
Aditza – testu zulodunak

Izena : Data :

Deitura : Ikasgela : 

Ahalera: Lehen (Nor) 1

 1. Neguan eskiatzera joan                                                                             lagun guziak.

 2. Hi ere abokatu izan                                                                             hain alferra sortu ez bahintz !

 3. Ikasturte bukaerako bidaiara zu gurekin joan                                                                             dirua eman 

bazenu.

 4. Haiek gurekin kexu                                                                            .

 5. Ikasle berri hori guk uste baino goxoagoa izan                                                                            .

 6. Otorduen artean anitz janez geroz, ni gizen                                                                            .

 7. Ni neguan oporretara joan                                                                             dirua hortakotz baztertuz geroz.

 8. Emaitzak ikusirik, hi gustuan egon                                                                             eskolarteko kiroletan.

 9. Ikasle langile hori loriatua                                                                             ebaluazioetan lortu emaitzak ikusirik.

 10. Goxoki egon                                                                            , bezperan karraskan lanean ari izanez geroz.

 11. Laborariak has ote                                                                             lurra lantzen ?

 12. Zuek jin                                                                             guk finkatu hitzordura ?

 IHINTZA & AMAIA (euskaljakintza) http://euskaljakintza.com

Egokitzailea : Ikas Ikas.org/baliabideak

http://euskaljakintza.com/
http://www.ikas.org/baliabideak
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.eu


Aditza – testu zulodunak

Izena : Data :

Deitura : Ikasgela : 

Ahalera: Lehen (Nor) 1

 1. Neguan eskiatzera joan                                                                             lagun guziak.

 2. Hi ere abokatu izan                                                                             hain alferra sortu ez bahintz !

 3. Ikasturte bukaerako bidaiara zu gurekin joan                                                                             dirua eman 

bazenu.

 4. Haiek gurekin kexu                                                                            .

 5. Ikasle berri hori guk uste baino goxoagoa izan                                                                            .

 6. Otorduen artean anitz janez geroz, ni gizen                                                                            .

 7. Ni neguan oporretara joan                                                                             dirua hortakotz baztertuz geroz.

 8. Emaitzak ikusirik, hi gustuan egon                                                                             eskolarteko kiroletan.

 9. Ikasle langile hori loriatua                                                                             ebaluazioetan lortu emaitzak ikusirik.

 10. Goxoki egon                                                                            , bezperan karraskan lanean ari izanez geroz.

 11. Laborariak has ote                                                                             lurra lantzen ?

 12. Zuek jin                                                                             guk finkatu hitzordura ?

Laguntza :

nintekeen - zitezkeen - zitezkeen - hintekeen - zintezketen - zitekeen - gintezkeen 

- zintezkeen - gintezkeen - hintekeen - nintekeen - zitekeen

 IHINTZA & AMAIA (euskaljakintza) http://euskaljakintza.com

Egokitzailea : Ikas Ikas.org/baliabideak

http://euskaljakintza.com/
http://www.ikas.org/baliabideak
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.eu


Aditza – testu zulodunak

Izena : Data :

Deitura : Ikasgela : 

Ahalera: Lehen (Nor) 1

 1. Neguan eskiatzera joan gintezkeen lagun guziak.

 2. Hi ere abokatu izan hintekeen hain alferra sortu ez bahintz !

 3. Ikasturte bukaerako bidaiara zu gurekin joan zintezkeen dirua eman bazenu.

 4. Haiek gurekin kexu zitezkeen.

 5. Ikasle berri hori guk uste baino goxoagoa izan zitekeen.

 6. Otorduen artean anitz janez geroz, ni gizen nintekeen.

 7. Ni neguan oporretara joan nintekeen dirua hortakotz baztertuz geroz.

 8. Emaitzak ikusirik, hi gustuan egon hintekeen eskolarteko kiroletan.

 9. Ikasle langile hori loriatua zitekeen ebaluazioetan lortu emaitzak ikusirik.

 10. Goxoki egon gintezkeen, bezperan karraskan lanean ari izanez geroz.

 11. Laborariak has ote zitezkeen lurra lantzen ?

 12. Zuek jin zintezketen guk finkatu hitzordura ?

 IHINTZA & AMAIA (euskaljakintza) http://euskaljakintza.com

Egokitzailea : Ikas Ikas.org/baliabideak

http://euskaljakintza.com/
http://www.ikas.org/baliabideak
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.eu
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