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AUKERAU

1.	Domekero egoten da pelikularen bat zinian eta gu domekero _______________ (juten gera/ jungo gera).

2.	Mikel, ze asmo dakazu domekarako. ___________ Kalamuara? (juten gera/ jungo gera)

3.	Aspertuta nago, _____________bizikletia? (hartzen dogu/ hartuko dogu)

4.	Guk oso ondo pasatzen dittugu oporrak. _____________ (hartzen dogu/ hartuko dogu) bizikletia eta errekara juten gera arratsaldia pasatzera.

5.	Eskau egizu eskalopia, okelia ____________ (gustatzen jatzu/ gustauko jatzu) eta, askotan jaten dozu behintzat.

6.	Mirenen bizikletia oso-oso politta da, ________________ neri ere holakua? (erosten diazu/ erosiko diazu)
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AUKERAU ESALDI BAKOITZARI DAGOKIXONA


1. Nik oporretan Soria aldera _____________(jun / jutia) nahi dot.
2. Amak beti nahi izaten dau ni 10etarako etxian ________ (egon/egotia).
3. Gero ogixa erostera _____________(jun / jutia) bihar dozu?
4. Alabiak pelikula hori ____________ (ikusi/ikustia) nahi dau.
5. Andereñuak guk liburu hau bixarko _______ (irakurri/irakurtzia) nahi dau.
6. Banixe, lanera _____________ (jun/jutia) bihar dogu eta.
7. Nik ez dot ezer __________ (esan/esatia) nahi.
8. Gurasuak nik beti egixa _________ (esan/esatia) nahi debe.
9. Ikastaro hori egitteko izena ___________ (eman/ematia) nahi dogu.
10. Ez dizut gomendatzen hara _____________ (jun/jutia).
11. Zure onduan ____________ (egon/egotia) nahi dogu.
12. Zuek isilik _____________ (egon/egotia) nahi dogu.
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ESAN EGIZU ZEIÑEK EGIN ERAGIN DIAZEN HAUEK, HAU DA, ZEIÑENGAITTIK ARI NAIZEN BERBETAN:



ZEIÑEK?
1
Baba platerkada oso-osua jan eragin dit.

2
Nere gustokuak ez diran oiñetakuak jantzi eragin diaz.

3
Txiklia ahotik etara eta bota eragin dit.

4
Kotxia behar bezela aparkau eragin dit.

5
Nere gustoko jostaillua berari laga eragin dit.



	Amak edo aittak
	Ikastetxeko jantokiko arduradunak
	Irakasliak/ maisuak/ andereñuak

Nebiak/ arrebiak/ ahizpiak
	Udaltzaiñak


OINGUAN ZUK ASMAU!
ZE GEHIXAGO ERAGITTEN DIGUE HORREK?
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AUKERAU ERANTZUN ZUZENA

1.	Ez dabala kalera jun nahi?
	a)	Ba, geratzeko etxian.
	b)	Ba, gerau dadilla etxian.

2.	Miren! Egin zure anaixan ohia!
	a)	Nik? Egin deixala berak!
	b)	Nik? Egitteko berak!

3.	Itziar! Jun zaitte zure lagunengana eta eskau parkamena!
a)	Zegaittik? Nik ez dot ezer egin. Etorri daittezela eurak nigana parkamena eskatzera.
b)	Zegaittik? Nik ez dot ezer egin. Etorri daittezela eurak nigana parkamena eskatzera.

4.	Nik lagatako liburua galdu badebe ...
	a)	Erosteko beste bat.
	b)	Erosi deixela beste bat.

5.	Hau Maddin oparixa da. Ondo ez badaka, edo gustatzen ez bajako
	a)	jun dadilla dendara eta aldatzeko.
	b)	jun dadilla dendara eta aldatu deixala

6.	Ez daudela gustora tokau jaken ordutegixarekin?
	a)	Izorratzeko.
	b)	Izorra daittezela.

7.	Hondartzara juten badira,
	a)	Ibiltzeko kontuz txapapotiarekin.
	b)	Ibili daittezela kontuz txapapotiarekin.

8.	Bere urtebetetzia bada,
	a)	Ordaintzeko berak
	b)	Ordaindu deixala berak
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OSAU ESALDIXAK EREDUAN BEZELA

1.	
Jon:	Mikel, andereñuak esan dau berehala juteko. (ni, Asier)
Mikel:	 Ze esan dau? Ni juteko esan dau? Jun dadilla Asier.
2.	
Jon:	Mikel, amak esan dau ogixa erosteko. (nik, Kepak)
Mikel:	 Ze esan dau? Nik erosteko esan dau? Erosi _________ Kepak.
3.	
Jon:	Mikel, amak esan dau merixendia jateko. (nik, berak (amak))
Mikel:	Ze esan dau? Nik _____________ ? ____________ berak.
4.	
Jon:	Mikel, aittak eta amak esan debe eskuak garbitzeko. (Guk, eurak (aittak eta amak))
Mikel:	Ze esan _____ ? Guk ___________ ? ____________ eurak.
5.	
Jon:	Mikel, amak diar egin dau eta esan dau telefonuan jartzeko. (ni, Koldo)
Mikel:	 ___________ ? Ni _____________ ? ____________ Koldo.
6.	
Jon:	Mikel, amak esan dau lanerako tresnak eruateko. (Guk, Mirenek eta Itsasok)
Mikel:	 ____________ ? Guk ___________ ? ____________ Mirenek eta Itsasok.







EMANDAKO AUKERETATIK ZEIN DA ZUZENA?
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a)	Ez dakit zenbat balixo daban zuri gustau jatzun jostailluak.
b)	Badakizu zenbat balixotzen deben tresna horrek?

2	
a)	Guk ez dogu kantatzeko balixotzen, beraz alferrik zabiz, ez gaittuzu kantatzeko konbentzittuko.
b)	Aizu, zenbat da dana? Egin kontua, mesedez.

3	
a)	Zenbat egun faltatzen dira oporrak hartzeko? Oporrak hartzeko irrikan nago!
b)	Hemen primeran bizi gera, ez jaku ezer falta.

4	
a)	Taberna horretako komunian beti zerbait falta izaten da: papera ez bada, jaboia.
b)	Ni ez naiz hemen bizitzen, hurrengo bebarruan baizik.



NOLA ZUZENDUKO ZENITTUZKE GAIZKI DAUDENAK?
















AUKERAU ESALDI EGOKIXA(k)
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1.	a)	Arratsalde osuan dantzatu naiz.
	b)	Arratsalde osuan dantzatu dot.
	c)	Arratsalde osuan egin dot dantza.

2.	a)	Patxik lagunekin jolastuko dau.
	b)	Patxi lagunekin jolastuko da.
	c)	Patxik lagunekin egingo dau jolas.

3.	a)	Normalian neskak neskekin jolasten debe eta mutillak mutillekin.
	b)	Normalian neskak neskekin jolasten dira eta mutillak mutillekin.
	c)	Normalian neskak neskekin ibiltzen dira jolasian.

4.	a)	Zure anaixa oso ondo dantzatzen da.
	b)	Zure anaixak oso ondo dantzatzen dau.
	c)	Zure anaixak oso ondo egitten dau dantza.

5.	a)	Bertako zelaitxo batian jolasten ziran.
	b)	Bertako zelaitxo batian jolasten zeben.
	c)	Bertako zelaitxo batian ibiltzen ziran jolasian.

6.	a)	Soiñua jo dizuegu eta ez dozue dantza egin.
	b)	Soiñua jo dizuegu eta ez zerate dantzau.
	c)	Soiñua jo dizuegu eta ez dozue dantzau.

