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іспанська мова н^езнить до і^упи романських мов та іитЕІ^рклаоя 
із давньої лг.тинської мови, а змішання її а германськи^ік та а|)аб~ ^ 
сякими елементам відбилося властиво тільки на будові речень,. 

Найдавніший діялєкт./124^1’./ Кастилії /центральна кргІна Йсіш*- 
нії/ кастилійськк!! Діялект /ЬаЙІ^іІадо / із усіх інших діялектів 
став панівним і перемінився в оспанську літературну мову. 

€к мсВй всіх культурних народів, так і еспанська ^това знвц рія^ 
НІ^діялькти,питомі різним територіяльним областям Запвнії.Ео в мен» 
щііі\або оільшДй мірі різняться від літературної оспансїлої мови 
/кадтилійської./Нагір.в дндалюзії та в державах Аі.ерики,де е йані]^ 
$Ш еспанська мова,^літеру* вимовляють, як іспанське 8 ^а напр^мову ^ 
щз(|’о.тоДюддя Баскії, Галі ції та Катальонії не моі^на знову зачислити 
до діялекту еспанської мови. • ^ ’І 

Т* ■' ^ 

Азбука /абетЙа/ $ 1 а Ь о і о 
■ І ■ 11» .І , • ■ ■ „ , . 

^ ^ % - - - _ , - ^ ■-ЧП1Г1 І г 

І^станська £збук«.^/аРет^ | ці аІ^аЬеІ^о саз^еііапб соозІе 
етВся з :30 /тридрти/ літер,ио І <ів ЗО <ігеіпіа) Іоігаз ^.ие івлг 

і Літе-* 

І І 
! а і 

І 

і 
% 

Г с . 

в 

В 

Наз¬ 
ва: 

»* ••• 
а 

бв 

оЬ 

і 
ф г 
# 
# 

$ 

1 4 

;ВИЇІ#Ц 
і ♦ і 

— і < '» »■* 

’"Т 

і 
% 

Г 
І 

се 

че 

де 

8 

ефо 

хе 

ва: £ в в а г 
1Г 

н: 

І 
і в { 

б,в|Ивш голосними вимовляється все,як українсаде в,по 
г 1,г,8та перед 1,г вимовляється також, як укрйгібьке 
і в,Подекуди вимовляється,як українське в перед 1 по 
|ї,а поза тим шмоетяетьея,як україноьк'ї б, 

С і Це о звучить більше н осовс, своїм звуком є цсми^ні 
І до Англійського Ш ^Язик, втягнути за губи, але щл! 
\ вимові держати випрямлений меш зубами га отвратисж 
І вимовляти разом 

ч і0 це одна літера і її но розділяється в писанні, ві» 
І МОВЛЯЄТЬСЯ досить Мі яко. 

о 

ф 

І^рфс М^ЯКШДИ голоібними /ОрХ/ яшовляєтімш^як яг 
І а л^рвд твврдшш ій^лоокшіи /а,о,и / та цород іЦ^ 
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ВКМОВЛ5ТЄТЬСЯ всо^як 

і гл*уст’.У, 

к (І всо стоїть з літероюи, отже: <5.и 

м> яко 

Єосздшічо зопанське V викозлясться^як наші? в,По 
а зга, т шмовляєтї^У', як наш? б. 

гл.уст.У, 

ІТєрол о>Р^'Ьвіїмовляеться^ як у країнськз 'о. 

- 

на КІНЦІ слова та по голосній,як йщ 

все /і ка кінці слова/ я^к о /наоовз/,^ 

—ооОоси— 

ЛІТ8ри:Б, 0,8,І,и є голоскиглг: у 
моша бутк""голосною /і/ або піек 
голосною /й/;іі на виїїовлясться 
зовсім*ІНШІ Є^ГІОИГОЛОСЩШї.' 

її* 

Ьаз Іоігаа а^е^і^о.и 
уоса1ез;1а у риеае з'ег гооаі 
6 8ес1іVоса1^а Ь по "Ьіепе 
зопісіб^іаз йоюсіа зоа оонзо-^ 
ііап1:ез. 



НІ. 

II не вішовлй€ТЬСя в сгголучелні звуків.дие,фгі на.пр,адиі /акі/. 
/і/ М0ЖН двома гиікюними вимовляється, як й напр^^гапйе ^ ііегщозо 

7ґранд8 й ермосо/ - валишй і гарний, ' 

ІУ.. 

Якщо прирівняти есгїанську азбуку до української, то побачшуіо, |о 
еспаноька азбука не маєі таких наших звуків,як: 

з, Ц, Ш, И. - 

у, • - ^ / 

Біттомим для еспанської мов[[і є в її вимові: 

с вимовляється: ' 
і/п0р0Д твердими голосниші /а, о,и/ та перед приголосними, як 

наше к, напр.: сагесег /карес^ер/^ соп-Ьга/контра/, сиЬгіг /ку*^ 
/кльокар/; _ . 

2/перед М^ЯКИШІ ГОЛОСНШЛІ /0,І/, як українське носове с, 
напр,: сагесег 7каресер/,се^аг /сегапДргІпсіре /прЗнсіпо/^ 

£/на кінні слова вимовляється твердо,себто як к,одначе з де- 
якиші винятками, 

\ 

$ вимовляється:- • ' 
і/персд твердіі:/[и голосними /а,о,и / та перед, приголосними, як 

І^,напр. :§^г /гань>їр/,^оЬегпаі: /Говернар/;§гггІг /ґ1^V^,р/ 
’ , , 2/п0ред м>якт!Ш голоскиш /є^і/ як X нацрЛбепегаї./хоноївль/, 

Е^ірі:о“7і5сІпто77 ‘ • ^ 
Щоб все таки Б получекні з м>якими голосними■/в,і/ одержати твеїдай 
3#К /хУ то межи яб,або^ - і ставимо голосну и^напр.^в^Іа г ^ 
/аі^ІІля/,ди^е-Ье Дугето/ і т.гі^А знову иоб в такощ' складі віімов^ 
лялося це вставленеи 7то-ь^сішо над ним поставити діярезу /дві т&ші 
над голосноюи ,/напр, : аг^іііг/отже не;арГір, ало:арґуір/ і т,п. 

1 

Літери к іш ко виступають в еспані Ьаз Іе'Ьгаз к у VI по осш-геп 
ських словах, а аживається їх в І раїаіргаз саз'1:еіТапа8,рего зе 
чз^жихс словах,як: і изап еп раІаЬгаз ех-Ьгаа^егаз сошо 

кі16те*6го /кільом0тро/-кіломотзр, 
Жаопег /Вахтер/ -Вагнор 

і т,іі, І е1:с. 

^ УІІ, 

ЦрКГолосна г вимовляється, як тверде'р / гг/ в двох випадках; 
І/на початку слів,як: го^о/ррохо/, 
2/по звукахі,п або з , якізгаеГі-Ьа /ісрраеліта/, аідгейзйог 

/альрвдсдор/ і т,її, 



УІІІ* 

8 І30ІЩКОЇ літери пишемо; 
а/на по^тку речення,’ 
б/шасн1 імена: осіб, 

народів , 
областіви, 
доршав, - 
місцевостей,' 
вулиць, 

V ПЛОІ^ 
рік, 
гір, ' • ■ 
островів, 
морей і т*п. 

в/титули:гідност0й осіб; 
газет і книжок, 

^ ■ установ і товариств, 
* г/прикметникп та займенники в чемностевих звопотах мови, 

IX. 

Крім знаних та вживаних в українській мові знаків перепинання, 
оспан<^ка мова знає ще діярезу'/сгеша або (іі6гєвдй/гл,уст,ІУДалі 
знак .зашїтання та оклику ставлять еспанці в писанні так само, як ми, 
українці, але ще крім цього ставлять вони знак запитання чи оклику та¬ 
кож на початку щттайного чи викликного речення або поняття,тільки ці 
знаки є тоді своїм верпшом обернені в долину напр,; 

^ сиаїкіо ? 
;аіі ! 

Наголос - Асеп-Ьо. 

