Tunti 3. Edellisen kerran oikeat vastaukset:
Harjoitus. Muuta seuraavat lauseet a) kysymysmuotoon, b) kieltomuotoon.
number lause
Küsimuslause
Keeldlause
numero lauseen perusmuoto
kysymyslause
kieltolause
1.

Mina olen soomlane.

Kas ma olen soomlane?

Mina ei ole soomlane.

2.

Sina oled üliõpilane.

Kas sa oled üliõpilane?

Sa ei ole üliõpilane.

3.

Tema on eestlane.

Kas ta on eestlane?

Ta ei ole eestlane.

4.

Helsingi on suur linn.

Kas Helsingi on suur linn?

Helsingi ei ole suur linn.

5.

Meie elame Tartus.

Kas me elame Tartus?

Mei ei ela Tartus.

6.

Teie räägite soome
keelt.

Kas te räägite soome keelt?

Te ei räägi soome keelt.

7.

Nad saavad aru eesti
keelest.

Kas nad saavad aru eesti
keelest?

Nad ei saa aru eesti keelest.

8.

Ülikool asub Tartus.

Kas ülikool asub Tartus.

Ülikool ei asu Tartus.

9.

Sinu emakeel on rootsi Kas sinu emakeel on rootsi
keel.
keel?

Sinu emakeel ei ole rootsi
keel.

10.

Ta õpib eesti keelt.

Kas ta õpib eesti keelt?

Ta ei õpi eesti keelt.

11.

Nad on inglased.

Kas nad on inglased?

Nad ei ole inglased.

12.

Eesti on väike maa.

Kas Eesti on väike maa?

Eesti ei ole väike maa.

13.

Ta räägib inglise keelt. Kas ta räägib inglise keelt?

Ta ei räägi inglise keelt.

14.

Ma saan sinust aru.

Kas ma saan sinust aru?

Ma ei saa sinust aru.

15.

Te elate Soomes.

Kas te elate Soomes?

Te ei ela Soomes.

1.Liisa elab Narvas. 2. Mina elan Tartus. 3. Jaan ja Jüri elavad Jõhvis. 4. Kus sa elad? 5. Me elame
Tallinnas. 6. Nad ei ela Viljandis. 7. Kus te olete sündinud? 8. Kes elavad Muhus? 9. Taavi on
sündinud Kuressaares. 10. Me oleme sündinud Jõgeval. 11. Reet ja Rita on sündinud Hiiumaal.
Harjoitus. Kirjoita oikea muoto preesensissä.
1. Ma ootan sind siin. 2. Kas sa võtad raha kaasa? 3. Ta räägib hästi rootsi keelt. 4. Me mahume
siia hästi. 5. Kui te käsite, siis me läheme. 6. Lapsed puhkavad mererannas. 7. Nad õpivad vene
keelt. 8. Te sõidate homme koju. 9. Ma jõuan käia poes. 10. Sa pead minema ülikooli. 11.Talvel
sajab lund, suvel vihma. 12. Maailmas sünnib palju lapsi. 13. Me hakkame minema. 14. Nad
tahavad tulla Turusse. 15. Müüja annab ostjale raamatu. 16.Nad veedavad kogu suve maal. 17.
Ma helistan sulle homme. 18. Kas sa kirjutad mulle? 19. Buss sõidab seda teed kaks tundi. 20. Ta
jõuab õhtusele bussile. 21. Nad tunnevad teineteist juba ammu. 22. Õhtul me vaatame televiisorit.
23. Mida sa siit leiad? 24. Kas te oskate inglise keelt? 25. Mees sulgeb ukse. 26. Ma mäletan
kõike väga hästi. 27. Mis see plaat maksab? 28. Ta ütleb et me jääme hiljaks. 29. Kas te tähistate
nimepäeva? 30. Millal su laps sünnib? 31. Üliõpilased loevad raamatuid paljudes keeltes. 32.
Õpilased viivad õpetajale lilli.