7.	a)	Ederto jolastu gera; futbolian egin dogu.
	b)	Ederto jolastu dogu; futbolian egin dogu.
	c)	Ederto ibili gera jolasian; futbolian egin dogu.

8.	a)	Danborran soiñuakin dantzatzen diranian ...
	b)	Danborran soiñuakin dantzatzen debenian ...
	c)	Danborran soiñuakin egitten debenian dantza ...
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AUKERAU EGIZU PARENTESI BARRUAN DAUDEN ADITZETAKO BAT


1.	Gaur goizian supermerkauan ikusi ____________ (dizut/ zaittut), baiña ez ___________ (didazu/ nozu) kasurik egin.

2.	Barkau egidazu! Hurrenguan agurtuko __________ (dizut/ zaittut).

3.	Ba, alperrik izango da, nik ez_____________ (dizut/ zaittut) agur egingo.

4.	Eruango ______________ (diguzu/ gaittuzu) autoz lanera? Autobusak alde egin digu eta berandu helduko gera.

5.	Ez _______________ (diguzu/ gaittuzu) ekarri eskau giñuzun liburua?

6.	Bilbon eskale bati jipoi ikaragarrixa eman diue eta hil egin ________ (debe/ diue).

7.	Beste hori, berriz, teillatutikan jausi da, baina ez jako ezer gertau, Supermanek salbau _______________ (dio/ dau) eta.

8.	Bixar bere urtebetetzia da eta ahaztu barik zoriondu bihar ________ (diot/ dot).
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ESALDI HAUEN ARTIAN ZEIN DAGO ZUZEN?

1.	a)	Ostikada ederrak jotzen dittu futbolari horrek.
	b)	Ostikada ederrak ematen dittu futbolari horrek.

2.	a)	Isiltzen ez bazera, ipurdiko bat joko dizut.
	b)	Isiltzen ez bazera, ipurdiko bat emango dizut.

3.	a)	Pasatzerakuan kokoteko bat eman dit.
b)	Pasatzerakuan kokoteko bat jo dit.

4.	a)	Batzuek esaten debe bere garaixan ipurdiko bat jotzia ona dala.
	b)	Batzuek esaten debe bere garaixan ipurdiko bat ematia ona dala.

5.	a)	Izugarrizko berotua eman diue.
	b)	Izugarrizko berotua jo diue.

6.	a)	Nik ez dizut sekula belarrondokorik jo.
	b)	Nik ez dizut sekula belarrondokorik eman.

7.	a)	Zegaittik jo didazu ostikadia?
	b)	Zegaittik eman didazu ostikadia?

8.	a)	Aittak sekula ez ditt belarrondokorik jo.
	b)	Aittak sekula ez ditt belarrondokorik eman.
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AUKERAU ADITZ EGOKIXA ETA OSAU ESALDIXA

1.	Mikelek Joni ostikadia ______________
2.	Jonek Mikel ______________________
3.	Nik zuri belarrondokua ______________
4.	Ainarak baloia gogor _______________
5.	Nik zu __________________________
6.	Zuk ni __________________________
7.	Guk hari belarrondokuak ____________
8.	Anderrek ni ______________________
9.	Maitek neri begiondokua _____________
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OKERRAK ZUZENDU
1.	Aintzane bizikletatik jausi, eta hankia apurtu da.
2.	Itxoin apur bat, berehala jantziko naiz eta zurekin jungo naiz.
3.	Buruan kapela horixa ipini naiz, eta oso dotore nago, ez?
4.	Ez zera orraztu, ala? Sekulako tximak dakazuz!
5.	Ondo orraztu zaittez ilia, e?
6.	Min egin naiz belaunian, emango didazu tirita bat?















AUKERAU EGOKIXENA
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1.	Gaur ere jertsia atzekoz aurrera jantzi _____________ (zera / dozu).
2.	Illia moztu _____________ (naiz / dot).
3.	Ez _____________ (zera / dozu) txapela jantzi?
4.	Kolpe bat hartu _____________ (da / dau).
5.	Ezin _____________ (naiz / dot) erropa hori jantzi.
6.	Bixar praka berrixak jantziko _____________ (naiz / dittut).
7.	Txiki egunian kamiseta zurixa eta paiñuelo gorrixa janzten __________ (da / debe) neska-mutillak.
8.	Elurretara baguaz, mendiko botak jantziko ___________ (naiz / dittut).
9.	Ezin _____________ (zera / dozu) gona gorrixa jantzi, ondio ez diot barrena hartu.
10.	Amantala jantzi _____________ (dira / debe) eskulanak egitteko.
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AUKERAU EGOKIXENA

11.	Gero zurekin jolastuko _____________ (naiz/dot).
12.	Ikaragarri argaldu _____________ (da/dau).
13.	Neskok goiz osuan entrenau ____________ (gera/dogu).
14.	Gaixorik egon nitzanian argaldu egin ____________ (nitzan/naban).
15.	Ginekologuak hasarre egin dit, komeni dan baino gehixago gizendu __________ (naiz/dot) eta.
16.	Gau osuan dantzau _____________ (gera/dogu). Apurtuta gaude.
17.	Jokalari horrek gogor entrenau _____________ (dira/debe).
18.	Aspertuta nago. Jolastuko ____________ (gera/dogu)?
9. Arratsaldian jolas egingo _______________ (zerate/dozue)?
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ESAN ESALDI HAUEK ONDO EDO TXARTO DAUDEN:
(Txarto daudenak zuzendu)


ONDO
TXARTO
1.	Ez dozu asko gizendu haurdunaldixan


2.	Txikittan alkarrekin jolasten giñan.


3.	Horko horrek ez debe sekula dantzatzen.


4.	Ez da asko gizendu soldaduskan.


5.	Manek ez dau Alaves taldia entrenatzen.


6.	Futbolarixak ez dira goiz osuan entrenau.


7.	Zegaittik ez dozu Aitorrekin jolasten?


8.	Ene! Nola gizendu zeran!


9.	Ene! Zenbat argaldu dozun!


10.	Primeran dantzau zerate.


11.	Gaixotu zanian argaldu zan.


12.	Ikasliak ez debe entrenau.


13.	Jolastuko gera?


14.	Botika horrek hartzen hasittakuan gizendu zaban.
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AUKERAU

1.	Niokez / nittuzke
	Nik, aukeria eukiz gero, horko horri kontutxo batzuk esango _____ .
	Nik, aukeria eukiz gero, bileran kontutxo batzuk esango ________ .


2.	Dot / diuet
	Nik ez ______ laguneri ezer esan.

Nik ez ________ ezer esan.

3.	Genduan / Giñuzuen / Zenduen / Ziguzuen
	Guk zuei mesedez eskau _______ etortzeko, eta zuek ez _______ erantzun ere egin.

Guk egin _________ lana, baiña zuek jaso __________ sarixa.

4.	Ziguen / zeben
	Gurasuak oso leku ona aukerau _________ oporrak pasatzeko.
	Gurasuak guri oso opari ederra ekarri _________ oporretatik.


5.	Zenidake / zeuke
	Astirik hartuz gero, egingo __________ kirola?
	Astirik hartuz gero, egingo __________ (neri) mesedetxo bat?