Наголошування еспанськріх слів ^ різне і так: 
а/слова,що кінчаться на голоску або на приголосну 

мають наголос на передостанньому складі,напр»: 
соню /комо/ - як.напр, 

Ле-кга /лєтра/ - літера, 
тайги^айа /мадругада/ - ніч /від півночі до ранку/, 

ашТзаз /амбас/ — обТ,обое, 
б/ слова,що кінчаться цриголосною, зо винятком -з,*-£ маг- 

ють наголос на кінцевому? складі, йапр^: . , " — — 
Ігепех /тенор/ “ мати, держати, посідати, 
бепегаї /х'Знораль/ - нагальний, 

, 1зоп<іаа. /бондаЖ/ - доброта і ,т,п,, 
в/ якщо ' йаголоо у слові’^є проти правил, вйзначз них під літс^ 

рою а/ і бЛтоді цей наголоО при писаші треба зазначиттї^напр.г / 
оріЗШбп /опініон/ - думка, опінія, 

/аніь^/ - відвага, 
' Ьо'кбп /ботон/ **• гудзик» 

роставлоння або залишення Тй^и писанні, на слові наі*олоса ма€ велико 
зца'чв ння, бо дуже часто іїай само наголос надає слову зовсім іншого 
Змісту,значоння,напр,; 

><* ■' 1 



^ гш гй - їй 
'-даз - більше 
саме посїввлбнйя цього таголооу в дієсловах може змінити аввсім 

^ дії могоршпр,: 
^ я одержував гесе'Ьіо я одоржсв* 

" "а ^ 

^ Загальні заввага 
» ...іі'і. , 

, іДіри кожньому есйакськоиу слові подашо ВлДужкцх його шмову 
'■^українською аботкою* де немес^різіїнці в вкмоМ мін зопанськнмк і! 
українськиш літеращ€,тау тієї шмощ ке подано,/Шмову подаймо 
тільки в перших ПйТЬОХ лекціях,/,^ 

2/Шдкреслона літера означає^ по її треба наголощуватк,. 
^/Штоменністю осіїпнської мойи в^со в вимові два або більше 

слів лзготрься рааїщДз Ді^№ся тоді,коли одно слово кінчиться при¬ 
голосною, а ШШо цієікїамої ‘істини речош-гя запишеться го- 
лосною/напр^: ' ^ 

І03 аші§о« читвшо: 
льода^ігос (І08 аші^з) 

4/ЛІтерУ'^ на кідаі--есйвнськогр, сзлова йопр,1тепйай вимовляємо 
не так тв0рдо7йв'4утно /бондар* 

.-*^роОооог— 

і 

\ 

7 
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Ьесоібп ргітега 

Впргтза в чнтзнню 

Риоз збЛОГуез-Ьа ега гша тисіха- 
сЬ.і'Ьа тііу Іісгпоза у шііу ‘Ьиепа^ 
фіз 8Є ІІаіаа'Ьа. Еоєа* Сиалйо ега 
аіш шііу рзфіопа^зе 1е ш’игіб зи 
ра/ігеуПзєго зи іпасіге 1а огіб соп 
ш'-лсЕо аііог епзеиапсіоіе а з аг гші- 
^егсх'Ьа йе Ізіеп^^у зоїзге 1;о(іо,а 
ЕіДаг рі;е ^ег у созсг^диа ега е1 
'іа^зазо соп оііе зи тайхе ^а^ааЬа 
е1 рал рага Іаз йоз. 
АІ сляиа'іл.г Коза Іоз дпл.псе алоз, 
зи гтйге зе ризо тиу шаЛ.а,у со- 
пос-ІепЛо риє зе ІЬа а тсг:іаг,Л.1а'' 
т6 а зи ііі^а^у Іа йі,-]©: 
~Кі,іа шХа^уо шо \~оу а1 сл.еіо у 
•Ье йс^о зоЗ-а еп З.а і;іеггаЛТо "Ье 
риейап ши Ьоз 13.101103, ре.го Іоз 
риє Іе риесіап Іе ІазіагХл рага 
уі'угіг йісііоза,зі іхасез Іиеп изо 
йе еІІоз.Ьоз Ізіеп.ез риє 1е йа.іо 
зсп 2 езіа сазі'са рага оие Vіл^а, 
ипа Іалзайега у ип.аз а^а,іаз раї'а 
риє ^апез е1 рап,ссшо у о 1о ііе 
§зпайо,1ілЛапйо,1:езіепйо у со- 
ЗІ8ПЙ0• 
БІСІ о е ЗІ 0,1а тайге йе Коза Ьеп~ 
йіл® а зи у усіб ІегесКНа 
а1 сЗ.еІо, айопйе уап зіеіпріе Іоз 
риз Кал апйайе йегесіїіхоз рег 
1а Нелга, 
Коза Ііогб у теа6 шисЬо рог зи 
шайг0,у зе ризо а ііНаг^Іезег у 
созег’соп ІаЛоО бпіізо соте зі 
по -киуіега репа аЛ.йГипа еп еі со- 
га^бПуЗбІо рие,еп Іи-^аі’ йе оап- 
ІаГуНогаІза у гегаїза сиаіійо іга*- 
Ьа^аїза. 
ІТо 1а Ьаїзіа еп^апайо зи тайге 
сиаайо 1е йі^о риє 1а гиеоа^іа 
Іапгайега у Іаз а^и^аз 1е Із.азіа- 

Елегсісіо йе Іесіига 

сіс і !!і; 
. и СО 

Ііуь’с соі“ь>^зр^ о ста зра ут 
пучачіт? муй ОР'КЗСС і Г:УІ 

і дор сітп до б і он^і 0->Л 
і іля рутод ер і кос..^ р, К0 
! тра бвло кон ко су г.івд 
\ ель пвн пара йяс дос. 
і Аль куми лїр ?осв льоо 
і су мвдро сз гі5с0 мук 
і сіо НДР к 3 с 3 1(5 а в. мо 
в су іл:вуі ле діхо; 
-лха ьіІврКо мз ИпЕ пль сіольо і 
то соля оон ля тіоі:)ра.Нз то 
кодвн му ос бІСЇІСС, юрз льос кз 
К£Дв к то ■ бвстг.р_ві: ларв лі Бір- да¬ 
чо са, сі весе бузи усо до едЬ’Доо 

•''-^ьос біонос ко то дрзсо сон: зета 
Каса та іів’ ^а ко ■п'іп-.Р 

то 

ва вв^унв ллі-іссдсрв Ш 

дачо остоуля ме- 

яихо а ■ су іда’а _ вачата 
аль сі ольо^ад^кде лай сі ом про льо 
ко вн внд.Е.до дорочатос пор 
ля тіорраї ' "" 
Роса ль>йоро і росо мучо пор су 
їішіоз^ і се ііусо г аляр, тзд^?р і 
косер кон і^нто а німо комо сі 
но тлліорм іюна вл:>ґунв*”ои ель ко- 
расоч, сольо корон люг^Р До, кае- 
їв-р льрорюва і рсс^Бв куандо тра- 
бидЬва. 

І гл 

гіап рага ^апаг е1 рап у і )\ІЄ 1аз> 
^епіез таз гісаз йе зи аХйва у 
іаз ішпейіаіаз зе йізриіаОсаі еЛ. 
ІгаРа^о йе зиз тапоз^у согпо хга- 
1^а.^аЬа шиоііо у ^азіаоа росо^ 
Базі а Іепіа йіп.0го йо зо Д са р аї а 
йох тш раї* йе саагіа.іоб -з оааа 
роЬге риє ЛЛ>аша'Ьа а зи ри8.гх 

МОЛТЗс МВС-рІсСВО де су вльдзв і 
ля о і Ю'оді в Рас се діопу^бан оль 
урвбвхо де''суо явності комо тро- 
овяііі' я Раствбв поко, 

' 'це соорп г^ра 
Я'І 

М,.-. - 

Г. Г;ч’П 

ДаУ' УН 
йоде О 

/1: ПУЛІ 
к-з 

гчЯНСрС' 

О'КЯДВ :хві' 
ЛЬ^ЯМОбв Г) су пуертв.- 
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Увага І:Вправи в читанню б 1-У,лекціях є; це казка Неу бп 
Биз'са б.е ітолгіа /Король у поаукуБанкі__нар0ЧЄйої/ зспанського 
пнсьмзкніша Дд-Ьовіо йе їговЬа /1819—1889/, 

Увага .'іспанський текст по лівій 
для контролі правильної голосно^'а 

стороні читати повільно 
шпови та наголошування 

мр вимову по правій стороні.Опісля, голосно читаючи винову 
юї сторони, старатися писати правильно виковлювпні та наго 
е.^ 
всі 
шувані 

та 
пода- 

3 пра- 
голо- 

слова по еспанськи. 

^ваг^ ЗМ!8 переходітти до чергового параграфі- чи лекції^як довго 
цілкршто не опановано попереднього параграору чи лекції. 

