Урок 4.
В этом уроке:
Личные формы глаголов
Genetiivi
Притяжательные местоимения
Личные формы глаголов.
Глаголы в финском языке изменяются по лицам и числам. Сегодня мы
рассмотрим первый тип глаголов – глаголы, оканчивающиеся на –a/ä.
В качестве примера возьмем глагол puhua – говорить – глагол I
типа:
minä puhun

me puhumme

sinä puhut

te puhutte

hän puhuu

he puhuvat
Отрицательная форма:

minä en puhu

me emme puhu

sinä et puhu

te ette puhu

hän ei puhu

he eivät puhu

Как видно из примера, в третьем лице единственного
числа происходит удлинение последней гласной основы. Отрицательная
форма образуется с помощью отрицательной частицы ei в нужном лице
и основы глагола.
Упражнение1: Вставьте недостающие формы:
inf. laulaa плакать расти
петь

быть танцевать жарить

платить

minä

itken

sinä

kasvat

hän

on

me

tanssimme

te

paistatte

he

maksavat

Падеж Genetiivi
Показателем падежа genetiivi является окончание –n, которое
присоединяется к основе слова. При этом в слове слабая ступень,
т.е. происходит чередование согласных, так же как и в inessiivi и
adessiivi (pp—p, kk—k, t—d и т.д.). Слово в genetiivi отвечает на
вопрос «Чей? Чего?» и стоит перед определяемым словом
Mikä? – Minkä?

Kuka? – Kenen?

—

Mikä on Suomen pääkaupunki?

—

Helsinki.

—

Mitkä ovat Suomen naapurimaat?

—

Ne ovat Ruotsi, Norja ja Venäjä.

—

Mikä on Ruotsin pääkaupunki?

—

Tukholma.

—

Mikä on Venäjän pääkaupunki?

—

Moskova.

Притяжательные местоимения.

minä
minun

me
meidän

sinä
sinun

te
teidän

hän
hänen

he
heidän

— Kenen nuo sanakirjat ovat?
— Minun.
— Mutta tuo pieni punainen sanakirja ei ole sinun! Se on Päivin.
— Niin. Se on totta. Se ei ole minun. Se on hänen.
—

Minkä maan pääkaupunki on Reykjavik?

—

Islannin.

— Tuo musta kissa on varmasti teidän.
— Ei ole. Se ei ole meidän.
— Kenen kissa se sitten on?
— Se on ehkä Leenan ja Kallen.
— Niin. Ehkä se on heidän.
pääkaupunki – столица (pää – голова)
naapuri – сосед
punainen – красный
se on totta – это правда, точно
varmasti – определенно

ehkä – может быть
Если за притяжательным местоимением следует определяемое слово, то
к нему добавляется личный притяжательный суффикс:
minun nimeni

meidän nimemme

sinun nimesi

teidän nimenne

hänen nimensä

heidän nimensä

Личные местоимения первого и второго лица можно
опускать.
Minun taloni on iso.
Onko nimesi Jussi?
Tämä on hänen huoneensa?
Genetiivi может использоваться с послелогами, образуя устойчивые
словосочетания:
genetiivi + kanssa
genetiivi + luona

с кем-либо, с чем-либо
у/около чего-либо

genetiivi + edessä

перед кем-либо, чем-либо

genetiivi + takana

за кем-либо, чем-либо

genetiivi + ääressa

за/перед чем-либо

Например:
Kenen kanssa sinä tanssit?
Sänky on ikkunan luona.

С кем ты танцуешь?
Кровать около окна.

Talon edessä on pieni puutarha.
сад.
Kirkon takana on kaunis puisto.
Tietokoneen ääressä on Päivi.

Перед домом маленький

За церковью красивый парк.
За компьютером Пяйви.

Упражнение2: Вставьте слова, указанные в скобках, в пропуски.
1. Liisa on naimisissa __________ kanssa. (Pekka)
2. Seija on naimisissa _________________ kanssa. (minun veljeni)
3. ____________ luona on vanha hautausmaa. (kirkko)
4. Me laulamme _________ kanssa. (opettaja)
5. Uusi kaunis puutarha on __________ luona. (talo)
6. ____________ luona on iso mukava tuoli. (pöytä)
7. Kaunis puutarha on ___________ takana. (yliopiston kirjasto*)
8. ____________ edessä _________ (sinä) on Tuomiokirkko.
9. ____________ takana (minä) on tämä uusi patsas?
10. Punainen auto on ___________ edessä. (vanha talo)
* -sto/stö – собирательный суффикс: kirjasto – kirja+sto (собрание
книг, т.е. библиотека)
hautausmaa – кладбище
patsas – памятник
Ответы на упражнения урока Вы найдете в следующем номере рассылки.
В сегодняшнем выпуске были использованы материалы из следующих

источников:
Suomea Suomeksi I, Olli Nuutinen
«Финский язык», В.Чернявская
Aletaan I, Eila Hämäläinen
Ответы на упражнения прошлого выпуска.
Упражнение 1:
1.
2.
3.
4.
5.

Nämä autot ovat nopeat.
Ovet ovat lukossa.
Nuo bussit ovat melko isot.
Ne puut ovat vihreät.
Pienet kissat ovat mukavat.

6.
7.
8.
9.

Vanhat kartat ovat huonot.
Bussit ovat täynnä.
Nämä kaupungit ovat liian suuret.
Nuo matot ovat pienet, mutta mukavat.

10. Pojat ovat kivat ja rohkeat.
11. Vanhat kirkot ovat auki.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nuo ikkunat eivät ole kiinni.
Tytöt eivät ole oikeassa.
Pienet autot eivät ole rikki.
Nuo pojat eivät ole naimisissa.
Ahkerat tytöt eivät ole työssä.
Laiskat opiskelijat eivät ole poissa.
Ovet eivät ole aina lukossa.

Упражнение 2:
1.
2.
3.
4.
5.

Pienet tytöt ovat puistossa.
Nuo pojat ovat kirjastossa.
Nämä vanhat rouvat ovat aina sunnuntaina kirkossa.
Myyjät ovat työssä sunnuntaina.
Samat kirjat ovat aina pöydällä.

6. Mustat kissat ovat harvoin ulkona.
7. Missä te olette tiistaina?
Упражнение 3:
a)

Kyllä, minä olen. b) Ei, minä en ole Pekka.

a)

Kyllä, hän on. b) Ei, hän ei ole kylvyssä.

a)

Kyllä, he ovat. b) Ei, he eivät ole ulkona.

a)

Kyllä, te olette. b) Ei, te ette sunnuntaina kotona.

a)

Kyllä, minä olen. b) Ei, minä en ole työssä pankissa.

a)

Kyllä, me olemme. b) Ei, me emme ole huomenna Lahdessa.

a)

Kyllä, sinä olet. b) Ei, sinä et ole vanha.

Упражнение 4:
1. Siinä
2. siinä
3. Siellä
Упражнение 5:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

tässä
Tällä
Millä
tässä
Missä
Siinä

talossa.
kadulla
kadulla
kaupungissa.
kaupungissa
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