6.	Geuke / Giñuzuke
	Mendixan galduko bagiña ere, erraz aurkittuko _________ itzultzeko bidia.
	Mendixan galduko bagiña ere, billa juteko ez ________ zuri deittuko.
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BETE EGIZUZ HUTSUNIAK ADIZKI EGOKIXA JARRITTA

1.	Praka gorrixak jantzi bihar___________ .
2.	Guk ez ___________ zure jostailluak ekarri.
3.	Zer? Erosi bihar ___________ gozokirik?
4.	Nun laga ____________ úmiak arropak? (plurala umiak) 
5.	Hórrek ez ___________ jantziko guk ekarrittako mozorruak.
6.	Ba, hórrek biharbada ez, baiña nik probau bihar __________ .
7.	Egin ___________ andereñuak agindutako ariketak? Guk arratsaldian egin bihar __________ .
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ZUZENDU ESALDIXAK

1.	Guk ez genkigun nora jun.
2.	Zuek bazakizuen zein zan Aitorren aitta?
3.	Guk ez ziogun ezer egin, bera hasi zan.
4.	Guk, orduan, ez zekagun kotxerikan, eta autobusian ibiltzen giñan.
5.	Esan ziozun irakasliari zegaittik ez ziñan agertu?
6.	Ikusi zozun atzoko pelikulia?
7.	Etxeko lanak oso berandu bukauko zenduzela esan dizuten.
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AUKERAU ERANTZUN ZUZENA

1.	Aitor Londresera dixela?
	a) Neu ere jungo nitzan.
	b) Neu ere jungo nitzake.

2.	Izaskunek, berriro be, kotxia aldau dau.
	a) Horrek dakan dirua eukitta, neuk ere aldauko naban sarri-sarri.
	b) Horrek dakan dirua eukitta, neuk ere aldauko neuke sarri-sarri.

3.	Maite kontua eskau eta jun egin da.
	a) Ahal bagenu, geu ere jungo giñake.
	b) Ahal bagenu, geu ere jungo giñan.

4.	Depresiuak jota ingresau debe Itziar.
	a) Zuri ere gertauko jatzun haren egoeran egongo baziña.
	b) Zuri ere gertauko litzaizuke haren egoeran egongo baziña.

5.	Josu ziharo mozkortuta jun da etxera.
	a) Zeu ere mozkortuko ziñan horrek edan daban guztixa edango bazenu.
	b) Zeu ere mozkortuko ziñake horrek edan daban guztixa edango bazenu.

6.	Mireni 200.000 euro tokau jako.
	a) Hartuko neuke apur bat!
	b) Hartuko naban apur bat!

7.	Ze politta eta zintzua dan ume hori!
	a) Esna ikusiko bazenu, ez zenduke holakorik esango.
	b) Esna ikusiko bazenu, ez zendun holakorik esango.

8.	Berogaillua hondau da eta Pello ur hotzaz dutxau da.
	a) Horrek dauka baloria! Neu, behintzat, berogaillua hondauko balitz, ez nitzake dutxau ere egingo.
	b) Horrek dauka baloria! Neu, behintzat, berogaillua hondauko balitz, ez nitzan dutxau ere egingo.
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 AUKERAU ERANTZUN ZUZENA

1.	Etxe horri balkoia jausi jako.
	a) Ganoraz eginda egon balitz, ez zan holakorik gertauko.
	b) Ganoraz eginda egon bazan, ez zan holakorik gertauko.

2.	Bixar merendolia.
	a) Zure anaixa etorriko balitz, ondo-ondo pasauko leuke.
	b) Zure anaixa etorriko bazan, oso ondo pasauko leuke.

3.	Langille horrek kalera bota dittuzte.
	a) Isilik egon baziran, ondio lanian egongo liake.
	b) Isilik egon balira, ondio lanian egongo ziran.

4.	Ama! Ez dot baloia topatzen!
	a) Bere lekuan gorde bazendu ...
	b) Bere lekuan gorde bazenduan ...

5.	Mikel oso aspertuta egon omen da asteburuan.
	a) Gurekin etorri bazan ...
	b) Gurekin etorri balitz ...

6.	Gurutze Donostiara jun da eta ez dau Bilintx dendia topau.
	a) Galdeu bazaban ...
	b) Galdeu baleu ...

7.	Hartuko dogu kafetxo bat?
	a) Ointxe ezin dot. Lehentxuago esan bazenduan ...
	b) Ointxe ezin dot. Lehentxuago esan bazendu ...

8.	Gaur danetik gertau jata, kotxia izorrau, autobusak ihes egin, bazkarixa erre ...
	a) Jesus, neska! Jaiki ez baziñan, hobe.
	b) Jesus, neska! Jaiki ez baziña, hobe.
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ESAN ESALDIXOK ONDO EDO TXARTO DAUDEN
(Txarto daudenak zuzendu)


ONDO
TXARTO
1.	Egin zeinke lantxo hau? Bihotzez eskertuko nizuke.


2.	Ahal dot erosi izozkixa?



3.	Eman leikedidazu euro bat kafia ordaintzeko? Ez dakat txanponik eta.


4.	Egin geinke atsedenalditxo bat?



5.	Erten ahal naiz lagunekin bueltatxo bat egittera?


6.	Jun leikezera, baiña ez etorri berandu!



7.	Bixar lana dakat, baina zu jun zeinke, ondo pentsatzen bajatzu.


8.	Orduan, hurrengo baterako laga leikedogu. Hobe da bixok jutia.
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EMAN ZUZEN ONDORENGO ESALDIXAK

1.	Esan zioat berandu hasten badok gu ezingo gaittukela gerau.
2.	Anek esan juen bixar ez jagonela klaserik.
3.	Agertzen dittukenian, esan egiek bulegora juteko, gauzatxo pare bat entzun bihar juek eta.
4.	Amari neuk lagunduko zionatela esan jutsenat, eta kitto!
5.	-	Umiak ezin dittun holako tabernetan sartu.
	+	Zela ezin dittunala sartu? Zeiñek esan juen tontakerixa hori?
6.	Patxi eta Miren ezkontzekuak dittukela esan justek. Heuk bahekixen?
7.	Azterketia atzerau egingo juekela entzun juau.
8.	Badakin noiz etorriko dunan Maite?
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BETE HUTSUNIAK PARENTESI BARRUAN DAUDEN FORMETAKO BATEKIN:

1.	Ez dakat ___________ (dirua/dirurik), ez asko, ez gutxi, ondiokan ez dot pagarik jaso eta.
2.	Ez dot topau Mireni oparixa erosteko jarri genduan ____________ (dirua/dirurik).
3.	Badakazu erromerixara juteko ___________ (asmua/ asmorik)?
4.	Ez dakat ________ (gogoa/ gogorik), baina zuri laguntziagaittik jungo naiz.
5.	Etxian ez dago _____________ (ogixa/ ogirik).
6.	Ez dogu ikusi zuk aittautako ______________ (pelikulia/ pelikularik). Esan zenduan dibertigarrixa zala, ezta?
7.	Nik ez nizuen inolako ______________ (pelikulia/ pelikularik) aittau, zuek nahastu egin zerate.
8.	Amak ez dau ____________ (lana/ lanik) topatzen.
9.	Amak ez dau topau nik mahai gaiñian lagatako ________ (lana/ lanik).








AUKERAU ERANTZUN ZUZENA
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1.	Ume hori beti dabil ________________ egitten.
	a)	tontua
	b)	tontuarena

2.	Gaur goizian _____________ egitten harrapau dittut.
	a)	pailazuarena
	b)	pailazua

3.	Aitor! Ointxe ere ____________ egitten?
a)	astua
b)	astuarena

4.	Josune! Ez dizut hamaika bider esan ____________ ez egitteko?
	a)	gaixuarena
	b)	gaixua

5.	Ointxe ere puntarik punta. Beti ____________ egitten.
	a)	ahuntza
	b)	ahuntzarena

6.	Hor dabil Markel, _____________ egitten.
	a)	sasijakintsua
	b)	sasijakintsuarena

7.	Harro-harro sartu zan, ____________ egitten ziharduela.
	a)	aberatsarena
	b)	aberatsa

8.	___________ egin nahi izan dau, baina ez dau iñor engaiñau.
	a)	jatorrarena
b)	jatorra
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ESALDI HAUEN ARTIAN ZEIN DAGO ZUZEN?