зоп 
риє ^/ке/ 
риіеп /кіен/ 
по 

Непе /тіено/ 
рего /перо/ , 
зе 
еп 
їй ■ 
аші^о /аміґо/ 
раПге /подре/ 
шаіхе., /мадре/ 
піпо /нінЬ'’йо/ 
ІіЬго /лібро/ 
зопЬгего’ /сомбреро/ 
агЬоіСт) /арболь/ 
загаіп(т) /хардін/ 
саза /каса/ 
ауе(1) 7а ве/ 
Ьегтало /ершко/ 
Ііа /тіа/' 
риегіа /пуорта/ 
ші 
У 
ез 

§.2Г, 

/воші/ є 
по 
хто 
ні 
так 
/вік,вона/ має 
але 
ся,себе 
з, У 
твій 
приятель 
батько 
а ти, пана 

ДКТГІНП /ЧОЛОВІЧОГО роду,син/ 
книіііка 
КБИеЛІ-ЗХ 
дерево 
город 
дім 
птах,-птиця 
брат 
тітка 
двері 
мій, моя 
і.-а 
/БІН/ЬЄ 

Езегсісіо* 
Мі расіге Непе шіа саза.Ьа саза Непе шіа риегІа.Ьа тайге Непе 
гш зошЬгего,Ьа тасіге Непе гш ІИзі-о*!!]! разіте у 1а шайге.ЕІ раа- 
ге Непе ші ИБго^Ьа шасіге Ііепе шіа саза»Ііі ІіегЕіапо Ііепе іт 
ІіЬгб.Ьа тасіге Непе ші п1п®.Е1 піЙоНепе гш. расіге у гта таоге. 
1а Ііа Непе іша саз'а.ЕІ раОте Непе гта саза у гш ^агст.па 
тасіге Непе гш Ліегтапз.ЕІ піпо Ііепе гш ІіЬгв^Мі рабхе Непе іш 
Ьегшапо.Еп е1 іагсіїп зоп Іоз &гЬо1е8*2п е1 ^агсіїп зоп Іаз ауез* 
Ьа саза у е1 дагсіїп.іа саза ез еп е1 ^агйІп^ЬІі аші^в Непе даа 
оаза*1а тасіге у е1 пійооМі аші^о Ііепе е1 расіге у 1а шааге*Е1 
аші^о у е1 ІегшапОлЕІ расіге у е1 іізгтапо.іііі аші^о Непе ип пег- 
тапОщ^а табге у 1а Ііа*1а ІІа Непе гта саза у тш лагйіп^Еп ех 
загсіїп ез гта саза*Ьа Ііа Непе гш 1іегтап@,Еп гш Дагаїп ез ха 
оаза^іа ііа Непе гш ІіЬгв у гш аVе. 

*»ч Р •-« 



Контрольна. впровгіГ 

батько має дім Дім має /одні/ дворі >іати має кпполш.-іатк має 
книш у..Батько і мати.Батько має кшіжі^у.Мати має діїи.ліііі брат має 
книжку .ііоїи має Д[/ттину.^ютка має батька і маму .Тітка має дім. 
Батько має Дім і город, атк має брата Дитина має книжку ,.-іій бать¬ 
ко має брата.В городі є дорева.Б городі є птаииДіи і гпродДім 
є Б городі .Шй приятоль має дім.^іатЕ і дитина,кій приятель має 
батька і ма*му .Приятель і брат.Ііій прігятзль має брата .Мати й тіт¬ 
ка Д'ітка має дім,і город.ь городі, є дім .Тітка має брата.З горо¬ 
ді є діи.'^ітка має кишку і птаха. 

^ н. 

Вправа 

Дій і двері .-^‘Пти, батько і тітка .Батько і брат Дерево і птах. 
Дім і город.Книжко і капелБЛс.Батько має капелюх.Нати має город. 
Тітка має дімДктрша має книжку .Брат має город,жяти має птаЗп ..Мати 
має город і дім.Ній брат має птаза .Тітка має к..пбЛі7х,ДіГи м^ає две- 
рі'.В городі є дерезо і дім.Ь домі є птах,Батько має книжку11 й 
приятель і мій брат.Мій батько має город,Мати має дім,В городі є 
птах,В хаті є батько,В городі є мати.Батько і брат є в городі. 
Тітка 0 Б хаті. 

Контрольна _впра_ва: 

Ьа саза у 1а риегІасБа та(іге,е1 райге у 1а 1:1а.Е1 рабге у е1 
Негтгшо.ЕІ агЬоІ у е1 ауе.іа саза у е1 загбіп.ІІп ИЬго у ип 
зошЬгего.ЕІ рабхе Непе іш зотЬгего.Ьа тайге Непе ші загбіп. 
Ьа ііа Іііепе гта саза.Ш пігіо Непе тш ІіЬга.ЕІ Вегшапо Непе 
ип аVе,^а шабге Непе ип загбіп у ипа саза.Мі Вегтапо Непе 
пп ауе.Ьа ІІа Непе ип зотЬгего.Ша саза 1:іепе гіпа риеНа.Еп 
е1 загбіп ез ип агЬоІ у ипа саза.Еп 1а саза ез ип а’^о.ЕІ рабге 
Непе ип ІіЬго.І'Іі аші^о у ті ііегшапо.ІЛі рабге Непе ип загбіп, 
Ьа шабге Непе ипа саза.Еп е1 оагбіп ез ип ауе.Еп 1а саза ез 
е1 раОге.Еп е1 затііп ез 1а табге,Е1 рабге у е1 Ьегтапо зоп 
еп е1 загбіп.Ьа ііа ез еп 1а саза. 

Увага 4:1Сонтрольні вправи є на це.иоб можна ококт^оліовати. ни 
подану вправу правильно перекладено чи то на україі^оьку чгі на 
еспанську нову. 

§.5. 

Піїтайні звороти творимо в цей спосіб, по так само, як 
напр.у німецькій чи англійській ьрві переставляємо підіи'ет 
з присудком напр.: 

То іеп^о "" я маю 
^^Топ^о у о? - чи я маю. 

Вправа - „Е^егсісіо^ 

Мі рабге ііепе ипа саза.б Тіепе ші рабге ипа саза? Ьа саза Не¬ 
пе ипа риегіа.<і,Тіепе 1а саза ипа риегі.а? Ьа шабге Непе гш 
зошЬгего.бТіепе 1а шасіге ип 3011113x0x0? Ьа тасіхе ііепе ип ІіЬго. 
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.І«н шайге іш ИЬго? Ьа шайге *Ьіепе іша саеа* іТіепе 1а шаб.ге 
ипа оаза? Мі Іієгтапо^ііепе іш ІіЬго. бТіепе иі Ьегщапо^гш ІіЬго? 
Ьа іпасіге ііепе ші піпо. бТіепе 1а тасіге іш ш.по? Е1 піпо ііепе ші 
расіге у ипа тасіге. бТіепе е1 піпо ші райге у ипа шайге? Ьа ііа 
ііепе гша саза. бТіепе 1а ііа ипа оаза? Е1 райге Іііепе ипа саза у 
ип іагііп* бТіепе е1 раіге ипа оаза у ип .іагііп? 1а таїте ііепе 
ші ііеГіпапо. бТіепе 1а таїте ип Ііегтгпо? Е1 піпо Непе ип ІіЬто. 
<І,Тіопе еЗ. П.ІПО ип Іііго? Ш раїге Непе ші Ііетшапо. бТіепе ші раї- 
те ип Ь.егшапе? Еп еі ^-ішгііп зоп Іоз ^тіоіез. бВоп Іоз ^тЬоІез еп 
е1 ;затаіп? Еп е1 затііп зоп іаз ауез« б8оп Іаз ауез еп е1 затііп? 
Ьа сг^за ез еп е1 «іЛїїз 1а Оаза еп е1 загоіп? Мі аші^о ііепе 
ипа саза* бТіепе ші апіі^о ипа оаза? Мі гліі^го Непе е1 раїте у 1а 
шаіге^ бТНтіе Н аші^о е1 раїте у 1а таїте? Мі апл^о Непе ил ііег- 
тіала. бТіепе ті ат;1,?о ип лв.іт:і:го? Ьа На ііепе ипа саза еп е1 ;]аг- 
1ІП. бШІедо 1а На ипа саза еп е1 озНІп? Ьа ііа Непе гш ІіЬто у 
ШІ ауз. бТіепе 1а ііа ип ііпго у ип аув? 

б 

Чяон Атіі^сиїо 

’1сп9Р-^'-ька кзЕв-зропітою, як і ІнРі кош /англійська німецьке ■ 
Орзнцузоька 7 з^е члЬнЙ, чого^ знову не знає українська мЬвз, 

Член б: 
о /о зка че ШїГі (Іеі егшіпаїо) 
б/не означений (іпіеі еішгіпаїо) 

Однина Зіп^иіат 

г"... 

р і Д : 

І чоловічий 
: ННОЧИЙ 

Ч Л . 

