1- Laguntzen diazu?    Lagunduko diazu?

AUKERAU

Igandero egoten da pelikularen bat zinian eta gu igandero ______________ (juten gera / jungo gera)

	Mikel, zer asmo dakazu iganderako. ___________________ basora? (juten gera / jungo gera)


	Aspertuta nago, ____________________bizikletia? (hartzen degu / hartuko degu)


	Guk oso ondo pasatzen dittugu oporrak. ___________________ (hartzen degu / hartuko degu) bizikletia eta errixora juten gera arratsaldia pasatzera.


	Eskau izu eskalopia, haragixa __________________ (gustatzen zatzu / gustauko zatzu) eta. Askotan jaten dezu beñepeñ.


	Mikelen bizikletia oso-oso politta da, ___________________ neri ere horrelakua? (erosten diazu / erosiko diazu)
















2- Jutia bihar det/ Biet jun      Jun biharra dakat
						   Jun bihar det
						  Jun nahi det

AUKERAU ESALDI BAKOITZARI DAGOKIXONA

Nik oporretan Soria aldera ___________________ (jun / jutia) nahi det.

	Amak beti nahi izaten du ni 10etarako etxian _______________ (egon / egotia)


	Gero ogixa erostera _____________________ (jun / jutia) bihar dezu?


	Alabak pelikula hori ____________________ (ikusi / ikustia) nahi du.


	Andereñuak guk liburu hau bixarko _____________ (irakurri / irakurtzia) nahi du.


	Banua, lanera _______________ (jun / jutia) bihar degu eta.


	Nik ez det ezer _________________ (esan / esatia) nahi.


	Gurasuek nik beti egixa ________________(esan / esatia) nahi debe.


	Ikastaro hori itteko izena ___________________ (eman / ematia) nahi degu.


	Ez dit  rekomendatzen hara _____________________ (jun / jutia)


	Zure onduan ____________________ (egon / egotia) nahi degu.


	Zuek ixilik ___________________ (egon / egotia) nahi degu.


3- Dana jatia egin ditt 	Dana jan eragin ditt
ESAN IZU ZEIÑEK EGIN ERAGIN DIAZEN HAUEK, HAU DA ZEIÑENGATIK ARI NAIZEN HIZKETAN:



ZEIÑEK?
1
Baba platerkada oso-osua jan eragin ditt

2
Nere gustokuak ez dian oiñetatuak jantzi eragin dizkit

3
Txiklia ahotik atera eta bota eragin ditt

4
Kotxia bihar bezela aparakatu eragin ditt

5
Bere gela jaso eragin ditt


Amak edo aittak
Eskolako jangelako arduradunak
Irakasliak / maixuak/ andereñuak
Anaixak / arrebak / ahizpak
Aguazillak

UAINGUAN ZUK ASMAU!
ZE GEHIXO EGIN ERAGITTEN DIGUTE HOIXEK?







4- Juteko bera!  	  Jun daixala bera! / doiala bera!

AUKERAU ERANTZUN ZUZENA

Ez duala kalera jun nahi?
a)Ba, gelditzeko etxian.
b)Ba, geldittu daixala etxian.

	Miren! In zure anaixan ohia!

a)Nik? In daixala berak
	b) Nik? Itteko berak!

	Itziar! Jun zure lagunena eta eskau barkamena!

a) Zeatik? Nik ez det ezer in. Datozela eurak neregana barkamena eskatzera.
b) Zeatik? Nik ez det ezer in. Etortzeko eurak neregana barkamena eskatzera.

	Nik lagatako liburua galdu badebe...

a) Erosteko beste bat.
b) Erosi daixela beste bat.

	Hau Maddiren erregalua da. Ondo ez badaka, edo gustatzen ez bazako

a) juteko dendara eta aldatzeko.
b) jun daixala dendara eta aldatu daixala

	Ez daozela gustora tokau zakuen ordutegixakin?

a) izorratzeko
b) izorrau daittezela

	Hondartzara juten badira, 

a) ibiltzeko kontuz txapapotiakin
b) ibilli daixela kontuz txapapotiakin

	Bere urtebetetzia bada, 

a) ordaintzeko berak
	b) ordaindu daixala berak
4- Juteko bera!      Jun daixala bera! / doiala bera!

OSAU ESALDIXAK EREDUAN BEZELA

1. 
	Jon: Mikel, andereñuak esan du derrepente juteko. (ni, Asier)
	Mikel: Ze esan du? Ni juteko esan du? Jun daixala Asier

2. 
	Jon: Mikel, amak esan du ogixa erosteko. ( nik, Kepak)
	Mikel: Ze esan du? Nik erosteko esan du? Erosi _________________ Kepak.

