Verbien taivutus;
kieltolause
KIELTOVERBI

+

VERBIN VARTALO

minä en
sinä et
hän ei
me emme
te ette
he eivät

Esim.
Minä puhun suomea.
Minä haluan kahvia.
Minä olen suomalainen.

tule
ole
mene
asu
puhu
istu
seiso
...

Minä en puhu suomea.
Minä en halua kahvia.
Minä en ole suomalainen.

Verbin vartalo
Tyyppi 1: -a
Tyyppi 2: -da
Tyyppi 3: -la + e
Tyyppi 4: -ta + a
Tyyppi 5: -ta + tse

Kieltolause
KIELTOVERBI

minä en
sinä et
hän ei
me emme
te ette
he eivät

Esim.
Minä puhun suomea.
Minä haluan kahvia.
Minä olen suomalainen.
Sinä juot paljon kahvia.
Hän lukee koko kirjan.
He kirjoittavat kotiin.

+

VERBIN HEIKKO* VARTALO
tule
ole
mene
asu
lue*
istu
seiso
kirjoita*
...

(puhua > puhu- > en puhu)
(haluta > halua- > en halua)
(olla > ole- > en ole)
(juoda > juo- > et juo)
(lukea > lue- > ei lue)*
(kirjoitta > kirjoita- > eivät kirjoita)*

Minä en puhu suomea.
Minä en halua kahvia.
Minä en ole suomalainen.
Sinä et juo paljon kahvia.
Hän ei lue koko kirjaa.
He eivät kirjoita kotiin.

Kieltolause

Kieltoverbin taivutus
minä en ...
sinä et ...
hän ei ...
me emme ...
te ette ...
he eivät ...

KIELTOVERBI + persoonapääte

MYÖNTEINEN LAUSE:
KIELTEINEN LAUSE:

Minä syön omenaa.
Hän lukee kirjaa.
Me katselemme tv:tä.
He nukkuvat teltassa.

VERBIN HEIKKO VARTALO

Minä asun  minä asu... n
Minä en asu.

Minä en syö omenaa.
Hän ei lue kirjaa.
Me emme katsele tv:tä.
He eivät nuku teltassa.

Huom! Kielteisessä lauseessa objekti on aina partitiivissa!
Te näette pienen järven.
Sinä ostat uuden auton.
Esim.
Hän osaa soittaa pianoa.
Minä haluan lukea tämän kirjan.
Syötkö sinä puuroa?
Se tekee sinulle hyvää.

Te ette näe pientä järveä.
Sinä et osta uutta autoa.

Hän ei osaa soittaa pianoa.
Minä en halua lukea tätä kirjaa.
Etkö sinä syö puuroa? (huom! käänteinen järjestys –ko –lauseessa)
Se ei tee sinulle hyvää.