означений і ноозначешій 

МноЕГїна 

•І рід: 

І чоловічий: 
І шіночий: 

$ 

ЄІ 
1а 

1 ип 
І ипа 

ріитаї 

і чу ієн: 
Г''"означзніііі: ! ноозка 

Іоз і шаоз 
* Іаз ! ипаз деяка 

Дак-ііше еспанська мова знала теж член, середнього роду'1 о .Цей член 
остався це й тепер в одному випадку, а сане на означення загального 
поняття, поняття Ебстракїного,наіір,: 

1о Риепо добро 
1о шаіо — зло й т.п, 

7 С щ * ч 

Якпо ймеш-шкй Нночого ро.іи/ ззчіїКавтьоя літерою а- або Цо- і мають 
па порпому складі квголоо /акпеят,/ тоді для милозвучності член озна*- 
чзшїй 1 ноозночонкй / 1а,шіа/ заЬтдшсмо членом чоловічого роду /е1 
гш • 7 напр.: 



* 

)іа бтНа 
Іапа а^иііа але: І" е1 ^^иііа 

Хідл %иі1а 

не: \;1а аVе 
Ііша ауе але: С е1 аVе 

\ші ауе 

но: Гіа Ь4с1іе 
їгта ПасПе 

___• ___ __ __ 
але: .>е1 1і4с]іе 

Іип іібсіїе 
у мношні натомість уш^івасться віїо зовсім правильно члена жіночо^ 

РВДУ'іав б^аз 
Іаз аVез 
Іаз Наслав з 

Цього яглша нонае вже в інпих частях мовйлшпр.у прикметників, з ай- 
мешиків 1 т.п.У пршаї-стшсах,як напр'.: 

1а л11>а 
літера а /їй^ндаїш літера члена/ та літера а іюдаттво прикметника/ 
злшшдгься" в виьшві в одно а й тоді одержуємо: 

1а _а11:а /ль^ альта/ 

§.8. 
Відміна грамати-чниіс Імен: Р§с1І5&°і§3 

Граматичні ймока є це чотири порпі відїіінні т сти мош: 
іменник (з’озізап-Ьіуо ,ііотЬге), 
прикм етНИК (ай^ еі; ІV0}, 

, займенник (ргопотЬ-ге), 
Ч'і елі ВНИК (пшпегаїе). 

Бідміла граматичних імен ріазиваеться деклінація (йесііпасібп). . 
При ВІДМІНІ граматичних імен /деклінації/ треба розрізняти: 

а/відмінки (сазоз), 
б/числе (пгішегоз), 

£3спанська деклінація^ як'і воіхінвпх романських мов деклінації /за 
винятком румунської мови/ но 'знає зміни кінцевого складу слова 
в кожнім відмінку зокрома,ало полягає на приставках у полученні 
з членом,Розуміється, коли остаточно говоримо про доклінаїдію в ес- 
панській мові, то ке маємо на думці такої відіїїінп, як це є в'україн¬ 
ській мові,але маємо тоді но думці тільки уяФіття мови. 

Внаслідок цього можемо говорити, по в еспанській мові є 
так само,як 1 в українській мові,вість відмінків: 

І.називний - потіпа■ЬіVО 
Б".родовий ~ ^еПІ'ЬІ'х/'О 
З,давальний- йаі:іVо 
4,знахідний - асиза•ЬіV0 
5, /кличний/ - Vоса•ЬіVо 
6. місцевий - а■ЬДіа1;іVО 

Чисел є два:однина (зіп^іаг)^ 
множина (ріига1) 

§.0. 
Відміна означеного члена 

Чоловічий рід (лзазсиїіпо) 
Зівзвіаг; " Рішгаї; 

ЄІ І03 

6.3І йе І03 
аіабо рага еі а Іоз 0^^ рага Іоз 

1 .П0I^1Іпа‘ЬіV0 ; 
2.0епі1:ІVО : 

3.^а•ЬІVО : 



4.Аси5а1;іV0 
5 .Vоса1;ІVО 
6.АЬ1а■ЬіV0 

Ш ношй рід (£етепіло) 

5іп§и1аг : 
е1 або а1 

соп,(іе ,еп,7 
рог,зіп, у 
зоїзге 

Ріигаї : 
ІОЗ або а І03 

соп,<ів,еп,рог,7 
зіп,зо'Ьге Г ^ 

1 .]Я■отіпа■ЬіVО 
2.0еїіі-ЬіУО 
3. ^а■ЬІVо 
4. Асизаі:іго 
5•Vоса1:іVО 
б .АЬІа-ЬіУО 

Ріагаї ; 

Іаз 
6.Є Іаз 

Зіп^гііаг 2 

1а 
йе 1а 
а 1а або рага 1а а Іаз ^або рага Іаз 

Іаз або а Іаз 

соп,(іе,еп,рог, / 
зіп;зоЬге 

1а ̂,ио а 1а 

Оередшй рід (пеи-Ьго) 

1 •Nотіпа•ЬІVО 
2. Степіі:ІVО 
3. РаІІУО 
4. Асиза■ЬіVО 
5 .Vоса■ЬІVо 
6 • А■Ь1а1;іVО 

соп,(іе,еп‘7 
р.Ог .,з1п, І 1а 
зоїзге І 

Зіп^иіаг 

1о 
йе 1о 
а 1о або 
1о або 

Рішгаї 

рага 1о 
а 1о 

немає 

соп,б.е,еп,/ 
, рог,зіп, VІО 

зоЬге 
Член неозначений відаіняється так само,як член означений. 

л —. 

6 Оиі^п -Ьіепе е1 ІіЬго? 

6 ^иі6п -Ьіепе шіа оаза? 

І^иі6п -кіепе ип дахсіїп? 

6 Оиб ііепе 1а саза? 
6 ^и6 -Ьіепе 1а ша^іге? 
6^ие 1;іепе е1 расіге? 
6 ^и6 -Ьіепе ті райхе? 
6 -Ьіепе е1 Ьогшапв!? 
6 ^г1е -Ьіепе с 1 аті^о? 
6 Тіепе е1 Ііагшапо ип ІіЬго? 

6 Тіепе е1 аші^о гша саза? 

іТіепе е1 Иегшапо гш аті^о? 

ДО. 

Е1 ра(іге (1а табхе еіс.) -Ьіепе 
е1 ІіЬго, 
Е1 раб-ге (1а табге еіс.) -Ьіепе 
ипа саза. 
Мі рабге (1а табге е-Ьс.) -Ьіепе 
ип ^агііп. 
Ьа саза -Ьіепе ипа риегіа» 
^а шабге -Ьіепе е1 ІіЬго. 
Е1 райте ііепа ипа саза- 
Мі райте -Ьд’-зпе ип загйіп. 
Е1 Ьегшапо Ьіепе ип Ііізго. 
Е1 аші§о -Ь-Іепе ші Ьеттапо. 
Зі,е1 Ііетпжао -Ьіепе ип Хібго. 
е6,є1 ііетпапо -Ьіепе ип зотЬтето* 
Зі^еі ашіь^^ -Ьіепе гша саза. 
Ио,е1 ашіб'О -Ьіепе ип ^атйіп. 

5і,е1 Ьеттапо -Ьіепе ип аті^о. 
Ео,е1 ііетшапо -Ьіепе е1 райте. 