1.	a)	Andoni Mirenena gustatzen da.
	b)	Andoni Mirenekin gustauta dago.

2.	a)	Maiderrena berbetan daude.
	b)	Liburua Maiderrena da.

3.	a)	Ez dira guria fidatzen.
b)	Ez dira gurekin fidatzen.

4.	a)	Zeiñena gustatzen zera?
	b)	Zein gustatzen jatzu?

5.	a)	Nolakua zeran! Ez zera iñorena fidatzen.
	b)	Nolakua zeran! Ez zera iñorekin fidatzen.

6.	a)	Gu, behintzat, ez gera mutil horrekin fidatzen.
	b)	Gu, behintzat, ez gera mutil horrena fidatzen.

7.	a)	Zeiñena dihardozue berba egitten?
	b)	Zeiñen gaiñian dihardozue berba egitten?

8.	a)	Neria gustatzen dala esan dit.
	b)	Nerekin gustauta dagola esan dit.

9.	a)	Zuri buruz jardun debe.
	b)	Zuria jardun debe.

10.	a)	Galdeu dau iñork neria?
	b)	Galdeu dau iñork nigaittik?
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AUKERAU EGOKIXENA

1.	Txanguari /Txanguaren
a)	Klasian _______________ gaiñian egin dogu berba.
b)	Klasian _______________ buruz egin dogu berba.
2.	Zure /Zuri
a)	Goiz osua ______________ buruz berba egitten eman dogu.
b)	Goiz osua ______________ gaiñian berba egitten eman dogu.
3.	Zeri / Zeren
a)	____________ buruz egin behar dozu berba hitzaldixan?
b)	____________ gaiñian egin behar dozu berba hitzaldixan?
4.	Futbolari /Futbolaren
a)	Mutillak ______________ gaiñian baiño ez debe berba egitten.
b)	Mutillak ______________ buruz baiño ez debe berba egitten.
5.	Heziketiaren /Heziketiari
a)	Aspaldixan komunikabidiak asko berba egitten debe __________ buruz.
b)	Aspaldixan komunikabidiak asko berba egitten debe __________ gaiñian.
6.	Lan egoeriari / Lan egoeriaren
a)	Adittuak _______________ gaiñian jardun debe.
b)	Adittuak _______________ buruz jardun debe.
7.	Langabeziaren /Langabeziari
a)	_______ buruz berba egittia erreza da, konpontzia ez da hain erreza.
b)	_______ gaiñian berba egittia erreza da, konpontzia ez da hain erreza.
8.	Seme-alaben / Seme-alaberi
a)	Gurasuak gehixenetan _____________ gaiñian berba egitten egoten dira.
b)	Gurasoak gehixenetan _____________ buruz berba egitten egoten dira.
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AUKERAU ERANTZUN ZUZENA(K)

1.	Ume hori __________________ da.
	a)	zu modu-modukua
	b)	zure modu-modukua
	c)	zure bezelakotxia da
	d)	zu bezelakotxia da

2.	Bixar, ____________, bueltatxo bat emango dogu.
	a)	betiko moduan
	b)	betiko bezela
	c)	beti moduan
	d)	beti bezela

3.	Lan hori txukun egin nahi badozue, _______________ egin bihar dozue.
	a)	gure moduan
	b)	gure bezela
	c)	guk bezela
	d)	guk moduan

4.	Han ere, _______________, txakurrak oiñutsik.
	a)	hemen moduan
	b)	hemengo moduan
	c)	hemengo bezela
	d)	hemen bezela

5.	Irakaslieri, ______________, parrandan ibiltzia askotxo gustatzen jakue.
	a)	ikaslien moduan
	b)	ikaslieri bezela
	c)	ikaslieri moduan
	d)	ikaslien bezala
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OSAU ESALDIXAK AUKERA BIXAK ERABILITTA

1.	Ni ere (como tú) __________ nago, neka-neka eginda eta erdi gaixorik.

__________________ bezela _____________________.

__________________ moduan __________________.

2.	Ostiraletan afaldu eta gero, (como siempre) ______________, Goenkale ikusiko dogu.

__________________ bezela __________________.

__________________ moduan __________________.

3.	Han ere ogixa __________________ (como aquí) egitten debe.

__________________ bezela _________________.

__________________ moduan __________________.

4.	Nik 10ak arte gerau nahi dot kalian, __________________ (como los amigos).

__________________ bezela _________________.

__________________ moduan __________________.

5.	Guk __________________ (como el año pasado) ibiltzeko asmua dakagu, goizian pelotan ikastera eta arratsaldian igerixan egittera.

__________________ bezela __________________.

__________________ moduan __________________.
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JAR ITZAZU KONPARAZIO HAUETAN KONPARATZEN DIRAN ELEMENTUAK.

Adibidez:
	______ _______ baiño gaztiagua zera.
	ZU 		NI	baiño gaztiagua zera.

1.	________ txakurrak __________ baiño gehixago jaten dau, izan ere handixagua da.
2.	__________ez dogu izaten ________ adiña opor egun. 
3.	Eta etxeko lanak? __________ _________ baiño askoz zaillaguak izaten dira.
4.	__________ jendeari ____________ baiño errezagua egitten jako kontu horrek onartzia.
5.	______________ gurasuentzako ____________ bezain garestixa izan da ikastaro hori, ez? Ez batak, ez bestiak, ez zaken bekarik.
6.	_______________ gelan ___________ adiña jende dago.
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BAIETZ JARRI GUZTIXAK BERE LEKUAN!

	Mutiko hórrek gaur egun ez debe besterik egitten, _______________ baiño ez. Plaza erdixan jertsiak-eta erabilliz porterixia markatzen debe, eta hor ibiltzen dira Realeko jokalarixen pare.
	Guk, gure garaixan, ez genduan ________________ Normalian, __________________ giñan.
	Hemengo jubilauak egunero-egunero alkartzen dira jubiletxian eta __________________ debe arratsalde osua. Batzuetan _______________ dira eta beste batzuetan ___________ .
	Guk, berriz, Gabonetan bakarrik _________________ .
	Pelotalekua hutsik dago. Zeiñek ___________________?


	egin nahi dau pelotan
	egitten dogu kartetan
	futbolian ibilli

futbolian jokatzen
	gorde-gordeka ibiltzen
	jokuan ematen
musian aritzen
	tutian










ONDOKUETATIK, ZEINTZUK DAUDE GAIZKI?
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1.	a)	Aitor, bazatoz gurekin?
	b)	Miren, bazera etorriko gurekin?
	c)	Patxi, etorriko zera gurekin?

2.	a)	Ama, baneike Izaskunen etxera jun?
	b)	Ama, jun neike Izaskunen etxera?
	c)	Ama, jungo naiz Izaskunen etxera?

3.	a)	Maite, bazeinke jakin zein etorriko dan?
	b)	Maite, badakizu zein etorri dan?
	c)	Maite, jakin zeinke zein etorri dan?

4.	a)	Ander, bada egon klaserik?
	b)	Ander, egon da klaserik?
	c)	Ander, badago klaserik?

5.	a)	Egon zeinke 7retarako autobus-geltokixan?
	b)	Bazeinke egon 7retarako autobus-geltokixan?

6.	a)	Baneike etorri bixar zure etxera?
	b)	Etorri neike bixar zure etxera?

7.	a)	Gerau geinke zuekin?
	b)	Bageinke zuekin gerau?

8.	a)	Ama, bildurrak nago. Baneike zuekin lo egin?
	b)	Ama, bildurrak nago. Egin neike zuekin lo?









Esan ondoko galderok ondo edo txarto DAUDEN
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ONDO
TXARTO
1.	Badaude zure lagunak tabernan?


