
Aditza – testu zulodunak

Izena : Data :

Deitura : Ikasgela : 

INDIKATIBOA: ORAIN (NOR) Bigarren ariketa

 1. Gaur goizean gu hondartzara joan                                                                            .

 2. Itzulika hainbeste ibili ondoren, zuek zozotuko                                                                            .

 3. Mutiko gazte hura ez                                                                             erran zidaten bezain ederra.

 4. Hi                                                                            , ba, mutiko ausarta !

 5. Arratsaldean gu mendira joanen                                                                            .

 6. Burasoak gaur goizean mendira joan                                                                             onddoketa.

 7. Aizan, Maider, ni ez aterako                                                                             asteburu honetan.

 8. Bat-batean, apoa printze bilakatu                                                                            .

 9. Euskaljakintza euskararen sustatzeko web orri hoberenetarik 

                                                                           .

 10. Ni ez                                                                             zu bezain zoriontsu, gauza anitz falta 

baitzaizkit.

Amaia Duran & Natale Unanue (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: ORAIN (NOR) Bigarren ariketa

 1. Gaur goizean gu hondartzara joan                                                                            .

 2. Itzulika hainbeste ibili ondoren, zuek zozotuko                                                                            .

 3. Mutiko gazte hura ez                                                                             erran zidaten bezain ederra.

 4. Hi                                                                            , ba, mutiko ausarta !

 5. Arratsaldean gu mendira joanen                                                                            .

 6. Burasoak gaur goizean mendira joan                                                                             onddoketa.

 7. Aizan, Maider, ni ez aterako                                                                             asteburu honetan.

 8. Bat-batean, apoa printze bilakatu                                                                            .

 9. Euskaljakintza euskararen sustatzeko web orri hoberenetarik 

                                                                           .

 10. Ni ez                                                                             zu bezain zoriontsu, gauza anitz falta 

baitzaizkit.

Laguntza :

naiz - naun - zarete - da - da - gara - haiz - gara - dira - da

Amaia Duran & Natale Unanue (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: ORAIN (NOR) Bigarren ariketa

 1. Gaur goizean gu hondartzara joan gara.

 2. Itzulika hainbeste ibili ondoren, zuek zozotuko zarete.

 3. Mutiko gazte hura ez da erran zidaten bezain ederra.

 4. Hi haiz, ba, mutiko ausarta !

 5. Arratsaldean gu mendira joanen gara.

 6. Burasoak gaur goizean mendira joan dira onddoketa.

 7. Aizan, Maider, ni ez naun aterako asteburu honetan.

 8. Bat-batean, apoa printze bilakatu da.

 9. Euskaljakintza euskararen sustatzeko web orri hoberenetarik da.

 10. Ni ez naiz zu bezain zoriontsu, gauza anitz falta baitzaizkit.

Amaia Duran & Natale Unanue (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