—ооОоо— 
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ІТ,^Л є к ц і я 

^ II ^ » •А».*. ^ 

Вюава в читакню Езегсісіо ае ІесЬига 
Е1 Неу ез-ЬаЬа уа (іезаітсіасіо (іе 
І08 т61іооз,у Ііашаїкіо а зи Ь.і;зо 
ргз'.шо^епі'Ьо, дие ега ип геаі шозо, 
1е сіі^о : 
-То те Vоу а тогіг,рего. ап1:ез 
дціего (іесіг-Ье сиап1:аз зон с.і.псо. 
Арепаз сіегге уо е1 о^о -Ье опсаз- 
дие'Ьагаз 1а согопа;рего по Іе 
Тзазіага езіо рага зег Іеііг. Ез 
песезагіо (^ие -Ье савез^дие рог 
таз реггегіаз дие зе сіі^ал рог 
а1і1 Іеі шаігі-шопіо, е1 таїтітопіо 
ез соза ■Ьиепа5Сото 1о ріагеїіа 1о 
агге^озіаіоз ^и.е диеіап а1 уи^о 
VІисіоз у чіпДаз.Ео дие Іе епсаг- 
§0 тисЕо ез дие по еспез еп заоо 
гОі:о адиеі геЕг4п дие аісеі‘’Ап- 
хез дие Іе сазез,тіга Ьіеп 1о дие 
Еасез” ,Езі:о^ЕаЬІалІо еп ріаіа, 
диіеге (іесіг дие апіез Іе сазагіе 
(ізЬез уєх зі іи тизег ез аі^іша 
іе Іаз шисАаз шаиЛаз дие Ь.ау еп- 
■Ьге Іаз ши^егез, 
- іїЕіез дие сЗ.азе іе шиз'ег диіеге 
изіеі дие Іиздие? - рге^гшіб е1 
ргілоіре а зи рабзге. 
-1а таз роЬге у шаз гіса- 
- І^иейал1■оз епіегайоз! - геіипіи- 
по е1 ргіпсіре,росо заіізІеоЬ-О 
йе 1а сопіезіасіоп Іе зи зепог 
раї-ге. 
- і^ие! 6 Ео те Ь.аз епіепіііо? - 
аіуо езіе»- Риез езіийіа,ііі;5о, 
дие уа ііепез еіаі рага езо. 
Еоз Ііаз Іезриез шигіб е1 Неу, у 
зи Ііі^о зе вепіо еп е1 ігопо рог 
адіїеііо Іе *’А Неу тиег1о,Ееу ри- 
еЗоО”« 
Е1 Неу зе ризо а саVі1а^ а уог 
зі іаЬа соп 1о дие зи раїге 1іа- 
Ііа диеглЕо Іесігіе а1 асопзезат¬ 
іє ^ие Ьизсазе 1а ши^ет таз роЬге 
у таз гісасрего рот таз дие ^аVІ~ 
16 по (З.і6 соп еііо. 
-рЗі зета - (іесіа - дие сіеЬо "Ьиз- 
саг ипа ши іет дие а 1а раг зеа 
рсіте Не 'Ьі.епез у хог'Ьг:па у гіса 
сіє .}іг.гтозига? Еп ІіпуVатоз йе 
риеМ.о єн ;риеЬ1о а зі 1а са- 
зиа1:і,с1асі 6 1а Атагіатіса рагіа (1е 
І03 сашрезіпоз йізл^п Іаз пеЬиІо- 

Бль Р0Д оставв я десаусіадо до 
льсс'нДіДкосрі яь>емандо*^а су іхо 
пр:імохен1то, кз ера ук рзаль мосо 
ле діхо: ^ ~ 
~*1о мо воі: а морі р'^ поро антос 
кіоро дзсірте куактас сон сінко. 
АпенаС сіорра йо оль 'охо те енкао- 
котарас ля корона; поро нб те 
бастара' 8СТ0 пара' сер ,озліс ^Ес ' 
косеоаріо Ко те к^сеоуке пор 
мас перреріас ко со діган пор 
аі доль матрімоніо^ ель матрімоніо 
0с коса буена'лшмо льо пруева“'льо 
арр ого стад 00 ко кадаїї аль юго 
віудоо І'-віудас^І-ьо ке те є шар — 
гб мучо 80 ке ріо очео єн сак о"' 
рр от о а к 0 я ь ■ р зфра н ке ді с еТ "іш- 
тес ке Т8 касос^міра 61 єн льо ко 
асес" Есто абляндо єн плята, 
кіера део^р ке антос де касарте 
до'бес вер сі ту мухер 0с альгуна 
де ляс мучас мауляс~кз ай ан¬ 
тре ЛЯС мухер0С, 
-Пуос К8 КЛЯО0 де мухер кіеро 
уст од КО буске.- прогунто ель 
пріноіпе а су вадро, ' "" 
-Ля нас повре 1‘”мас ріка, 
-Недамос ентерадос,-р0фув!уно 
ель прд. неї п 0^ пок о оа ті офсчо 
де ля контестасіон де су сень^йор 
падре, ■ 
-Ке.Нб мо ас‘ентеидідо *- 
ДІХО ЄСТО,-ПуоС ОСТУДІЗуІХО 
К0 я Ті^нес 0дад пара есо, 
Дос''діас доспуес мурі о ель Рейді 
су' іхо со С0НТ£ зн оль тр'сно пор 
аколь>йо де ’«А Рей їдуерто^Рей пу- 
остол’ 
Ель Рой со пусо а кавілйр а вер 
сі'доба кон льо ке су падре в- 
біа керідо десірлє аль аконевхар- 
ле ке са ля му хор мас погро 
і мас ріка^ пор-о пор мас ке кавільо 
но ДІО КОН ояь^йо. ^ 

«Оі сера - десіа - ко д^во бускар 
у на. мухер ке а ляс пар еоа 
повре до біс^ноо і фортуна і ріка 
до ормссура ГЕн' фінд вам ос до 
щ^хзбльо зн гсуобльо а'^вор сі ля 
касуалідад о ля граМатіка пардо до 
льос кампосінос дісіпан ляс новульо 



зі(Іайе8 а дие' ті зепог рааге ега ЬІдадбс а ке мі сонь> йор падро 
і:ап аі‘ісівпа<іо. ОраГ^ан афісіонадо, ““ 

- балькон 
кінь 

- дзеркало 
- або 
- кві*гка 
- прияігвпькв 

хліб 
- добрі^тй 

добра 
злий 
зла 

- вікно 
- два 
- ЙОГО-її 'СВІЙ 
- їхній 
- я Маю 

ти маєш 
він Має 
вона має 
ми маємо 

- БИ маєте 
-* вони мають 

Боїш /жін,/маьл’ь 

§:.із. 
ЖІ2£5і£і£* 

То іеп£;о шіа саеа. Ьа саза Непе шіа Vеп■Ьала у ші "Ьаісбп. ЕІІа 
■Ьіепе тдп загііп, Ьа аіпі^а Непе гіпа ї*1ог, Е1 Неу ез Ьпепо. Но- 
зО'Ьгоз Іепетоз іша саза* ЕІІоз ііепеп тш езрезо* Мі рабге ііепе 
ші са^аііс. ¥озв-Ьгоз -Ьепбіз ші рал* тб. -Ьіепез ші саВаНо. То іеп- 

сіоз ашіі^оз* 
і ТеП^О уО тш езреЛО? НО,уО ІеП^О тш ІІЬГО. І ТепбіЗ V0601:^03 ТЛІ 
Загаіп? Зі,позоі:г>*8 іепетоз тш загйіп* Но,(позоігоз) іепетоз тша 
саза* Е1 райте у 1а тайге^ііепеп тша саза* Еііоз Непеп тш загоіп- 
Е1 райте ез Ьиепо у е1 піпо ез шаіо* Ьа аіаі^а ез Ьиепа. і Ез е1 аші- 

шаіо? Но,е1 аші^о ез Ізиепо. Тіепез ій тш ІіЬто? Но,уо іеп^о 
йоз ІіЬгоз* 
Ьа аліі^а ііепе зи ІіЬто. Е1 райте у 1а тайте Непеп зиз саза. 
і Тіепе 1а саза тш Ьаіобп? Но, 1а саза ііепе йоз Vеп1:апа8* 

Ьаісбп (т) /балькзн/ 
еа'ЬаІІо 
езредо /еопехо/ 
6 *“ 
Нот (і) 
аті^а 
рап (т) 
Ьи^по 
Ьиепа 
т^о 
таї а 
Vепі^г 
йоз 
зи 
зиз 
уо іеп^о 
їй ііепез 
б1 -Ьіепе 
еііа -Ьіепе 
позоігоз -Ьепешоз 
V030-Ьт03 ■іеп'еіз 
ЄІІ08 -Ьіепеп 
НІ аз ііепеп 

контрольна вправо: 

Я маю і;ім.Дім має одно вікно і балькои.Вока має город.Приятолька 
мвр кМткт Король є добрий.Ш. маєїло дІм.Воци мають дзеркало^Жй 
батько має*коня,Вй маєте хліб .Ти маєш коняЛ маю двох приятоНв* 

Чи я маю дзоркало.Еі.я маю .книжку*Чй ви .маєте городрНіуш/ 
МВРМО тім Ватьк і мати мають діМ .Вони мають Город ^Батько є добрий 
а Л/ди^а е зла> Приятелька є. добра .Чи приятель є злий.Ні,іірия- 
•ГАЛТЬ є добрий*^ЇИ маєш КШІЖКУ.НІ,'Я мою дві КШ'ИЖИ, ^ ^ 

Приятелька має свою книжку .Батько 1 мати мають свз.й дім. 
Чи ДІМ має балькон.Ні,дім має дви 



§.І4. 

