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1. Ты почему такой злой?

2. Потому что мне пришлось уйти из дома.

3. Потому что мне сегодня пришлось много 

денег потратить.

4. Потому что мне пришлось уволиться с работы.

5. Потому что мне пришлось извиняться за 

свои слова.

6. Потому что жену обманывать пришлось.

7. Потому что в Астану переехать пришлось.

8. В связи с личными проблемами мне 

пришлось вернуться из Канады.

9. Пришлось все начинать сначала.

10. Так как зарплата была маленькая, мне 

пришлось уволиться.

11. Эскалатор вышел из строя, и пассажирам 

пришлось воспользоваться лестницей.

12. Машина сломалась посреди дороги, и нам 

пришлось идти пешком.

13. Чтобы кормить сирот, ему рано пришлось 

начать работать.

14. В Павлодаре из-за мороза в школах 

пришлось отменить уроки.

15. Вопросы приходилось переводить на 

русский и повторять для депутатов.

16. Ты немного уставшей выглядишь.

17. Потому что сегодня мне пришлось много 

работать. Какая работа? 

18. Квартальный отчет заканчивать пришлось?

19. Завтра к нам свекровь хочет приехать.

20. Мне пришлось убирать весь дом.

21. Я помыла пол и вытерла пыль.

22. Я убрала в шкафах и полила цветы.

23. Я постирала и погладила белье.

Сен неге сонша ашулысың?

Өйткені маған үйден кетуге тура келді.

Өйткені маған бүгін көп ақша жұмсауға тура келді.

Өйткені маған жұмыстан шығуға тура келді.

Өйткені маған менің сөзім үшін кешірім сұрауға тура келді.

Өйткені маған әйелімді алдауға тура келді.

Өйткені маған Астанаға көшуге тура келді.

Жеке мәселелеріне орай, Канададан елге қайтуға тура 

келді.

Бәрін басынан бастауға тура келді.

Жалақысы аз болған соң, шығуыма тура келді.

Эскалатор істен шығып, жолаушыларға баспалдақты 

пайдалануға тура келді.

Жол үстінде көлік бұзылып қалып, бізге жаяу жүруге тура 

келді.

Жетім бауырларын асырау үшін оған ерте еңбекке 

араласуға тура келді.

Павлодарда аяз салдарынан мектептерде сабақты 

тоқтатуға тура келді.

Депутаттарға сұрақтарын орысша аударып, 

қайталауларына тура келді.

Сен аз шаршаған көрінесің (ғой).

Өйткені бүгін маған көп жұмыс істеуге тура келді.

Қандай жұмыс?

Тоқсандық есептемені бітуге тура келді ме?

Ертең үйімізге енемнің келгісі келеді.

Маған бүкіл үй жинауға тура келді.

Мен еденді жуып, шаң сүрттім.

Мен шкафтарды жинадым және гүлдерге су құйдым.

Мен кір жуып, үтіктедім.

СЕН НЕГЕ СОНША АШУЛЫСЫҢ?

Жаңа сөздер, сөз тіркестер мен сөйлемдер

24. Я вытащила ковры на улицу и вытрясла их.

25. Стоп! Достаточно!

26. Ты так боишься свою свекровь?

27. Совсем не боюсь.

28. Только не хочу слушать ее критику.

29. Откуда берутся плохие невестки? – Шутка!

Мен кілемдерді далаға шығарып қақтым.

Тоқта! Жарайды!

Енеңнен сонша қорқасың ба?

Мүлдем қорықпаймын.

Тек қана енемнің сынға алғанын тіпті тыңдағым келмейді.

Жаман келін қайдан шығады? – Әзіл ғой!
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