VERBI OPPIA: Perus‐ ja masu‐ muotojen muodostaminen

Päivitetty 02042012

Tehtävä 1: Opettele seuraavat verbit.
ru‐verbit ( Yhden tason verbit )
tabemasu (ru)
taberu
okimasu ( ru)
okiru
nemasu (ru)
neru
imasu (ru)
iru
densha o orimasu (ru)
oriru

Ota {masu} pois ja sijoita ru‐tavu
syödä
herätä
nukkua
olla ( ihmiset, eläimet)
nousta pois junasta

u‐verbit ( Viiden tason verbit )

Ota {imasu} pois ja sijoita
vastaava u‐lopuinen tavu tilalle

kaimasu (u)
naraimasu (u)
utaimasu (u)
aimasu (u)
haraimasu (u)
kakimasu (ku)
arukimasu (ku)
kikimasu (ku)
ikimasu (ku)
oyogimasu (gu)
hanashimasu (su)
machimasu (tsu)
tachimasu (tsu)
densha ni norimasu (u)
arimasu (u)
kaerimasu (u)
urimasu (u)

kau
narau
utau
au
harau
kaku
aruku
kiku
iku
oyogu
hanasu
matsu
tatsu
noru
aru
kaeru
uru

ostaa
oppia, harjoitella lajia
laulaa
tavata
maksaa
kirjoittaa
kävellä
kuunnella
mennä
uida
puhua
odottaa
seistä
nousta junaan, mennä junalla
olla (esineet, kasvit)
palata
myydä

kuru
suru
benkyoo‐suru

Muista ulkoa!
tulla
tehdä
opiskella

Epäsäännölliset
kimasu
shimasu
benkyoo (o ) shimasu

Muita shimasu‐verbin esimerkkejä:
kaigi o shimasu
shigoto (o) shimasu
kekkon (o) shimasu
tenisu o shimasu
ryokoo (o) shimasu

pitää kokousta
tehdä työtä
mennä naimisiin
harrastaa esim tennistä
matkustaa

Tehtävä 2: Kirjoita seuraavat Nagano‐lauseet japaniksi:
1.

Menen ystäväni Tomokon kanssa junalla Tokiosta Naganoon maaliskuun 14. päivänä.
(vaimo=つま),

2.

Palaan Naganosta autolla englantilaisen tuttavani kanssa maaliskuun 20. päivänä.
(englantilainen=イギリス人), (しりあい=tuttava)

3.

Tapaamme eräässä kahvilassa Naganossa maaliskuun 15. päivänä ystävättäremme Yumikon.
(eräs =ある )

4.
5.

Yumiko menee maaliskuun 18. päivänä naimisiin Ollin kanssa.
Häät (けっこんしき kekkonshiki)
Hotellissa.
(pidetään であります de arimasu)

ovat kirkossa. Hääjuhlat (ひろうえん

hirooen) pidetään

6.

Naganoon tulee paljon Yumikon ystäviä, sukulaisia ja hänen yrityksensä työntekijöitä.
(sukulainen=しんせき), (hänen yrityksensä työntekijöitä =かいしゃの ひと)

7.
8.

Vaimonikin menee Naganoon. Hän menee sinne jo 10. päivänä maaliskuuta.
Hän hiihtää häitä ennen Naganossa Yumikon kanssa kolme päivää, He yöpyvät ryokanissa.
(japanilaistyyppinen hotelli=りょうかん ), ( yöpyä = ・に とまります)

9.
10.

Siinä ryokanissa on myös suuri onsen.
Minäkin yövyin siinä samassa hotellissa viime talvena.
(sama = おなじ)

11.
12.

Söin sukiyakia japanilaisten ystävieni kanssa.
Menimme myös karaokeen (laulamaan).
(mennä karaokeen = からおけに いきます)

13.

Palaamme vaimoni kanssa kahden lentokoneella huhtikuun 5. päivänä Suomeen .
(kahden=ふたりで)

14.

Nousi Tomokon kanssa junaan Tokyossa kello 16.35 ja nousimme Naganossa pois junasta kello
19.30.
Vaimoni odotti meitä Naganon asemalla. Hän oli ollut siellä jo 30 minuuttia. Kävelimme yhdessä
asemalta hotellillle.
Söimme kaikki yhdessä siellä sukiyakia. Baarin pitäjä puhui englantia.
(baarin pitäjä= みせのひと)

15.
16.
17.
18.
19.

Opiskelin Suomessa japania yliopistossa 3 vuotta.
Kolme vuotta sitten olin vuoden perheeni kanssa Tokyossa. Työskentelin saksalaisessa pankissa .
Opin japanin kielen keskustelutaitoja Japanissa.
(keskustelutaitoja= にほんごかいわ), (oppia = ならいます)

20.

Japanilaiset yrityksen työntekijät joivat whiskiä. Englantilaiset joivat joka ilta olutta.
(whiski=ウイスキー), (joka ilta = まいばん)