Вправа 

Ш мг'.ємо Д!;заркпла Лн ізонк мають коня'ІТітіса має дім Дім мав 
ді<а;.гікка і бпяькон.Чн ііін моє хзгібЛн батько є добри^Л^^сни матать 

воЛ городі є квітка Дні б є — ♦і городі',їі пркя- Лій.КіїїЬ в 
талька є в ^свті.Мого батько є ^брвіКІх кіщжки є добрі^Книвки є 
добізі або злі.Чи кшжн є добрії^іи його пріятеяь є зпхій'ІНІрйого при-» 
й^ііоль е добрий .Чи воіиа мають хд:І0''?Я маю Хлібах дім має балькокЛ 

є кодоорки його кінь є'злЕйЛи ти мвеа доброіго коня^іДй^ківь 
/зЕИЙ./ 

Контрольна впарава: 

Вобоїігоз “Ьепетоз ші езрезо. іТіепеп е13.оз (еііаз) ип саВаІІо? Ьа ііа 
•Ьіеде хтв сава, Ва саза ііепе йоз VеI1■Ьаааз у гт Ьзіобп^ і Тіепе е1 іш 
рап? бЕз е1 ра±ге Ьиоло? ЕІІоз (еііаз) і^Хвпеп іша саза^ип загаіп у 
мп саД>а11о, бТІепє еііа зи езрезо? Козоігоз іепешуз шіа Гіог* Ьа са¬ 
за 6 е1 6 1а риегіа. Виепо 6 шаіо. Ьоз ІіЬгоз^ Ьа 
£1ог 6 е1 ІгЬоЬ/№ е1 загйіп ез шза ііог* Е1 рап ез еп 1а саза, МІ 

ез еп е1 іаійДл, Зи аші^а ез еп 1а са^іа* Зи рабхе ез "Ьпепо, 
Зиз Ц.'Ь^оз зал Шовоз, Ьоз ИЬгоз зоп ВиеаОлЗ 6 шаіоз, ЄЗоп Іоз ІіТз- 

^гоз Ьп^чє-'? біііз шііо? Во,зи ащд^з ез ішвпа^бТіепєп еііоз 
(еП^з) еІ рап? Уо‘і-ей4© е1 1а саза ші ЬаХсЬп? Зи саЬаао 
ез'шаїє. Мі саВаІІс ез ша1(^. 

§.І5. 

З веЩ'КПЇ ЛІТОВИ ПИПОИО Б ОСППНСЬКІЙ МОРІ такав /ГЛЯД!^., уст,/III/ 
ІГОИКМОТШКИ та ЗОЙІУіЬнИИШ/І, ио штсловлхоють неиноотеві 5В9ротїї, а в;й.Ва- 
ється їх у скороченні^ напр,б 

ігонкмотникн: 

Зг.,зепог 
-ооОоо- ^ 

Ешшо • 5г .-ежілепіізі^о зепог= 

писок одостоЦщій /ти/ 
Ехсто,Зі.=ехсе1епіізіто зейог= 

иайгідні-шій /пан/ ^ 
Іішо • Зт * =:і1из і гізішо з епог-^ т.т / 

світлий, ВїіСОКОДОСТОііШЕа /ГШН/ 

§,1б, 

БІДМІ нкиїЛ'і є: чт рїііїу ІІМ о шшкп, 
ІЇПИКМОТІШКІЇ, з аШОЕНИКИ, числі вники, 
дієслова та дієпришюткики, 

Н о ВІДНІ ннив Лї є • при елі виики, 
ПРИЙМОННЇЇШ^'ЗЛУЧНІШЇ ТП ОКЛІЇКИ, 

Ваймонникиї^ 

У.^изіеа.^ Ви 
У*А.=^ие8І:га а1іе2а= 

впаа високість 
У.В.='Уиесепсіа= 

/Ваиа/ окоцалєнці5Ь світлість 
¥*М,=''піезі:га іпа;івз1аа= 

/Ьаа/ мсєотат 
У.З.=и8Іа= /Бааа/ благород¬ 

ність 

Ьаз раІаЬгаз Vз^іа11ез зоп : 
Іоз атіісгіїозуїоз пошЬгез, 
Іоз аізо■ЬіVОЗ,1сз рг^пошЬгез, 
Іоз лгегВоз у Іоз рарівсіріоз. 
Ьаз раІаЬгаз іпуагіаЬІез з сиг 
Іоз а(іVе^Ьіоз,1аз ргсрозі- 
сіопез,1аз сопзшісіопез у 
Іаз іпіет^ессіопез. 

•** Іб 



§.17. 
Шокникк -Г_ 

%ач бспанськп;,мова но моє пи¬ 
томої то всо таки ми 
д.шо її образ. 

Весііпасібп б.еі поп'Ьге 

Аішдие е1 саз1:е11аі].о по -Ьіепе 
уегааа.егаг- йесХзлаоІбіЦДаї^тоз 
шіа ійеа (іе еііа. 

НошЬге^ае^ |)є:гзопа 

Однша 
1 •1Тош^*ла■ЬІVО; 
2. ее^^і1:ІVО 2 
3. ^а■ЬіV0 : 
4. АсизаДіVО: 
5-Vоса1:іVо і 
6.А^іа■ЬІVО г 

1 .Е’ошІпа'ЬІУО 
2.0еп.1*Ьі\"0 
З .I)а1:ІVО 
4«Ааиаа*Ьз_уо 
5. ^Хсаі::ІУ0 
6, АЬ1а1л.^о 

е1 піпо — дитина 
аеі піпо дитини 
а1 (р^а е1) піпо - дитшіі 
аі^ піпо _ дитину 
ш'ііо і іоіі пДоао!^^ « дитино І 
СОП,(ІЄ е-Ьс.еІ піпо - /з,1 т.д,/ дитиною 

Мношіш И^?ІН£§1 

І03 піпоз^_ — діти 
іе І03 піпоз — дітой 
а І03 (рага Іоз) піп©з - дітям 
а Іоз пі„поз — діти 
пдіїоз або їОІі^піпоз! — діти! 
соп еІХї-^ОЗ піпоз — /з і т.д./ дітьгли 

Иоглізге іе соза 

Однина 

і.*Иош.1па1;іVо: 
2*С-епі•ЬІVО 
ЗЛ)а■ЬіVО 
4»Аоиза■ЬІVО 
5. Vоса■ЬІVО 
6. АЬ1а1^ІVО 

1 .Нотіпа1;ІV©: 
2.0епі‘ЬІVО ї 
3. ^а1;ІVО : 
4. Асиза•ЬІVО: 
З.УосаііУО 2 
б.А'ЬІаіілго 2 

- дорово 
юва 

е1 бгТзоІ 
іеі бтЬоІ — дорі 
а1 або рага е1 &гЬо1 - дорову 
е1 кгЬоХ — дорово ; 
6x1)01 або іоіа бтЬоІ! — дорово і 
соп еіс.еі агізої — /з іт.д./ доровом 

мноззина 
Іоз бгЬоІез 
іе Іоз АгЬоІез 

~ Рігігаї 

- дорова 
ДОрОБ 

а Іоз 000 рага Іоз бхіоіез — доровам 
І03 бгіоіез — дорова 
бхЬоІез або ї оЬ бхЬоІез! дорова- 
соп є’Ьс.іоз бхЬоІез - /з іт.д./ доровами 

§.18 
І 

Граматичний рід означає пол 
швих істот. 

; Васадничих е три ррди:чрлові- 
чіШ, ззіночий та сородний. 

Е1 фпехв ез е1 ассііепіе дие 
Іеіегтіпа е1 зехо іе Іоз зехез 
апішаі^з: 

Ьоз ргіпсіраіез ^бпегоз зоп 
ігез : іпазсіі1іпо,іетепіп© у 
пеиіго. 

17 



Роду мушзського е Г'іужчини,' 
звірята мудеського полу і коз»- 
гоїй імоншік.по мо/ііо мати побіч 
Сбб0 член якгАнтін, коцур, 
папка /капкот/ і т.д. 

Роду Шночого е дінки^ звір¬ 
ята ніночого полу і ковкий і- 
М8ННИК ПО'МО5І0 вдати. Побіч сзбз 
ЧЛ8Н іа ^як:Антонія,кіпка /кіт- 
ка/, папка 1 т.д. 

Роду середнього 0 слова,по 
і.шіоть побіч себе член 2^ ,як: 
добро, зло і т.дД зайвдешкки 
е5'1;0;Єзо,8.дис1Іо і е13.о. 

Е1 ^епего тазсиїіпо ез потЬге 
(іеі 1іотЬге,бе1 апішаї тасЬо у 
(іеі іосіо пот))ге дие риеба Ііечаг 
е1 агіїсиїо е1, сото ; Ап*Ьопіо, 
£;а‘Ьо,5огго е‘-Ьс. 

Е1 §6пего Ретзпіпо ез потЬге д.е 
1а пгоіеапішаї ІіешЬга у е1 
б.е 1;оао потЬге ^ие риеіа 11еVа^ 
еі Еігііоиіо 1а,сото : АпЬопіа, 
^а1:а,^огга еЬс, 

Е1 ^епего пеи*Ьго е1 е1 потЬге іе 
Іаз раІаЬгаз дие Ііечап е1 аг*ЬІ- 
сгііо 1о,сото : 1о Ьиепо,1о шаіо 
еЬс, у І03 ргопотЬгез езЬо^езо, 
адиеііо у еііо. 

