) Та‰астарыме степень (уло гын). 4) Кячык але кужу форман 
(южыжын). 

II. Предложенийын членже. 
 

ОˆАРТЫШ МУТЫМ ЛОНЧЫЛЫМО РАДАМ 
 
I. Ойлымаш ужаш. Иктешлыше значенийже. 
II. Морфологический ойыртемже: тя‰ шотышто вашталтдыме мут. 
III. Предложенийын членже. 
 

ПОЧЕШ МУТЫМ ЛОНЧЫЛЫМО РАДАМ 
 
I. Ойлымаш ужаш. Иктешлыше значенийже. 
II. Морфологический ойыртемже: тя‰ шотышто вашталтдыме мут, но 

южгунам притяжательный суффикс дене каласалт кертмыже. 
III. Предложенийыште могай член составыш пура. 
 

УШЕМ МУТЫМ ЛОНЧЫЛЫМО РАДАМ 
 
I. Ойлымаш ужаш. Иктешлыше значенийже. 
II. Морфологический ойыртемже: а) сочинительный але 

подчинительный; б) вашталтдыме мут. 
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III. Предложенийыште сомылжо. 
 

ЧАСТИÖЫМ ЛОНЧЫЛЫМО РАДАМ 
 
I. Ойлымаш ужаш. Иктешлыше значенийже. 
II. Морфологический ойыртемже: а) значений тяшка, б) вашталтдыме 

мут. 
III. Предложенийыште сомылжо. 
 
 
 

МЕЖДОМЕТИЙЫМ ЛОНЧЫЛЫМО РАДАМ 
 
I. Ойлымаш ужаш. Иктешлыше значенийже. 
II. Морфологический ойыртемже: вашталтдыме мут. 
III. Предложенийыште сомылжо. 
 

VIII. СИНТАКСИЧЕСКИ ЛОНЧЫЛЫМАШ 
 

МУТ СОЧЕТАНИЙЫМ ЛОНЧЫЛЫМО РАДАМ 
 
1. Предложений гыч мут кылдышым (сочетанийым) ойырен лукташ. 
2. Мут сочетаний нерген каласкалаш: тя‰ да рашемдыше мут-влакым 

муаш, нунын могай ойлымаш ужаш дене каласалтмыштым ончыкташ, 
синтаксический кылым палемдаш. 

3. Мут сочетанийын грамматический значенийжым каласаш. 
 

ПРОСТОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЙЫМ ЛОНЧЫЛЫМО РАДАМ 
 
1. Предложенийын грамматический рядыжым муаш да тудын простой 

улмыжым пален налаш. 
2. Шонымым каласыме цель дене предложенийын могай улмыжым 

каласаш (повествовательный, вопросительный, побудительный); предложений 
восклицательный гын, тидым ончыкташ. 

3. Предложенийын чо‰алтмыжым каласкалаш: 
а) кок составан але ик составан; ик составан гын, могайже (безличный, 

определенно-личный, неопределенно-личный, назывной); 
б) нераспространенный але распространенный; 
в) полный але неполный. 
4. Предложенийыште икгай але ойыралт шогышо член-влак, обращений, 

пуртымо мут монь уло гын, тидымат каласаш. 
5. Предложенийым член шот дене лончылаш, кажне членын могай 

ойлымаш ужаш дене каласалтмыжым палемдаш (ончыч подлежащий ден 
сказуемыйым лончылаш, вара подлежащий пеленсе второстепенный член-
влакым, пытартышлан – сказуемый пеленсе второстепенный член-влакым). 

6. Препинаний знак шындымым умылтараш. 
 

ВИЯШ ОЯН ПРЕДЛОЖЕНИЙЫМ ЛОНЧЫЛЫМО РАДАМ 
 
1. Вияш ойым да авторын мутшым муаш; интонаций да значений 

шотышто предложенийын ик тичмаш улмыжым палемдаш. 
2. Авторын мутшо дене та‰астарымаште вияш ойын вержым ончыкташ. 
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3. Вияш оян предложенийын схемыжым ышташ. 
4. Препинаний знак шындымым умылтараш. 
5. Вияш ойым да авторын мутшым простой але сложный предложений 

семын лончылаш; вияш ойышто обращений, пуртымо мут монь улмым каласаш, 
кутырымо йылмыште кучылталтше эмоциональный частица але моло шомак 
уло гын, тидымат ойлаш (стилистический лончылымашын ужашыже). 