3. 
	Jon: Mikel, amak esan du meriendia jateko. (nik, berak (amak)
	Mikel: Ze esan du? Nik ___________________________? ___________ berak

4. 
	Jon: Mikel, aittak eta amak esaten debe eskuak garbitzeko. (Guk, eurek (aitxak eta amak))
	Mikel: Ze esan __________? Guk ________________? _____________ eurek

5. 
	Jon: Mikel, amak deittu eta esan du telefonuan jartzeko. (ni, Koldo)
	Mikel: ___________________ ? Ni ______________? ______________Koldo

6. 
	Jon: Mikel, amak esan du lanerako tresnak eramateko. (Guk, Mirenek eta Itsasok)
	Mikel: ___________________? Guk ___________________ ? _________________Mirenek eta Itsasok.

5- Zenbat baliotzen du? 	      Zenbat balio du?
					      Zenbat da?

EMANDAKO AUKERETATIK ZEIN DA ZUZENA?

1. 
	Ez dakitt zenbat balixo deban zuri gustatzen zatzun jostailluak

Badakizu zenbat balixotzen deban tresna horrek?

2. 
	Guk ez degu kantatzeko balixotzen, beraz alperrik zabiz, ez gaittuzu kantatzeko konbentzittuko

Aizu, zenbat da dana? In kontua, mesedez.

3. 
	Zenbat egun faltatzen dira oporrak hartzeko? Oporrak hartzeko desiatzen nago

Hemen primeran bizi gera, ez zaku ezer falta.

4. 
	Taberna horretako komunian beti zeoze falta izaten da: papela ez bada, jaboia.

Ni ez naiz hemen bizitzen, hurrengo portalian baizik.



NOLA ZUZENDUKO ZENDUZKE GAIZKI DAGOZENAK?






6- Jolastuko degu?     Jolas egingo degu?; jolastuko gera? 	

AUKERAU ESALDI EGOKIXA(K)

1. 	a) Arratsalde osuan dantzatu naiz
b) Arratsalde osuan dantzatu det
	Arratsalde osuan in det dantzan.


2. 	a) Patxik lagunekin jolastu du
	b) Patxi lagunekin jolastu da.
	Patxik lagunekin in du jolas.


3. 	a) Normalian neskek neskekin jolasten debe eta mutillek mutillekin.
	b) Normalian neskak neskekin jolasten dira eta mutillak mutillekin.
	Normalian neskak neskekin ibiltzen dira jolasian.


4. 	a) Zure anaixa oso ondo dantzatzen da.
	b) Zure anaixak oso ondo dantzatzen du.
	Zure anaixak oso ondo itten du dantza.


5. 	a) Bertako zelaitxo batian jolasten zian.
	b) Bertako zelaitxo batian jolasten zeben.
	c) Bertako zelaitxo batian ibiltzen zian jolasian.

6 	a) Soiñua jo dizuegu eta ez dezue dantza in.
	b) Soiñua jo dizuegu eta ez zerate dantzatu.
	Soiñua jo dizuegu eta ez dezue dantzatu.


7. 	a) Ederki jolastu gera baloiarekin.
	b) Ederki jolastu degu baloiarekin.
	Ederki ibilli gera jolasian baloiarekin.


8. 	a) Tanborran soiñuakin dantzatzen dianian…
	b) Tanborran soiñuakin dantzatzen debenian…
	c) Tanborran soiñuakin itten debenian dantza…



7-Jonek salbauko dio      Salbauko du (DIO/DU nahasketa)

AUKERAU IZU PARENTESI BARRUAN DAGUAN ADITZETAKO BAT

1. Gaur goizian supermerkatuan ikusi _____________________(dizut / zaittut), baina ez (diazu /nazu) kasurik iN.

2. Barkau iazu! Hurrenguan agurtuko ____________________ (dizut / zaittut)

3. Ba, alperrik izango da, nik ez ___________________ (dizut / zaittut) agur ingo.

4. Eramango ___________________ (diguzu / gaittuzu) autoz lanera? Autobusak alde in digu eta berandu aIllauko gera.

5. Ez ________________ (diguzu / gaittuzu) ekarri eskatu genizun liburua?

6. Bilbon eskale bati sekulako paliza eman diobe eta hil in ________________ (debe / diote).

7. Beste hori, berriz, teIllatutik erori da, baña ez zako ezer gertau, Supermanek salbau ____________________ (dio / du) eta.

8. Bixar bere urtebetetzia da eta ahaztu gabe zoriondu bihar _________________ (diot / det)

9.	Ene! Zeu ziñan! Ez (zaittut/dizut) ________________ ezagutu ere in!
10.	Zeatik ez (dizue/zaittuzte) _______________ gonbidau?
11.	Kotxiak arrankatzen ez badu, danon artian bultzauko (diogu/degu)  ____________.
12.	Ezin naiz jaialdira jun. Aittak zigortu in (dit/nau) _____________  eta.