ІІІ,Л 6 к ц і Я - 5 Ьессібп Ьегсега 

§.19. 

Вправа з читанню 

Е1 Ееу апіаЬа бе риеЬІо еп ри- 
еЬІо Ьизоапбо поVіа,у еп Ьобоз 
рге^шіЬаЬа сиаі ега 1а шисіїасіїа 
таз роЬге у таз гіса беї риеЬІо; 
рего дабіе епЬепбіа езЬа рге^ші- 
•Ьа,риез1;о дие еп Ьобаз рагЬез зе 
соп-ЬепЬаЬап соп іпбісагіе ппа 
пш-сіїасіїа роЬге у оЬга гіса. 
-хСапагіо! - бесіа е1 Неу.- 
іМе ^иетаап изЬебез 1а зап^ге соп 
зиз рісагаз епЬепбебегаз! ^о дие 
уо Ьизсо по ез іша почіа гіса пі 
іша поVіа роЬге,дие ез іша дие 
зеа Іаз бОБ созаз. 
-іОи^ бічегЬібо ез-ЬА зи та^езЬаб 
ехсІашаЬап Іоз сатрезіпоз зіп 
епЬепбег ^іоЬа бе 1о ^ие диегіа 
бесігІез.-Зі ез1:ичіега,сото по- 
зоїгоз безЬгірапбо -Ьеггопез Ьобо 
е1 зап-Ьізіто б1а,по Ьепбгіа зи 
та^езЬаб ЬапЬа ^апа бе Ьгоша. 
Апбапбо бе адиі рага а111,е1 Кеу 
Ііе^б а 1а аібеа бе Еоза.,1ііао 1а 
рге^ипЬа бе соз’ЬитЬге,у,сото бе 
со8І;шпЬге,1е іпбісагоп ипа ши¬ 
сіїасіїа гіса у оіга роЬге. 
Е1 Ееу беЬегшіпб чег а Іаз боз, 
сото Ь.ас1а еп іобаз раг1:ез,у ет- 
реаб рог 1а шАз гіса,рогдие по 
зб диб бетопіоЗ -Ьіепе 1а гідиеаа 
дие зіешрге ез 1а ргеГегіба,азі 
бе Ееуез сошо бе Vаза11оз. 

Ель Рей андава де пуевльо ей пу- 
евльо бускандо новіа і.он тодоо 
прегунтава куаль“' ера ля мучача 
мас поро і мас рііа дель пуевльо; 
перо надіє ентондіа еста хгреі^н- 
та, пуесто ке єн тодас'партес се 
контонтавак коїгіндікбрлє у на 
мучаЧа позре й отра 
-КакйріоТ-деСіа ель ^й,- 
Мо кеМан устодос ля сангро кое 
сус пікорас ентендедорас.Лйо ке 
йо буско но' ос ^на нові а ріка ні 
уйа новів повре, ке ос уна ке 
сеа ляс дос~к_осас, 
-Но дівертідо еста су йахестад. 
есклямаван""льос кшпесінос сЗй 
ентендор хота де льо ке' керіа 
десірлєс.СЇ остуві8ра,комо но- 
сотрос дестріпандо терронес т_одо 
ель сантісімо діа,но тондріа су 
мах8стод“"танта гана де бр^ма. 
АіГ£НДо,де акі пара аль^І^ейь Рей 
ль^єго а ля.альдеа де Роса,ісо ля 
прег^кта де костумвро,букшо де 
кбстувлвре, лє індікарон уна мучача 
р1ка“й отро поврбД “ . ~ 
ЕШь РоіГдетервіїно вор а ляс дос, 
комо асіа єн тодас парїес,! ові- 
П0СО дор ля мас рікаупорко но 
се ке домонісс тіоно ля рі|<еса 
ке сіомпре 0С ля пр0ср0ріда, асі 
де Роес комо де васаль> іїос. ~ 
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Ха гіса ЬаЬІа диейа<Іо ЬибгіГапа 
сазі а1 тізшо ііетро оие 1а 
ро'Ьге;рего зиз ра(Ігвз,еп 1и§аг 
йе йезагіе Ьеггашіеіаііаз раї а 
^ие іга'Ьа^азеДе йезагоіі сгіа- 
йоз рага сріе 1а зе^Vіе8еп•5аЬе- 
йога й.е дие е1 Ееу 1а іЬа а уі~ 

ризо йе уєіпііоіпоо 
аііііззгез. іАІІІ ііи'Ьіегап и8І;е~ 
йез уізіо зейа у ого у регіаз 
у йХатапіез! 
^Соп езіе сопііішо ігаазпосЛіаг, 
авйалйо йе Ьаііе еп Тзаіівувзіоу 
діиу йезсоїогійа - йі^о,~Зі уо 
ще ризіега соїогайа йе1апі;е йе 
Хоз Ь.ош'Ьгез^сото Іез зисейе а 
Хаз раїихйазуросо те ітрогіагіа 
езіа рісага ра1ійе2;рего сото 
цЬ ше роп§о,1:еіійг6 ^}xе йагте ип 
росо йе тало йе 
у еп еІеоіо,8Є ризо йе соїогеіе 
аие ...іпі,диб азсо! 
росо йезриез Ііе^б е1 Неу у зе 
оиейб а зоїііаз соп е11а,рог(іие 
зи шалезіай ^зіаЬа йе диейагзе 
а воХвв соп Іаз сііісаз,у сото 
ега Веу а’ЬзоІиіОуІіасіа 1о дие 
Хе йаЬ^а Із ї©а1 ^апа* 
Ьа шисІїааЬа, оие езіаЬа ейисайа 
а 1а ігалсеза,ргезелі6^1а^ ігеп- 

Лй ріка абіа кодадо увроана 
касі аль місмо тїсмпо^ка ля 
повро• поро“*суо цаЛрас, он' лїчгар 
д‘§ дохарлЄ’ орраміонфас пара 
ко траїїахасв^'лє д“ехарон кріа- 
дОо пара ке ля сервїосон.Саво- 
доро до к8''оль ?оЙ ля і5а а ві- 
сатар;оа пуоо дОвоіпїіоіїїко '' 
альоЗДєроо^Аль» ї убіеран'усто- 
дос в і сто содо 1 орб^і порл^^ 
і діамант0с7 ' ~ 

Кбн 0СТ0 койтінуо тр&нснбчар, 
апдаїїдо де баілє он баілє ■ остои 
муй досїсоиьорїда діхо-:Ш йо 
М0 пуоіора кольорзда делйнте до 
льос омзрос'^і^омо лєс сусбде а 
ляс ішлїордаСз ПоКо мз Імпортаріа 
еста пікара палідос* п_оро комо 
но М9 понїо^ тондро ке дармо ун 
поко до”"манр до Дато. ~ 

он,, ес^кто, со пу'со до кольорото 
ко.. лСке'^ аско 
Шко Дбспуос ль> его'ель . Рой і Об 
кодо а со^іатас кбн 0ль> я,пОрко 
су махеотад густаба до кодароо 
& ооляс кон лйс 'Іікас, і комо 
ераТой абсолвто^^ асіа льо ко 
ле доба Щ роаль гана. 
Ля ІVіучача.к^ остава едукада 

__ __ п ЛЯ сррпнсоса,пр0сонто ля ^ан- 
? рага дие зе Іа Ьезага, та аль Рай пара ке со ля баоара 
^ У дду зе Ііепб ІОЗ ІаЬіоз йе І аль Рой.08~пь’ен^ льос лявїоС де 

оі-е+е.аие 1е зиро а геоаіеаг. ксільорото ке Лє супо а рохальгар. 
шАз ^еVе^епоіаз у шопайаз Пар мас роворонбіас і мбнадас 

шиоІіасЬа Ьасіа рага епа- кс, йя мучача асіа' ппра ана- “ 
а зи шаЗез-Ьай.зи таЗез-Ьай морар й су махостад, рУ махостад 

мгіа йе Раз-Ьійіоїу сошо Ьа- са морів до йастадіо;! кжо а- 
оійа апе а таї йаг Іошаг вІа'оіДо кб а.маїь дар томар' 

їїьЛо заоб 1а оаоа йеі гарб у т-Збйко, оайо ля каха даль рано 1 
поїчо. томо ун польво. 