2.	Badago ardaurik etxian?


3.	Julen ohian dago?


4.	Badago zuzendarixa?


5.	Badago Amaia?


6.	Liburua apalian dago?


7.	Manex hor dago?


8.	Elkartian badago esnerik?


9.	Badago Josu elkartian?


10.	Armaixuan badago lekurik?
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ELKARRIZKETAK ORDENAU:





1.	Etortzen danian, esaiozu Koldori deitzeko.
2.	Agur.
3.	Zein da?
4.	Ez, ez da aillegau ondiokan.
5.	Eskerrik asko. Agur.
6.	Edarki, esango diot.
7.	Amaia etxian dago?

Ordenau: (3) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )  (  )





1.	Bale ba, erosi egingo dot.
2.	Mikel, Marian naiz!
3.	Ondo da, gero arte!
4.	Ez dakit, ointxe begirauko dot… Marian!, Ez, ez dago batere.
5.	Bai, zein da?
6.	Aizu! Etxian badago ogirik?
7.	Bai, agur.
8.	A, zer?

Ordenau: (5) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )  (  ) (  )
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1.	Piszinara? Ez, ni patiñetan ibiltzera juteko geratu naiz Maialenekin.
2.	4retan plazan.
3.	Miren hor dago? Amaia naiz.
4.	Konforme, jungo naiz, gero arte.
5.	Zein da?
6.	Kaixo, Amaia, zer?
7.	A, bale! Ze ordutan?
8.	Miren, jungo gera piszinara?
9.	Bai, ointxe jarriko da.

Ordenau: (5) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )  (  ) (  ) (  )



1.	Esango diot.
2.	Koldo Aizpururekin berba egin nahiko neuke.  
3.	Agur.
4.	Bueno, esaiozu Kontxik deittu dabala  eta gaur bertan berba egin bihar dotela berarekin.
5.	Mila esker!
6.	Bai, esan!
7.	Momentu hontan ez dago buleguan. Enkarguren bat ematia nahi badozu…

Ordenau: (6) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )  (  )
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AUKERAU ERANTZUN ZUZENA


1.	Zer moduz partidua? Irabazi egin dozue?
	a)	Irabazi? 8 eta 1 galdu! Horixe egin dogu.
	b)	Irabazi? 8 - 1 galdu! Horixe egin dogu.

2.	Partidu gogorra izan da.
	a)	Benetan. Hamar minutu falta zirala 2 - 2 zeuden.
	b)	Benetan. Hamar minutu falta zirala 2 eta bi zeuden.

3.	Ospatu egin beharko dogu, ezta?
a)	Bai horixe! Ez da egunero gaurkuan antzeko partidua ikusten. 22 eta 2. Ez da makala, ez!
b)	Bai horixe! Ez da egunero gaurkuan antzeko partidua ikusten. 22 - 2. Ez da makala, ez!

4.	Atzoko partiduak ez zaban kolorerik ere euki.
	a)	96 – 40 galdu zeben etxekuak.
	b)	96 eta 40 galdu zeben etxekuak.
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Esan esaldi hONek ondo edo txarto dauden:
(Txarto daudenak zuzendu)


ONDO
TXARTO
15.	Etxian ez dago iñor ere ez.


16.	Zein etorri da? Iñor.


17.	Ez dot ezertxo ere egin.


18.	Zeiñek esan dau tontakerixa hori? Iñork ere ez.


19.	Oporretan ez dakagu iñora ere ez juteko asmorik.


20.	Nik ez dot ezer ere ez egin.


21.	Ez dot iñun ere ez ikusi holako gauza polittik.


22.	Zein geratu da etxia zaintzen? Iñor.


23.	Gurasuak ez digute ezer ez esan.


24.	Ez naiz iñorekin ere ez jungo, nahixago dot bakarrik jun.
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Erantzun adibidIan bezEla

Nor dago etxian? IÑOR ERE EZ, gurasuak lanian daude.

1.	Zer dakazu hor gordeta? ____________________, kaxa hori hutsik dago.
2.	Zeiñena da txakur hori? ____________________, galdutako txakurra da.
3.	Zeiñekin jungo zera jaialdira? ____________________. Neu bakarrik jungo naiz, sarrera bakarra lortu dot eta.
4.	Zeiñek daka 6.000 € neri lagatzeko? ____________________. Hobe dozu bankuan maillegua eskatzia.
5.	Zeiñi esan diozu hori? ____________________. Ze uste dozu? Kontakatillua naizela, ala?
6.	Nun erosi neike sarixa irabazi daban liburua? _________________, agortuta dago. Liburutegira jun eta bertakua irakurri biharko dozu.
7.	Nora jungo zerate oporretan? ____________________, etxian geratuko gera.
8.	Zeiñek egin dizu lan hau? ____________________, neuk bakar-bakarrik egin dot. Siñisten ez badidazu, amari galdetu!
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Eman zuzen ondorengo esaldiXak:

1.	Nik ere bai ikusi dot.
2.	Gaur goizian entzun debe ere.
3.	Ere bai ekarriko debe danontzako merixendia.
4.	Zuek jun zerate, eta ere bai beste asko.
5.	Astebukaera hontan Elgoibarko jaixak dira, eta hamengo auzo batekuak ere dira.
6.	Hórrek diru asko dake eta guk dakagu ere.
7.	Ez dogu iñor ez topau. Mirarik eta Amaiurrek ere.
8.	Oporretan hondartzara jun dira, eta mendira baitta ere.
9.	Arrazoia dakazu, ere bai, esaten dozunian gaur ez dala egun ona.
10.	Nun ikusi dozu baiña holakorik? Iñun.
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Esan esaldi hONek ondo edo txarto dauden:
(Txarto daudenak zuzendu)

ONDO
TXARTO
1.	Alkatia ez da aurkeztu gonbidapena ez jakolako garaiz aillegau.


2.	Arazua ez bada laster konpontzen ...


3.	Berak nahi dabana ez dotenian egitten, hasarrau egitten da.


4.	Ez badozu parte hartzen, ez dozu sekula jakingo zer dan.


5.	Ez badiue kasurik egitten, hasarrau egitten da.


6.	Ez debelako gerente izendatu dago minduta.


7.	Lanok ez badittue berihala geratzen, ezbeharren bat eukiko dogu.


8.	Gauzak ez diranian ondo egitten, holakuak gertatzen dira.


9.	Ez badozu ikasten, suspendittu egingo dozu. 


10.	Ez dan ikusten leku baten ipini ezkero, ez dozu salduko.


11.	Kezkauta gaude ez debelako gure proposamena onartu.


12.	Ez debelako gaixa ondo azaldu galdu debe auzixa.


13.	Ez badebe errepidia azkar konpontzen, auzittara joko dogu.


14.	Egin bihar dozuna ez dozunian egitten, ez zera gustora geratzen.


15.	Ez dozunian egixa esaten, gorrittu egitten zera.
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Aukerau egokiXena:

Dala /Dana
a)	Aitorrek gaur berandutxuago etorriko __________ esan dau.
b)	Gizon bat ezagutu dot, Gasteiztik honaiño oiñez etorri __________.
	Jatala / Jatana

a)	Liburu bat ekarri dizut, neri asko gustau ___________.
b)	Ez jata gustau, baina gustau ____________ esan diot.
	Giñola /Giñona

a)	Ez dakazu goguan? Jertse gorri bat, iaz erregalau ___________.
b)	Neri amak esan zidan lantxo hori egin bihar ______________.
	Zabala / Zabana

a)	Neska horrek iaz lapurretan egin ___________ entzun dot.
b)	Bai ume! Neska txiki bat, nerekin ikasi ___________. Badakizu zein dan.
	Daguala / Daguana

a)	Ekarriko didazu poltsa beltza? Goiko armarixuan ____________.
b)	Poltsa beltza goiko armarixuan ______________ ikusi dot.
	Zidazula / Zidazuna

a)	Daneri esan diuet oso erloju politta ekarri _____________.
b)	Erlojua galdu jata, zuk oporretatik ekarri ___________.
	Daguana / Daguala

a)	Uste dot gaixorik ______________.
b)	Badakizu zein ikusi doten tabernan? Josu, gaixorik ___________.
	Dakala / Dakana

a)	Ez zera akordatzen ... zera, herri bat, sarreran oso zubi edarra ____.
b)	Nunbait irakurri dot herri horrek sarreran oso zubi edarra _______.
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Zein dago zuzen?
1.	a)	Kontuz! Berua daguala!
b)	Kontuz! Berua dago eta!

