Aditza – testu zulodunak
Izena :

Data :

Deitura :

Ikasgela :

Indikatiboa: Lehen (Nor-nori) 2
1. Gosetu nintzelarik, Mikeli janari eske hurbildu

.

2. Koldo lasaitu zenean Itsasori barkamena galdegitera joan

.

3. Zuek arrandegi batean lan egiten bazenuten ere, lehen ez
arrainak gustatzen.
4. Hi Aneri hurbildu

atzo, geriza behar zuela ohartu hintzenean.

5. Gu atzo filosofiako irakasleari galdezka joan
6. Atzo zuek guri hurbildu

.

zerbaiten kontatzeko gogoarekin.

7. Haiek niri diru eske hurbildu

, gozoki batzuen erosteko

beharretan baitziren.
8. Xabier atzo hari hurbildu

azterketako galdeak zein ziren jakiteko

gogoarekin.
9. Julen niri gai interesgarriei buruz mintzatu

aitzineko astean.

10. Lehengo urtean, kusiak osaba-izebei hitz egiteko gogoarekin hurbildu
.

Julen Hidalgo & Xuban Telleria (euskaljakintza)

http://euskaljakintza.com

Egokitzailea : Ikas

Ikas.org/baliabideak

Aditza – testu zulodunak
Izena :

Data :

Deitura :

Ikasgela :

Indikatiboa: Lehen (Nor-nori) 2
1. Gosetu nintzelarik, Mikeli janari eske hurbildu

.

2. Koldo lasaitu zenean Itsasori barkamena galdegitera joan

.

3. Zuek arrandegi batean lan egiten bazenuten ere, lehen ez
arrainak gustatzen.
4. Hi Aneri hurbildu

atzo, geriza behar zuela ohartu hintzenean.

5. Gu atzo filosofiako irakasleari galdezka joan
6. Atzo zuek guri hurbildu

.

zerbaiten kontatzeko gogoarekin.

7. Haiek niri diru eske hurbildu

, gozoki batzuen erosteko

beharretan baitziren.
8. Xabier atzo hari hurbildu

azterketako galdeak zein ziren jakiteko

gogoarekin.
9. Julen niri gai interesgarriei buruz mintzatu

aitzineko astean.

10. Lehengo urtean, kusiak osaba-izebei hitz egiteko gogoarekin hurbildu
.
Laguntza :
hintzaion - zitzaion - zintzaizkiguten - zitzaizkizuen - zitzaidan - zitzaizkidan
- gintzaizkion - zitzaizkien - zitzaion - nintzaion
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Aditza – testu zulodunak
Izena :

Data :

Deitura :

Ikasgela :

Indikatiboa: Lehen (Nor-nori) 2

1. Gosetu nintzelarik, Mikeli janari eske hurbildu nintzaion.
2. Koldo lasaitu zenean Itsasori barkamena galdegitera joan zitzaion.
3. Zuek arrandegi batean lan egiten bazenuten ere, lehen ez zitzaizkizuen
arrainak gustatzen.
4. Hi Aneri hurbildu hintzaion atzo, geriza behar zuela ohartu hintzenean.
5. Gu atzo filosofiako irakasleari galdezka joan gintzaizkion.
6. Atzo zuek guri hurbildu zintzaizkiguten zerbaiten kontatzeko gogoarekin.
7. Haiek niri diru eske hurbildu zitzaizkidan, gozoki batzuen erosteko beharretan
baitziren.
8. Xabier atzo hari hurbildu zitzaion azterketako galdeak zein ziren jakiteko
gogoarekin.
9. Julen niri gai interesgarriei buruz mintzatu zitzaidan aitzineko astean.
10. Lehengo urtean, kusiak osaba-izebei hitz egiteko gogoarekin hurbildu
zitzaizkien.

Julen Hidalgo & Xuban Telleria (euskaljakintza)

http://euskaljakintza.com
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