зи та.1ез1;ай ип езіогнийо, Апь"дар су йахастад'ун осторнудо, 
,,г. ьпьЛп ае 1а аге- об лЄ сапьтб ун ботон'да ля пра- 

тіна.І манДо а йя мУЧача Ка ча 1е за11:б ип Ьоібп йе 1а рге- 
+-іпа-у пшпйб а 1а шисЬасЬа дие 
зє^ соз1ега;рего 1а шиоЬасЬа, 
соте по заЬІа созег.іе й16 ип 
тт ріпсЬаго еп 1а Ьагг^а дие 
1е Мао гег Іаз ебігвіїаз. 
поі егіаіо у йеі аоіог 1е йіб а 
зи таїезіай ип гаЬійо.у шапйб а 
Іа шисЬасЬа дие 1е Ьісіега та 
Іага йе і;е,а Vеx зі зе 1е раза- 
Х)а«реїО 1а шисіїасіїа,сошо по еп- 
■Ьепйіа й© сосіпа,!© ©с1і6 оХ ге 
заі У алоз,у ©1 Кеу а росо шкз 
еоЬа Іаз ігіраз а1 ргоТзагІо. 

се ш кооіора;поро ля мучача, 
комо ко са'біа косор, л0 діо ун 
ійн^аоо он ля борріга ко 
де ІСО вор ЛЯО ОСТРОЛЬІЯС, 
Доїш сусто і доль дольор ле діо а 
су махостзд ун взіДо,і‘”Макдо 
ля і/пучача ко ле ісіора уна “ 
т аса "до то, а вбр сі"" сз ле паса- 
вЖ нбро ля мучачі,КОМО' но он-"" 
текп;іа До кссіна, лє“ очо айь то 
бальні ахзб,!"" оль Рей а' поко мас 
оча ляс тріпас нль прошрльо. 
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-Рага еаіе - йіЗо зи тазе- 
ЗІ;ай - по 8Є пеоб8і1;аЬап аІГогЗаз 
У зе шагсЬб ппду диещайо^саЬаІІего 
еп зи саЬаІХо^а саза йе 1а шисЬа- 
сЬа роЬге,оие уіиіа а Хо ориаа'ко 
йе 1а аійеа. 

-•Шра осте віахо ^ діхо су маХо- 
етід но" 00 несзсіт^ан ольс50рхас, 
І 00 марчб муй К0мадй,кашль*^ро ' 
єн су ка^Іль*йо. а~каса де ікГмучЕн 
ча їіоврз^’Кй ^віа а льо опувото 
де лЯ альдаа, ; 

І 1 І І 

по шсїупають в порпім сшітку.Вимову подано тільки при тих словах^цо 
вимовляються ІІШКП0, як до шг зшклк читати латшіські літери.Шдкроо- 

лонп літеро означає її■^нйґолопоїшя. 

аЬ1а1;1VО 
асепіо 
аси8а•ЬіV0 
^^,е•ЬіVо /адхвтіво/ 

Д. д. 

•Ш! ' 
а1:СаЬ е-Ь 9 /альфавот о/ 
аігейейог “ 
^•Ьо,-а г 
^Ізоз, -аз 

аша^р 
бпхш^ 

аг^ідіх 
агЬІсиІо /артікульо/ 

І±) ' ^ ^ V 

^ місцевий /ві^іінок/ 
-* наго лос, акпонт 

знахідний /відмінок/ 
- прикмзтник 
- орол 
-- ох . , 
- азбука^абетка 
- довкругії 
-- високий,-а 
—• обоє, обі 

приятелька 
приятель 
дупб; відвага; завзяття 
тут, топер 

-• дерево ; • : 
- оспорювати;звключати;натякати 
- члон' 
-* іігах,птрщя 

'1, 

Ьаісбп (ш) 
ьЬпйасі „ 
■Ьо1;6п (т) 
Ьиепо,-а 
■Ьи£вр,1о 

- балькон 
доброта 

-- гудзик 
- добрий,•-а 
-добро 

саЬаІІо /кавальійо/ • 
сагеоег /каресер/ 
оаза . .ї 
сазо 
с^зііеііапо, -а /кастель* яно/ 
ое.вот 
сіосаг 
сетоТ 
б^пЬха 
отещй в йібгезіз 
ой^йе 
бйог^ 

- Кінь 
- но доста вати, обходитися без чогось 
- дім, хата 
- ВІДМІНОК 
^ кастйлійський, 0спанський,^а 
•• засліплювати 
- квокати 

як,наі:ір^, 
- /наг-/проти 
- діяроза. 
- якцо,як,коли 
накривати 
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(іа•ЬіVо 
йе 
(іесіїпасібп 
6.ЄІ: егтіпа(іо, -а 
(іібгезіз 
Й.ОП 
(ІОЗ 

Е^ір-Ьо /ЕМптд/ 
е^егсісіо /бхзрсіоіо/ 
ЄІ 
еп 
ез 
езредо /зсПбХо/ 
е1:с, = е'Ьсб'Бага 

Гетепіпо 
:Є1ог (Г) 

^епегаї /хонораль/ 
§ет.•ЬІVО ““ 
йоРеш^ 
^^б.е 

V-» 

1і4оііе. /ач8/ 
Ііегш^оі^/армано/ 
]аегт£зо.^-а /армосо/ 

ігкіе-Ь егшіїшйо, -а 
ізгаеіііа 

Захйіп (т)/х&рд1н/ 
дидаеііе /хугбта/ 

кІІбше'Ьго 

•* дав$іл$ний /відмінок/ 
^ в1д,з,'цро 
- деклінація 
- окреслений, означ0ни1і,'-а 
- діяроза 
- пан 
- два, 

Єгипет ♦ 
•** вправа 
-* член чолові43 го роду 

- /кін, вона, воно/ е 
- дз еркайо 
- і ІНПО,І Т.Д'. 

ціночйй 
- кітка,цзіт 

« шти 
- загальний 
^ родовий /відмінок/ 
-* рядити управляти 

в0Ліїкіш,--а 
витися 

- сокиро 
брат 

« гарніій,^а 

- неокреслений, неозначз ний 
- щд 

город 
іграпка 

-- кільометор 

1а 
Іессібп (і) 
Іес-Ьига 
1е1:га 
ІіЬго 
1о 

член Шночого роду 
лекція’. 
читання 
літера 
книпка 
член середнього роду 

та<1г« {:?) 
іпа(±ги§ад.а 
ша1о,~а 
іпа1о,1о 
таз 
тбз 
шазсиїїпо 
ті 

-* мрти, мама 
- ніч /від ПІВНОЧІ до ранку/ 

ЗЛИІі,^ 
- зло 
•* але 
- більпе 
- чоловічий /рід/ 
- ГІІЙ,МОЯ 

гі 



Кеиііго 
п^о 
по 
потТзге 
поїі]xпа■ЬіVО 
питег^е 
пишего 

- оороднва /рід/ 
- датйна, ззіопчик 
- ні 
- ІМУ Я,'’ЙМвННИК 

називний /відмінок/ 
*- ЧИСЛІВНИК 
- число 

6 (о) 
ОСС11ЛХЄІ1 
оріпібп 

або 
/вони/ шїступакч^ь 
думка, ОПІНІЯ 

расіге (ш) 
раІаЬга 
рап (ш) 
Р£ГО 
регзопа 
рігіг^ 
ргд.іпего,-а 
ргіпсіре (т) 
ргоп£т‘Ьге 
риеб.е 
ри£г1:а 

- батько 
олово 

- хліб 
- ало 
- особа 

МНОЕЕНа 
- порішй,"-^а 
- князь 
- зайї-ігнник 
- моно 
- дворі 

(|и6 
оиібп 

- по 
- хто 

гесеЬі# 
гесеїзіо' ■ 
гоао /ррохо/ 

- я одорзкував 
- я одорззвв 
- червоний 

БЄ 
8Є5Ші(іо,-а 
зетіуос^ 
ЗЄД£Г 
5ЄГ 
8І 

зотЬгего 
зеп 
йопійо 
зи 
зи8*Ь апі 1VО 

^ ся, оебО 
- другий,--а 

півголоона 
- пан 
- бути 
- так 

однина 
- капелюх ' 
- /вони/ е 

звук;.; 
- його, 11, ОВІЙ. 
- ймонник 

і:еіібіз 
ііепешоз 
•кЄП£Г 

1;егоегФ,-а 
■ЬІа 
1;іепе 
•іііепеп 
Иіепез 
ХуГ 

- /ш/ маето 
- /ш/ маємо 
-* ма!)?и 
- /я/ маю 
- тр0тий,“*а 

' - тітк?^ 
- /він,вона/ має 
~ /вони/магогь 
- /ти/ маєо 
- твій 

ій г- тя 



гш - член ЧОЛОВІЧОГО роду /ноокросл./ 
ота - ЧЛОК ЕІНОЧОГО роігу /НСОКрОСЛ./ 

Vеп1:^а - вікно 
-» голоска 

т'оса'ЬіУО ' - кличний /віділікок/ 
VОЗ£1:^об, -аз - ш 

У - і,а 
уо - я 

— — ооооОззр.о 

Ч ■ . 
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