
Aditza – testu zulodunak

Izena : Data :

Deitura : Ikasgela : 

Ahalera: Orain (Nor) 1

 1. Azterketa kausitzen baldin badut, neguan eskiatzera joan                                                                            .

 2. Hi gustuan egon                                                                             kiroletan egin lagun taldearekin.

 3. Ikasle langile hori loriatua egon                                                                             ebaluazioetan erdietsi emaitzak 

ikusirik.

 4. Lanean karraskan ari izan ondoan, biharamunean goxoki egon                                                                            .

 5. Laborariak has ote                                                                             lurra lantzen ?

 6. Zuek etor                                                                             heldu den aldiko azokara ?

 7. Azterketak bukatu eta, kanpinera joan                                                                             lagun taldeko guztiak.

 8. Hire aita bezala, hi ere abokatu izan                                                                             !

 9. Zu ere ikasturte bukaerako bidaiara joan                                                                             burasoek baimena 

emanez geroz.

 10. Gurekin kexu egon                                                                             behin gaitzituz geroz.

 11. Ikasle berri hori guk uste baino goxoagoa izan                                                                            .

 12. Otorduetan behar bezala jaten ez baldin badut, gizen                                                                            .

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: Orain (Nor) 1

 1. Azterketa kausitzen baldin badut, neguan eskiatzera joan                                                                            .

 2. Hi gustuan egon                                                                             kiroletan egin lagun taldearekin.

 3. Ikasle langile hori loriatua egon                                                                             ebaluazioetan erdietsi emaitzak 

ikusirik.

 4. Lanean karraskan ari izan ondoan, biharamunean goxoki egon                                                                            .

 5. Laborariak has ote                                                                             lurra lantzen ?

 6. Zuek etor                                                                             heldu den aldiko azokara ?

 7. Azterketak bukatu eta, kanpinera joan                                                                             lagun taldeko guztiak.

 8. Hire aita bezala, hi ere abokatu izan                                                                             !

 9. Zu ere ikasturte bukaerako bidaiara joan                                                                             burasoek baimena 

emanez geroz.

 10. Gurekin kexu egon                                                                             behin gaitzituz geroz.

 11. Ikasle berri hori guk uste baino goxoagoa izan                                                                            .

 12. Otorduetan behar bezala jaten ez baldin badut, gizen                                                                            .

Laguntza :

haiteke - zaitezke - naiteke - daitezke - daitezke - daiteke - daiteke - gaitezke 

- gaitezke - haiteke - naiteke - zaitezkete

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: Orain (Nor) 1

 1. Azterketa kausitzen baldin badut, neguan eskiatzera joan naiteke.

 2. Hi gustuan egon haiteke kiroletan egin lagun taldearekin.

 3. Ikasle langile hori loriatua egon daiteke ebaluazioetan erdietsi emaitzak 

ikusirik.

 4. Lanean karraskan ari izan ondoan, biharamunean goxoki egon gaitezke.

 5. Laborariak has ote daitezke lurra lantzen ?

 6. Zuek etor zaitezkete heldu den aldiko azokara ?

 7. Azterketak bukatu eta, kanpinera joan gaitezke lagun taldeko guztiak.

 8. Hire aita bezala, hi ere abokatu izan haiteke !

 9. Zu ere ikasturte bukaerako bidaiara joan zaitezke burasoek baimena emanez 

geroz.

 10. Gurekin kexu egon daitezke behin gaitzituz geroz.

 11. Ikasle berri hori guk uste baino goxoagoa izan daiteke.

 12. Otorduetan behar bezala jaten ez baldin badut, gizen naiteke.

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

	Ahalera: Orain (Nor) 1

