Aikamuotojen kertausta ja opitun testausta
1. Täydennä taulukko oikeilla aikamuodoilla Käytä minä-muotoa
(esim. minä luen).
preesens
jakaa

imperfekti

pluskvamperfekti

jaoin

kuunnella
murista

perfekti

olen kuunnellut
murisen

pudota
valita

olin pudonnut
valitsin

2. Kirjoita imperfekti. Onko si- vai i-imperfekti? (minä katosin –
istuin)
istua _________________

kirota _________________

hävitä ________________

tutustua _______________

merkitä _______________

taipua _________________

toimia ________________

kaivata _______________

3. Muuta imperfektit kielteisiksi.
a. Hukkasin avaimeni.
_____________________________________________________
b. Keitimme teetä.
_____________________________________________________
c. Isovanhempani muuttivat Tampereelle.
_____________________________________________________
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4. Muuta perfektit kielteisiksi.

a. Kukantaimet ovat kasvaneet. _________________________________
b. Olen ollut Tiibetissä. _____________________________________________
c. Mies merkitsi nimensä vieraskirjaan. __________________________________

5. Kerro Rikun tarina eteenpäin. Käytä pluskvamperfektia. (oli tehnyt)
Riku kertoi: ”(1) Kun matkustin Madridiin, tapasin junassa erään taiteilijan. (2)
Taiteilija halusi maalata minusta kuvan. (3) En kuitenkaan ehtinyt pysähtyä, sillä
minulla oli kiire lentokoneeseen, mutta (4) minua asia jäi
harmittamaan. (5) Siksi lähetin taiteilijalle kutsuin tulla
Suomeen.”

Riku kertoi, että (1)
Hän kertoi myös, että (2)
Riku valitteli, että (3)
Hän lisäsi, että (4)
Lopuksi Riku kertoi, että (5)

6. Mikä on verbin perusmuoto (se muoto, joka on sanakirjassa)?
(esim. olet luonut  luoda)

olet kaivanut ______________________

joimme _________________

olen vaivannut _____________________

luitte ____________________

katoaa ___________________________

putosi ____________________

hävitti ___________________________

hävisi ____________________

kuullaan __________________________

ajateltiin __________________
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7. Missä järjestyksessä asiat tapahtuivat? Merkitse tapahtuma
oikeaan paikkaan aikajanalle.
Li: Laitoin jo ruokaa.
Kostas: Tehdään jotain hyvää jälkiruokaa.
Li: Olen unohtanut hankkia juustoa ja leipää.
Kostas: Ja maitokin oli hapantunut, koska joku oli jättänyt sen
pöydälle!
Kostas: Lähden kohta kauppaan ostamaan niitä.
Li: Sillä aikaa minä katan pöydän! Onpa nälkä!

8. Täydennä kertomus sopivalla verbillä, joka on sopivassa
aikamuodossa. Keksi verbit itse!
__________________________ koulussa ryhmätyötä. Meidän
______________________ tehdä kirjan kannet. Ensin meidän ryhmämme
___________________________ takakansitekstin, ja kun
_____________________________________ sen, aloimme värittää kantta.
Minä ___________________________ mielelläni, joten kannen piirtäminen jäi
minun tehtäväkseni. __________________________________ aikaisemminkin
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kirjankansia, sillä alakoulussa teimme oman kirjan, ja minun kirjani
________________________________ valtakunnalliseen kilpailuunkin.
__________________________ toisen palkinnon!

8. Yhdistä viivalla oikea aikamuoto ja sen tuntomerkit:
Preesens

Tekeminen on päättynyt, ja se tapahtui
menneisyydessä.

Imperfekti

Tekeminen tapahtui kerrontahetkeä
aikaisemmin. Kerrontahetkikin oli
menneisyydessä.

Perfekti

Tekeminen alkoi menneisyydessä ja tilanne
jatkuu edelleen nykyhetkessä.

Pluskvamperfekti

Tekeminen tapahtuu yleensä, nykyhetkessä tai
tulevaisuudessa.

ITSEARVIOINTIA: Merkitse janalle rasti X sopivalle kohdalle.
Teen suomen kielen läksyt.

AINA -----------------------------EN KOSKAAN

Osallistun tunneilla. AINA ------------------------------------------EN KOSKAAN
Kirjoitan uusia sanoja muistiin. AINA -------------------------------EN KOSKAAN
Kysyn, jos en ymmärrä. AINA -------------------------------------EN KOSKAAN
Keskityn tunneilla. AINA -------------------------------------------EN KOSKAAN
Olen ajoissa tunneilla. AINA ---------------------------------------EN KOSKAAN
Koulutarvikkeeni ovat mukana,
kun tunti alkaa.
AINA ---------------------------------EI KOSKAAN
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