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1. aitama keda? milles?

    kellel? mida teha

2. huvituma kellest? millest?

3. haigestuma millesse?

4. imestama mille üle? keda? mida?

    imestust tundma mille üle?

    imestama panema  keda? millega?

5. imetlema keda? mida?

6. ilma jääma kellest? millest?

7. juhatama keda? mida?

8. juhtima keda? mida?

9. jääma kuhu? milleks?

10. jätma kuhu?

11. kadestama keda? mida? mille pärast?

12. kuritarvitama keda? mida?

13. käima kus? millega?

14. ostma kust? 

15. põdema mida? mille pärast?

16. rõõmustama keda? mille üle? millega?

17. segama keda? mida?

18. takistama keda? mida? milles? millega?

19. unustama kuhu?

20. uhkust tundma kelle/mille üle?

21. vaimustuma  mille üle? millest?

22. valdama mida?

23. õppima mida?

24. mängima mida?

25. leidma kust?

26. huvi tundma mille vastu?

27. otsima kust? kus?

28. paranema millest?
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Esitage tegusõnast lähtuvalt küsimus. Pange kursiivis sõnad õigesse vormi.

1. Aitan (            ?) vend ...................... maja ehitamisel. 2. Õpetaja aitab (            ?) õpilane

...................... korrutustabelit õppida. 3. Anne huvitub (            ?) kunst ......................, tema

hobi on (            ?)  maalimine...................... . 4. Sügisel haigestutakse (            ?)  gripp

......................  rohkem  kui  soojal  ajal.  5.  Väike  laps  imestab  (             ?)  kõik  uus

...................... ...................... üle. 6. Vaade mägedele imestas (            ?) mina ....................... 7.

Poeg pani lapsevanem ...................... oma (            ?) käitumine ...................... imestama. 8.

Teade võidust rõõmustas (            ?)  sportlased  ......................  .  9. Rõõmustasime oma

(             ?)  sõber  ......................  (             ?)  punased  roosid

(            ?) ...................... ...................... 10. Me rõõmustame (            ?) kevad ......................

üle. 11. Turist jäi (            ?) rahakott ......................  ilma. 12. Professor juhatab (            ?)

kaks loeng ...................... ...................... . 13. Osakonnajuhataja juhatab (            ?) edukalt uus

osakond ...................... ...................... . 14. Metall juhib (            ?) hästi elekter ......................

ja soojus...................... . 15. Suveks jään (            ?) ma linn ......................, aga võib-olla käin (

?) mõned korrad ka rand ...................... . 16. Ma kadestan (            ?) sina ...................... (

?) uus korter ...................... pärast. 17. Jätsime (            ?) laps ...................... üksi (            ?)

kodu  ......................  .  18.  Ärge  kuritarvitage  (             ?)  teised

inimesed ......................................... (            ?)  usaldus ...................... . 19. Andres põeb (

?) oma vale ...................... pärast. 20. Vanaema põeb (            ?) juba mitukümmend aastat

tuberkuloos  ......................  .  21.  Rõõmustan  (             ?)  väga  see  kohtumine

...................... ...................... üle. 22. Tunnis ärge segage (            ?) teised ...................... . 23.

Unustasin (            ?)  vajalik raamat ...................... ...................... (            ?)  kodu laud

...................... ...................... . 24. Mis takistab (            ?) teie ...................... (            ?) teie (

?)  töö  ...................... . 25. Teeremont takistab (            ?) kiiresti  sõit  ...................... . 26.

Naaber mängib (            ?) ilusti  klaver ...................... . 27. Lapsed armastavad mängida (

?) peitus  ...................... . 28. Väike tütar käib (            ?) veel  lasteaed ...................... . 29.

Otsisin kadunud (            ?) märkmik ...................... (            ?) iga pool ...................... ja

lõpuks leidsin (            ?)  sahtel ...................... . 30. Kuulajad vaimustusid (            ?)

suurepärane esitus ...................... ...................... . 31. Rein valdab (            ?)  see tehnika

...................... ...................... väga hästi.
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