2.	a)	Berak egin biharko dau. Bere lana dala.
	b)	Berak egin biharko dau, bere lana da eta.

3.	a)	Ez esan iñori, hasarrau egingo dira eta.
	b)	Ez esan iñori, hasarrau egingo dirala.

4.	a)	Eruan aittari, berak konponduko dabala.
	b)	Eruan aittari, berak konponduko dau eta.

5.	a)	Jantzi txamarria, hotz haundixa daguala.
	b)	Jantzi txamarria, hotz haundixa dago eta.

6.	a)	Jun zaittez etxera, berandu da eta.
	b)	Jun zaittez etxera, berandu dala.

7.	a)	Geratu nerekin, triste naguala.
	b)	 Geratu nerekin, triste nago eta.

8.	a)	Ez hartu hori, ez dala zuria!
	b)	Ez hartu hori, ez da zuria eta!
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Ø	Osatu esaldixok, parentesi arteko aditza bihar dan moduan jarritta. Zenbaittetan erantzun bat baiño gehixago euki leike.

	(eragin)	Pedaleri __________ ibiltzen da bizikletan.

(ibili)		Bizikletan __________ lortu dot sasoian jartzia.
	(egin)		Lana ____ guaz aurrera, kate horretan danok batera.
	(bildu)	Hasi zaittez gauzak __________.
(gogoratu)	Aurreko zuzendarixa __________ hasi zaban hitzaldixa.
	(ezkutatu)	Ez dakazu zertan ibili gauzak __________.
	(jantzi)	Ez ibili oiñetakuak gaizki __________.
	(eman)	Pauso haundixak __________ ibili naiz.
	(egin)		Egunian egunekua __________, lortuko dozu.
(euki)		Hor dixe Ainhoa, eskuak poltsikuan __________.
	(jo)		Hor dixe Ainhoa, txistua __________.
	(mugitu)	Hor dixe Ainhoa, besuak alde batera eta bestera _____.
	(nahasi)	Hor dabil Ainhoa, baztarrak __________.
	(egin)		Eskulanak __________ pasatzen dot denboria.
	(egin)		Eskulanak __________ betetzen dot arratsaldia.
	(egin)		Eskulanak __________ lortu dot halako trebetasuna.
	(erre)		Hara, Mikel purua __________!
	(erre)		Hainbeste __________, birikak belztuko jaaz, Mikel!
(lotu)		Bi maindire alkarri __________ bajatu zan leixotik.
	(gurutzatu)	Harixa harixakin __________ egitten da oihala.
	(igurtzi)	Bi harri __________ lortu zaban sua egittia.
	(saldu)	Liburuak __________ ataratzen dau bizimodua.
	(saldu)	Liburuak __________  ibiltzen da han eta hemen.
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HILZORIXAN DAGO

	Hutsuniak bete adibidian bezela


Ez ikutu, ez dau eta asko bihar apurtzeko, APURTZEKO ZORIXAN dago.

	Teillatuan lanian dabillen hori ______________ (jausi) egon da.
	Ez zakixan igerixan eta ozta-ozta lortu zaban uretatik onik ataratzia. _______________ (itto) egon zan.
	Guk ikustia lortu gendunerako oso larri zaguan, ________ (hil) zaguan.

Ezin da espezie hori ehizatu, babestuta dago; izan ere, ___________ (desagertu) dago.
	Puxikia gehixegi puztu dozu. Ez puztu gehixago, ____________ (lehertu) dago.
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Aukerau zuzena

1.	Aurkezten ez bazera, ez dozu jakingo zer dan.
	a)	Ez aurkeztu ezkero, ez dozu jakingo zer dan.
	b)	Aurkeztu ezik, ez dozu jakingo zer dan.

2.	Ondo lotzen ez badozuez, ihesi jungo jatzuez.
	a)	Ondo lotu ezian, ihesi jungo jatzuez.
	b)	Ondo ez lotu ezkero, ihesi jungo jatzuez.

3.	Isiltzen ez bazerate, hasarrau egingo naiz.
	a)	Ez isildu ezkero, hasarrau egingo naiz.
	b)	Isildu ezik, hasarrau egingo naiz.

4.	Aillegautakuan deitzen ez badozu, kezkau egingo gera.
	a)	Aillegautakuan ez deitu ezkero, kezkau egingo gera.
	b)	Aillegautakuan deittu ezian, kezkau egingo gera.

5.	Liburua lortzen ez badozu, neria lagako dizut.
	a)	Liburua ez lortu ezkero, neria lagako dizut.
	b)	Liburua lortu ezik, neria lagako dizut.

6.	Ura sarri botatzen ez badiuezu, ihartu egingo jatzuz.
	a)	Ura sarri bota ezian, ihartu egingo jatzuz.
	b)	Ura sarri ez bota ezkero, ihartu egingo jatzuz.

7.	Epe barruan aurkezten ez badebe, kanpo geratuko dira.
	a)	Epe barruan aurkeztu ezik, kanpo geratuko dira.
	b)	Epe barruan ez aurkeztu ezkero, kanpo geratuko dira.

8.	Saixatzen ez bazerate, ez dozue sekula lortuko.
	a)	Ez saixau ezkero, ez dozue sekula lortuko.
	b)	Saixau ezian, ez dozue sekula lortuko.
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DANTZIA AMAITTU ETA GERO

	Zein dago gaizki?

	_________________ gozokixak erostera jungo gera.
	Zinetik erten eta gero

Zinia eta gero
	Pelikulia ikusten dogunian
	Pelikuliaren ondoren

	_________________ urtebetetze jaixa dakat lagun baten etxian.
	Eskolia eta gero
	Eskolatik erten eta gero
	Eskoliaren ondoren
	Eskolatik ertetzen naizenian


	_________________ lokamustxua egittia gustatzen jako horri.
	Bazkaldu ondoren
	Bazkarixa eta gero
	Bazkarixaren ondoren
	Bazkaldu eta gero


	Gaur, _________________ mendi buelta bat egitten izan gera.
	Armozua eta gero

Armozau eta gero
	Armozau ondoren
	Armozuaren ondoren

	_________________ kafesnia hartu eta lotara.
	Ogittartekua jan ondoren
	Ogittartekua jan eta gero
	Ogittartekua eta gero

Ogittartekua jan eta berihala
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Zein dago zuzen?


1.	Edurne! Nun demontre dago guardasola? Billa nabil eta ez dot ikusten.
a)	Badago hamentxe, bere tokixan.
	b)	Hementxe dago, bere tokixan.

2.	Ama! Ikastolara etxekuen argazkixa eraman bihar dot.
a)	Hau da onena. Honetantxe bagaude danok nahiko txukun.
	b)	Hau da onena. Honetan danok gaude nahiko txukun.
	c)	Hau da onena. Honetantxe danok gaude nahiko txukun.

