«Глагол» теме почеш шинчымашым тергымаш
1. Глаголын лица, числа, жап да тайык (наклонений) дене вашталтмыжым ...

маныт.
А) тодыш (спряжений)

Б) наклонений

В) неопр. формо

2. Неопределённый форман глаголын суффиксше...

А) -ыш, -ман

Б) -аш, -тыш

В) -аш, -ман

3. Ойлончышто глагол могай тодышышто шога? Мландеш кажне еҥын кыша

кодеш.
А) 1 тод.
Б) 2 тод.
4. (Ом, от, ок, она, ода, огыт) частице-влак могай тайыкан (наклонениян)

глаголын шӧрымӧ формыжым ыштат?
А) чынлыме (изъявительный) наклонений
Б) кӱштымӧ (повелительный) наклонений
В) шонымо (желательный) наклонений
5. ... - чынак лийше але чынак лийдыме, тыгак ышташ кӱштымӧ, шонымо

действийым каласаш полшышо грамматикысе формо.
А) глагол
Б) тайык (наклонений)

В) тодыш

6. Кокымшо тодышышто шогышо глагол-влак тӱшкам муза.

А) ончаш, кайышна, муреныт, сӱретлаш
Б) ужаш, ончаш, погеныт, муралта
В) муралташ, вучена, толаш, ончыжо, лекнеда
7. Икымше тодышышто шогышо глаголан ойлончым муза.

А) Иктыланат памаш шке вӱдшым ок чамане, иктымат яра ок колто. (С.Ч.)
Б) Поянлыкшым илен-илен веле пален налыт. (В. Ис.)
В) Кумда кава мучко шемгорак гай пылат ок кой. (Ш. Ос.)
8. Кудо ойлончышто глагол кокымшо тодышышто шога?

А) Тӱрлӧ чонан шошым шижын помыжалтеш, кожгана. (Ш. Ос.)
Б) Иван Васильевич Логинов, шоҥго гынат, тений шкенжым самырык еҥла
ончыктыш. (Ю.А.)
В) Йырым-ваш пеш мӱндыркӧ коеш. (М. Шк.)
9. Вес мут гыч лийше глаголым муза.

А) вашкаш

Б) ончаш

В) мутланаш

…чын лийше але чынак лийдыме действийым каласен пуа.
А) чынлыме тайык
Б) кӱштымӧ тайык
В) шонымо тайык
10.

11. Кокымшо эртыше жап глагол тӱшкам палыза.

А) налынам, тольым, ойленат
Б) лектынам, онченна, погышда, вучыш
В) ойленат, муреныт, лудынам, поген
12. Вес мут гыч лийше глагол-влак тӱшкам палыза.

А) ойырлаш, лишемаш, лудаш, лекташ
Б) аклаш, увертараш, ошемаш, верланаш
В) мураш, ончаш, шижтараш, йоктараш
13. Йыгыр глагол-влак тӱшкам муза.

А) камвозаш, вуйшияш, вашлияш, пышткояш
Б) икмарда, икгай, ош-чевер, ош-шышталге
В) угыч, шинчаваш, йырваш, южгунам
14. Могай ойлончым чын лончылымо?
А) Мый урокышто сайын шинчем.
Б) Миша почеламутым сылнын лудеш.
В) Авамлан мотор сӱретым ыштышым.
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