Demonstratiivipronomini-vastaukset
1. Yhdistä pronomini ja oikea sana. Mikä on perusmuoto?
perusmuodot (esim. tuo mies, tämä talo):
a. näissä kokeissa

nämä kokeet / yksikkö: tämä koe

b. noissa liikkeissä

nuo liikkeet / tuo liike

c. siinä rakennuksessa

se rakennus

d. siitä lehdestä

se lehti

e. niistä lääkkeistä

ne lääkkeet / se lääke

f. tätä luokkaa

tämä luokka

g. noita tuotteita

nuo tuotteet / tuo tuote

h. siksi illaksi

se ilta

i. noina kertoina

nuo kerrat / tuo kerta

j. sinä vuonna

se vuosi

2. Kirjoita demonstratiivipronomini oikeaan muotoon.
a.) tämä / nämä
a. Hän aikoi tuoda auton takaisin täksi illaksi.
b. Tarvitsetko näitä esitteitä?
c. Mitä vastasit näihin kohtiin?
d. Milloin tulit ensimmäisen kerran tälle kurssille?
e. En ymmärrä näitä asioita.
f. Voit istua tähän.
b.) tuo / nuo
a. Pääset sinne tuosta ovesta.
b. Menemme tuohon luokkaan.
c. Voit jättää takin tuohon.

d. Saanko katsoa noita viime kerran tehtäviä?
e. Paljonko nuo kengät maksavat?
f. Tarvitsetko pussin noille jäätelöille?
c.) se / ne
a. Se on siinä pöydällä.
b. Mitä aioit tehdä niiden / niitten asioiden kanssa?
c. Sinä kesänä oli tosi kuuma.
d. Tarvitsetko sitä tietokonetta vielä?
e. Tutustuitko vielä niihin linkkeihin, jotka lähetin sinulle?
f. He muuttavat siihen korkeaan taloon Puistokadulle.

3. Muuta koko lause yksikköön.
a. En ollut sillä kerralla kurssilla, kun tämä asia opiskeltiin.
b. Voitko laittaa nimen tähän paperiin?
c. Tarvitsen lapsenhoitajaa siksi päiväksi.
d. Tarvitsetko apua tuon tehtävän kanssa?
e. Osaatko vastata siihen kysymykseen?
f. Kauanko olet ollut tässä työssä?

4. Muuta koko lause monikkoon.
a. Tunnetko sinä / tunnetteko te nuo opiskelijat?
b. Oletko lukenut / oletteko lukeneet näitä kirjoja?
c. Olen jo tehnyt / olemme jo tehneet nämä tehtävät.
d. Ymmärrätkö / ymmärrättekö näitä kysymyksiä / nämä kysymykset?
e. En ole käynyt / emme ole käyneet noissa kaupoissa.
f. Olin kotona niinä vuosina, koska lapset olivat pieniä.