 
СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЙ ПРЕДЛОЖЕНИЙЫМ ЛОНЧЫЛЫМО РАДАМ 

 
1. Сложный предложенийыште мыняр простой предложений уло, нуным 

каласаш. 
2. Нине предложений-влак шке коклаштышт могай  союз дене 

ушалтыныт? Кылдалтме моло йцн уло гын, тидымат палемдаш. 
3. Предложений-влакын грамматический значенийыштым ончыкташ 

(простой предложений-влак кокласе кылын значенийжым умылтараш). 
4. Препинаний знак шындымым умылтараш. 
5. Умбакыже кажне предложений простой предложений семын 

лончылалтеш. 
 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЙ ПРЕДЛОЖЕНИЙЫМ ЛОНЧЫЛЫМО 
РАДАМ 

 
1. Предложений сложный, союзан, сложноподчиненный. 
2. Главный да придаточный предложений-влакым каласаш. 
3. Придаточный предложений мом умылтара (мутым; мут сочетанийым 

але пятынь главный предложенийым)? 
4. Придаточный предложений  могай йодышлан вашмутым пуа? 
5. Сложноподчиненный предложенийын могай улмыжым каласкален 

пуаш. 
6. Кылдалтме йцным ончыкташ (ушем мут, ушем мут шотан шомак, 

указательный мут да молат). 
7. Придаточный предложенийын вержым палемдаш, препинаний знак 

шындымым умылтараш. 
8. Умбакыже главный да придаточный предложений-влак простой 

предложений семын лончылалтыт. 
 

СОЮЗДЫМО СЛОЖНЫЙ ПРЕДЛОЖЕНИЙЫМ ЛОНЧЫЛЫМАШ 
 
Союздымо сложный предложенийысе простой предложений-влакын 

кылдалт шогымо ойыртемыштым умылтарымаш тя‰ верым налеш. 
 

ПУНКТУАÖИЙЫМ ЛОНЧЫЛЫМО РАДАМ 
 
1. Препинаний знакым могай синтаксический единицыште умылтараш 

кялмым каласаш (икгай член-влак, обращений, союздымо сложный 
предложений да молат). 

2. Препинаний знакым ончыкташ (запятой, точка ден запятой, кок точка, 
тире да молат). 

3. Тиде синтаксический единицыште молан тыгай препинаний знак 
шындымым умылтараш. 

4. Пунктуаций ден интонаций кокласе кыл ден ойыртемым палемдаш. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИ ЛОНЧЫЛЫМАШ 
 
1. Ойырен налме текстын тя‰ сомылжо. Уло гын, ешартыш сомылжым 

каласаш. 
2. Тыгай текст кушто да кунам кучылталтеш? Жанрже могай? 
3. Монолог але диалог. 
4. Тиде текстым сылнымутан произведений гыч налме але уке? 

Кутырымо текстым тушеч налме гын, моланжым умылтараш. 
5. Лончылымо ужашын ойыртемже могай: чон почын але официально, 

кукшын мутланыме; раш каласыме – умылаш лийдымын кутырымо; сылнын 
але соптыран ойлымо; чон йялен але йяштын, кумылдымын каласкалыме; 
чыным але шоякым ойлымо. 

6. Йылме ойыртем: мут, ойсавыртыш, грамматика (текст гыч налме 
примерла дене умылтараш). 

7. Иктешлымаш: могай стиль? 
 

ПАЛЕМДЫМАШ: йылме ойыртемым лончылымо тярлц йцнын схемыжым 
налме: УЧАЕВ З.В. Марий йылме урокышто 
лончылымаш. 4–8 классыште туныктышылан полыш. –
Йошкар-Ола, 1989. –40 с. 
Экзаменлан ямдылалтме годым тиде пособийым кучылт 
кертыда. 

 
 

ТУНЕМАШ ПУРЫМО ГОДЫМ МОГАЙ КНИГА ДЕНЕ ЯМДЫЛАЛТМАН 
 
Экзаменлан ямдылалтме годым тярлц класслан лукмо «Марий йылме» да 

«Марий литература» книгалам кучылтман. 
Шинчымашым келгемдаш манын, ешартыш литертура денат пайдаланен 

кертыда. Мутер-влакат кялешан э‰ертышлан шотлалтыт. 
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