
Aditza – testu zulodunak

Izena : Data :

Deitura : Ikasgela : 

Indikatiboa: Lehen (Nor-nori) 1

 1. Ni Maialeni baloia botatzen ari                                                                             bera erori zenean.

 2. Josu niri atean joka ari                                                                             goizeko bietan.

 3. Unai bere lagunei hitz jarioa botatzen ari                                                                             haiekin elkartu 

nintzelarik.

 4. Gu gure familiako adiskideari gure ezkontzako eguna esplikatzen ari 

                                                                            kusiak etorri zirenean.

 5. Guri etxeko gakoak leihoko loreontzian erori                                                                            .

 6. Hi niri masajea ematen ari                                                                             nire emaztea etorri zelarik.

 7. Guri bizikleta mendiko putzu batean kokaturik gelditu                                                                            .

 8. Zuek niri bisita egitera etorri                                                                            .

 9. Ni nire semearen gelakideei nire lanaz hitz egiten ari                                                                             zuzendaria 

sartu zenean.

 10. Gu hiri galdezka joan                                                                            .

 11. Ni zuri arraileriaz ari                                                                             gitarra jotzen ari zinen artean.

 12. Zuek gizon zahar hari hurbildu                                                                             atzo goizean.
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Aditza – testu zulodunak

Izena : Data :

Deitura : Ikasgela : 

Indikatiboa: Lehen (Nor-nori) 1

 1. Ni Maialeni baloia botatzen ari                                                                             bera erori zenean.

 2. Josu niri atean joka ari                                                                             goizeko bietan.

 3. Unai bere lagunei hitz jarioa botatzen ari                                                                             haiekin elkartu 

nintzelarik.

 4. Gu gure familiako adiskideari gure ezkontzako eguna esplikatzen ari 

                                                                            kusiak etorri zirenean.

 5. Guri etxeko gakoak leihoko loreontzian erori                                                                            .

 6. Hi niri masajea ematen ari                                                                             nire emaztea etorri zelarik.

 7. Guri bizikleta mendiko putzu batean kokaturik gelditu                                                                            .

 8. Zuek niri bisita egitera etorri                                                                            .

 9. Ni nire semearen gelakideei nire lanaz hitz egiten ari                                                                             zuzendaria 

sartu zenean.

 10. Gu hiri galdezka joan                                                                            .

 11. Ni zuri arraileriaz ari                                                                             gitarra jotzen ari zinen artean.

 12. Zuek gizon zahar hari hurbildu                                                                             atzo goizean.

Laguntza :

nintzaizun - zintzaizkioten - zintzaizkidaten - gintzaizki(n)an - zitzaien - zitzaigun 

- zitzaizkigun - gintzaizkion - hintzaidan - nintzaion - zitzaidan - nintzaien

IZAIA & ELENA. (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 : 

Indikatiboa: Lehen (Nor-nori) 1

 1. Ni Maialeni baloia botatzen ari nintzaion bera erori zenean.

 2. Josu niri atean joka ari zitzaidan goizeko bietan.

 3. Unai bere lagunei hitz jarioa botatzen ari zitzaien haiekin elkartu nintzelarik.

 4. Gu gure familiako adiskideari gure ezkontzako eguna esplikatzen ari 

gintzaizkion kusiak etorri zirenean.

 5. Guri etxeko gakoak leihoko loreontzian erori zitzaizkigun.

 6. Hi niri masajea ematen ari hintzaidan nire emaztea etorri zelarik.

 7. Guri bizikleta mendiko putzu batean kokaturik gelditu zitzaigun.

 8. Zuek niri bisita egitera etorri zintzaizkidaten.

 9. Ni nire semearen gelakideei nire lanaz hitz egiten ari nintzaien zuzendaria 

sartu zenean.

 10. Gu hiri galdezka joan gintzaizki(n)an.

 11. Ni zuri arraileriaz ari nintzaizun gitarra jotzen ari zinen artean.

 12. Zuek gizon zahar hari hurbildu zintzaizkioten atzo goizean.

IZAIA & ELENA. (euskaljakintza) http://euskaljakintza.com

Egokitzailea : Ikas Ikas.org/baliabideak
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