3.	Badakazu telefono zenbakixa?
	a)	Bai, badakat hamentxe.
	b)	Bai, hamentxe dakat.
	c)	Bai, dakat hamen.

4.	Bixar afarixa! Ze ondo!
	a)	Gu ere danok guaz.
	b)	Gu ere danok baguaz.
	c)	Gu ere guaz

5.	Autobusaren zain ...
	a)	Oraintxe dator.
	b)	Oraintxe badator.
	c)	Orain badator.
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Esan esaldi hONek ondo edo txarto dauden:
(Txarto daudenak zuzendu)

ONDO
TXARTO
25.	 Etxera nixe zegaittik nekatuta nago


26.	 Etxian geratu da, gaixorik dago eta.


27.	 Ez dizut ezer esan, zegaittik sekretu bat da.


28.	 Neria dalako gorde dot.


29.	 Oporretan ez gera iñora jungo, diru barik gabiz eta.


30.	 Ezin dozu gaindittu, zegaittik ez dozu ikasi.


31.	 Politta dalako erosi dot.


32.	 Ez dogu ekarri, astunegixa da eta.


33.	 Berandu gatoz, zegaittik autobusak ihes egin digu.


34.	 Neuk egingo dot, astixa badakat eta.


35.	 Bildurtu egin naizelako egin die burla.


36.	 Ez gera jungo, zegaittik ez gaittue gonbidau.
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AUKERAU ZUZENA


1.	Hauts zera eta ___ bihurtuko zera.
	a)	hauts
	b)	hautsa

2.	Atsegiñak azkenian _____ bihurtuko jatzuz.
	a)	atsekabiak
	b)	atsekabe

3.	_____ jun zan Donostiara
	a)	Zerbitzariz
	b)	Zerbitzari

4.	Eguna _________ bihurtu da.
	a)	gau
	b)	gaua

5.	Ura __________bihurtu zaban.
	a)	ardaua
	b)	ardau

6.	__________ izendau debe.
	a)	Zuzendarixa
	b)	Zuzendari

7.	Otsua ikusi eta odola _____ bihurtu jako.
	a)	ur
	b)	ura

8.	Ni ____________ mozorrotuko naiz.
	a)	sorgin
	b)	sorgiñez

9.	Ezin da berakin berba egin, hain ____ bihurtu da.
	a)	gor, itsu eta harro
	b)	gorra, itsua eta harrua.

10.	Sorgin horrek printzia_______ bihurtu zaban.
	a)	igela
	b)	igel

11.	Goiza ________ bihurtu zan.
	a)	deskalabrua
	b)	deskalabru

12.	Diruak _____ bihurtzen gaittu.
	a)	gaizto
	b)	gaiztua

13.	_________ jantzi da.
	a)	Charlot
	b)	Charlotez

14.	Gaztetan _____________ ibili nitzan.
	a)	umezain
	b)	umezaiñez
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ZEla emango zenDuke euskEraz?

19.	¡ Qué pesado eres!		________________________________
20.	¡ Qué bien!			________________________________
21.	¡ Jo, qué chiste más malo!	________________________________
22.	¡ Qué morro tienes!		________________________________
23.	¡ Jo, qué caro!			________________________________
24.	¡ Vaya casa!			________________________________
25.	¡ Vaya chorrada!		________________________________
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Aukeratu egokixena:

26.	Interes __________ (asko / haundixa) dakat zurekin berba egitteko.
27.	Liburu ___________ (asko / haundixa) irakurri dozuez?
28.	Hotz ______________ (asko / haundixa) egin dau egunotan.
29.	Trenak atzerapen __________ (asko/haundixa) dakar.
30.	Pena ___________ (asko / haundixa) eman dit.
31.	Hau haize ___________ (asko / zakarra) dabillena!
32.	Bide ____________ (asko / luzia) egin bihar izan dogu.
33.	Ez dakagu hara juteko asmo ____________ (askorik/haundirik).
34.	Laguntasun ______________ (asko/haundixa) izan dogu.
35.	Beldur _______________ (asko / haundixa) pasau dogu.

Aukerau egokixena:

1.	a). Zenbateko atzerapena dakar autobusak?
	b) Zenbat atzerapen dakar autobusak?
2.	a) Zenbateraiñoko gogua dakazu hori egitteko?
	b) Zenbat gogo dakazu hori egitteko?
3.	a) Zelako berua egin daban!
	b) Zenbat bero egitten daban.
4.	a) Zenbat indar dakazun!
	b) Zelako indarra dakazun!
5.	a) Zenbat abiaduria hartzen dau zure autuak?
	b) Zenbateko abiaduria hartzen dau zure autuak?
6.	a) Zenbat interes dakazu hori egitteko?
	b) Zelako interesa dakazu hori egitteko?
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MAISUAK / IRAKASLIAK

	Aukerau egokixena

	Gaur _____________ (aittitten / aittitta-amamen) etxera jungo gera bazkaltzera, _____________ (aitta-amak / aittak) lanera jun bihar izan debe eta.


	Gure _____________ (aittittak / aittitta-amamak), 10 urte zakenian, eskolia laga eta artzain jun bihar izan zeben.


	Gure gelako ................................ (neska-mutikuak / mutikuak) antzerkixa prestatzen dabiz. Mikel eta Ane izango dira protagonista nagusixak.


	Jokinek eta Mirenek, baserriko _____________ (semiak /seme-alabak), etxia berriztau debe eta landa etxia ipini debe turistak hartzeko asmuarekin.


	Espaiñiako _____________ (erregiak / errege-erregiñak) izan dira museua inauguratzen. 
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Esan esaldi hONek ondo edo txarto dauden:
(Txarto daudenak zuzendu)


ONDO
TXARTO
37.	 Ume honék ez dau siestarik botatzen


38.	 Faltan botatzen dogu Mikel


39.	 Oporretan egunero egitten dot siestia


40.	 Somau dozue nere faltia?


41.	 Bazkalonduan 20 bat miñutuko lo kuluxkia botatzeko ohitturia daka aittittak.


42.	 Ikaragarri botatzen zaittuet faltan, noiz zatozte bueltan?
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Aukerau jokatu edo jolastu hutsuniak betetzeko:

1.	Nahi dozu gurekin _______________? Pelotalekua libre dago eta partidotxua egittera guaz.
2.	Normalian ez gera kartetan ibiltzen, baiña Gabonetan beti __________ dogu.
3.	Partidu hartan, lagunak nere alde ______________ zeben.
4.	Txikittan sokasaltuan _______________ giñan askotan. Zuek ez?
5.	Beste batzuetan medikutan _______________ giñan.
6.	Jolas horretan neskak ibiltzen giñan, mutillak, ostera, futbolian ______________ ziran.
7.	Atzo Errealak partidu inportantia _______________ zaban.
8.	Atzo, partxisian, ontzixak zeiñek garbittu ____________ gendun.
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Esan esaldi hONek ondo edo txarto dauden:
(Txarto daudenak zuzendu)

ONDO
TXARTO
43.	Apur bat berandu nator, barkatu.


44.	Ez dakit zer pasau jakon. Apur bat arrarua ikusi dot.


45.	Apur bat urduri nago.


46.	Emaiozu ogi apur bat.


47.	Lora hórreri ez jakue gaizki etorriko ur apur bat.


48.	Apur bat gaizki dago, baiña aurrera egingo dogu.


49.	Apur bat tontua da.


50.	Pelikulia ondo dago, baiña apur bat luzia da.


51.	Diru apur bat ez jaku, ez, gaizki etorriko.


52.	Hori entzutian apur bat larrittu egin gera.
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Esan ondoko esaldiXok ondo edo txarto dauden:


ONDO
TXARTO
11.	Jertse hori apur bat haundi dakazu.


12.	Emango didazu gatz apur bat?


13.	Apur bat berandu etorriko gera.


14.	Mutil hori apur bat lotsatixa da.


15.	Ur apur bat, faborez!


16.	Ipini kuadrua apur bat gorago.


17.	Kotxez jungo gera, apur bat urruti dago eta.


18.	Denbora apur bat bihar dot.


19.	Apur bat kezkauta nago.


20.	Apur bat aspertuta nago kontu honekin.





Itzuli:

1.	Un poco caro			________________________________
2.	Un poco de dinero		________________________________
3.	Un poco justo			________________________________
4.	Un poco temprano		________________________________
5.	Un poco pesado			________________________________
6.	Un poco de pan			________________________________
7.	Un poco bruto			________________________________
8.	Un poco enterado		________________________________
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ZEla hobetuko zenDUKEZ esaldixok?

 1.	Bixar nere ahizpiarekin jungo naiz Gasteizera.

 2.	Deittuiozu zure amari.

 3.	Zeiñekin jun ziñan zinera? Zure senarrarekin?

 4.	Atzo nere alaba txikixa eraman naban pediatriarengana.

 5.	Nere etxiak 10 urte dakaz.

 6.	Gure irakasliarekin egon gera txangua prestatzen.

 7.	Nere aittittak ez dit sekula holako ipuiñik kontau.

 8.	Sartu egizu diru hori zure poltsikuan!

9.	Nere ama Arrasatekua da.

10.	Nere ordenagaillua hondatu jata.
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  Aukerau erantzun zuzena(k):

1.	Zeiñekin jun zera Bilbora?
	a)	Nere amarekin.
	b)	Amarekin.
	c)	Zure amarekin.

2.	Zeiñentzat erosi dozue oparixa?
	a)	Alabiarentzat.
	b)	Gure alabiarentzat.
	c)	Zuen alabiarentzat.

3.	Zeiñen onduan jungo zera autobusian?
	a)	Zure irakasliaren onduan.
	b)	Irakasliaren onduan.
	c)	Nere irakasliaren onduan.

4.	Zeiñek egin zizun jertsia?
	a)	Amamak.
	b)	Nere amamak.
	c)	Zuen amamak.

5.	Zeiñen urtebetetzia da?
	a)	Nere senarrarena.
	b)	Senarrarena.
	c)	Mirenen senarrarena.

6.	Zeiñengaittik arduratzen dira gurasuak?
	a)	Euren seme-alabengaittik.
	b)	Bestien seme-alabengaittik.
	c)	Seme-alabengaittik.

7.	Zeiñi esan diozue?
	a)	Laguneri.
	b)	Nere laguneri.
	c)	Haren laguneri.

8.	Nun egon zera?
	a)	Nere etxian.
	b)	Etxian.
	c)	Zure etxian.
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KRISTON / IKARAGARRI / OSO

	Ipini graduatzaille egokixa: kriston, sekulako, izugarri, ikaragarri, oso…

	Horrek ___________ etxia erosi dau, _________ politta da eta ___________ haundixa.
	Bizikleta hori ___________ edarra da, ___________ ariña, baiña ___________ garestixa.
	Maialenen etxian ___________ ondo pasau dogu. Bere amak ___________ merixendia eman digu eta ___________ arratsalde ona eman dogu bertan.
	Txangua egitteko ___________ autobusa ekarri digue. ___________ luzia eta gaiñera ___________ pantaillia zakan bideua ikusteko.
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Aukerau zuzena (edo zuzenak):

1.	a. Alberto eta Iban kotxe berdiñian etorri dira.
b. Alberto eta Iban kotxe berian etorri dira.

2.	a. Nik ere gauza berdiña esan diot, ezin dala jun.
b. Nik ere gauza bera esan diot, ezin dala jun.

3.	a. Gu ere iritzi berdiñekuak giñan.
b. Gu ere iritzi berekuak giñan.

4.	a. Guk ere gauza bera egittia pentsau dogu.
b. Guk ere gauza berdiña egittia pentsau dogu.

5.	a. Etxe berian bizi gera.
b. Etxe berdiñian bizi gera.

6.	a. Jun eta etorri bide berdiñetik egingo dogu.
b. Jun eta etorri bide beretik egingo dogu.

7.	a. Txostenak eta galdeketak kajoi berdiñian sartu dittue.
b. Txostenak eta galdeketak kajoi berian sartu dittue.

8.	a. Nahikua da! Beti kontu bera!
b. Nahikua da! Beti kontu berdiña!
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ZER NOIZ?

Ø	Honetako zein esaldi esango zenduke egoera horretan?

a

“Gosiak amorratzen nago”

1
Gaur ez dot berokirik hartu eta orain hoztu egin dau.

b

“Hotzak nago”

2
Zinera jun naiz, Drakula ikusten izan naiz.
c

“Egarrixak nago”

3
Eguerdiko ordu bata da, goizian ez dot ezer jan, eta etxera nixe azkar-azkar.
d

“Beruak nago”

4
Arratsalde osua eman dot futbolian, eta gaur, gaiñera, bero ikaragarrixa dago.
e

“Bildurrak jota egon naiz”

5
Banixe sutondotik, hemen ez dago aguantauko dabanik.


















HANDIK ETA HAMENDIK



EMAN ONDORENGO ESALDIXAK MODU EGOKIXAN:

1.	San Fermiñetara juteko goguak dazkat.
2.	Bixar nere zorionak dira eta primeran ospatzeko asmua dakagu.
3.	Nik daguaneko aste bukaerarako plana eginda dakat. Zapatuan, arratsaldeko 6retan juntau naiz lagunekin, Bilbora juteko.
4.	Parranda ona egitteko eta gau pasa edarra egitteko bazkalostian siestia bota biharko dogu.
5.	Neri ez jata siestia botatzia gustatzen. Beste egunian egin naban eta gero sekulako buruko miña euki naban.
6.	Pelikula horrek ez dau penia merezi, txar-txarra da, hobe dogu beste leku batera jutia.
7.	Berriz egin biharko dozu ariketa hori, izan ere apur bat txarto urten jatzu.
8.	Ya que etorri bihar doten, nik ekarriko dizut ogixa okindegittik.
9.	Badazkazu goguak afaltzera juteko? Aber animatzen zeran!
10.	Ez dakat dirua, así que etxian geratuko naiz, iñora jun be.
11.	Ba, jatetxe hori kriston ona da, penia merezi dau jutia.
12.	Kaixo, politta! Eman patxito bat! 
13.	Kontuz ibili! Jausten bazera, koskorroia egingo dozu eta negarrez etorriko zera, txupetito billa.
14.	Jango dozu flan? Ala yogur nahixago dozu?
15.	A ke ez dakizu zein etorri dan!
16.	Ama, bixar zirkora jungo gera. A ke bai!
17.	Bixar ezin naiz zurekin jun. Eske amak ez dit lagatzen!
18.	Atzo nik garbittu nittuan ontzixak, osea ke gaur zeuri tokatzen jatzu.
19.	Aunque gutxi ikasi zaban, nota onak etara zittuan.
20.	Alkatiak esan zaban ke obrak datorren urtian amaittuko dittuela.
21.	Aitor, si ez dozu ezer ikasi! Zela nahi dozu aprobau?
22.	Beti dago hasarre, inkluso arrazoia dakanian ere.
23.	Martxuaren 8ttik 14ra, osea, bigarren astian ez gera etxian egongo. Asi ke, badakizu, amarenera jun biharko dozu bazkaltzera.
24.	Neri izozkixa de limon gustatzen jata.
25.	Bokadillo de txorizo jarri dit amak merixendatzeko.
26.	Ves? Esan dizut txarto zaguala.
27.	Laban sartu eta ya está.
28.	Beranduago etorriko naiz, bale?