8- Ostikadia jo ditt         Ostikadia eman ditt
		 Mikelek jo egin ditt 	 Mikelek jo egin nau

ESALDI HAUEN ARTIAN ZEIN DAGO ZUZEN?


1.	a) Ostikada ederrak jotzen dittu futbolari horrek.
	Ostikada ederrak ematen dittu futbolari horrek.



2.	a) Ixiltzen ez bazera, ipurdiko bat joko dizut.
	b) Ixiltzen ez bazera, ipurdiko bat emango dizut.


3. 	a) Pasatzerakuan kokoteko bat eman ditt.
	b) Pasatzerakuan kokoteko bat jo ditt.


4. 	a) Batzuek esaten debe sasoiz ipurdiko bat jotzia ona dala.
	b) Batzuek esaten debe sasoiz ipurdiko bat ematia ona dala.


5.	a) Izugarrizko berotua eman diobe
	b) Izugarrizko berotua jo diobe.


6.	a) Nik ez dizut sekula belarrondokorik jo.
	b) Nik ez dizut sekula belarrondorik eman.


7.	a) Zegatik jo diazu ostikada?
	b) Zegatik eman diazu ostikada?


8.	a) Aittak sekula ez ditt belarrondokorik jo.
	b) Aittak sekula ez ditt belarrondokorik eman.


8- Ostikadia jo ditt        Ostikadia eman ditt
		 Mikelek jo egin ditt 	  Mikelek jo egin nau

AUKERAU ADITZ EGOKIXA ETA OSAU ESALDIXA


1. Mikelek Joni ostikada ____________________


2. Jonek Mikel __________________


3. Nik zuri belarrondokua _____________________


4. Ainarak baloia gogor _____________________


5. Nik zu _____________________


6. Zuk ni _______________________


7. Guk hari belarrondokua ________________________


8. Anderrek ni______________________


9. Maitek neri begiondokua ________________________



9- Hankia apurtu naiz 	 Hankia apurtu det
 
OKERRAK ZUZENDU


1. Aintzane bizikletatik erori, eta hankia apurtu da.

2. Egon pixka bat, derrepente jantziko naiz eta zurekin jungo naiz.

3. Buruan kapela horixa ipiñi naiz, eta oso dotore nago, ez?

4. Ez zera orraztu, ala? Sekulako tximak dakazuz!

5. Ondo orraztu zaittez illia, e?

6. Min in naiz belaunian, emango diazu tirita bat?



















9- Hankia apurtu naiz 	Hankia apurtu det

AUKERAU EGOKIXENA

1. Gaur  ere jertsia atzekoz aurrera jantzi ___________________ (zera / dezu)

2. Illia moztu ___________________________(naiz / det)

3. Ez ____________________ (zera / dezu) txapela jantzi?

4. Kolpe bat hartu ____________________ (da / du)

5. Ezin _____________________ (naiz / det) erropa hori jantzi.

6. Bixar praka berrixak jantziko ___________________ (naiz / dittut)

7. Maritxu Kajoin soiñeko beltza jazten _________________ (da / debe) neskek.

8. Elurretara baguaz, mendiko botak jantziko ________________ (naiz / dittut).

9. Ezin __________________ (zera / dezu) gona gorrixa jantzi, uaindik ez diot barrena hartu.

10. Mantala jantzi __________________ (dira / debe) eskulanak itteko.

11.	Mikel lurrera erori da eta orkatillia apurtu  _____________ (da/du).
12.	Ama! Buruan gantxo gorrixa ipiñiko  ______________ (naiz/det)?







10-Egunero entrenatzen degu      Egunero entrenatzen gera

AUKERAU EGOKIXENA

11. Gero zurekin jolastuko __________________ (naiz / det)

12. Ikaragarri argaldu ___________________ (da / du).

13. Neskok goiz osuan entrenau ___________________ (gera / degu).

14. Gaixorik egon nitzanian argaldu in __________________ (nitzan / neban).

15. Ginekologuak haserre in ditt, komeni dan baiño geixo gizendu _________________ (naiz / det) eta.

16. Gau osuan dantzau ___________________ (gera / degu). Apurtuta gaoz.

17. Jokalari hoixek gogor entrenau _____________________ (dira / debe).

18. Aspertuta nago. Jolastuko _____________________ (gera / degu)?

19. Arratsaldian jolas egingo ______________________ (zerate / dezue)?







10-Egunero entrenatzen degu      Egunero entrenatzen gera

ESAN ESALDI HAUEK ONDO EDO GAIZKI DAGOZEN
(Gaizki dagozenak zuzendu)



ONDO
GAIZKI
1. Ez dezu asko gizendu haurdunaldixan


2. Txikitan alkarrekin jolasten giñan.


3. Horko hoixek ez debe sekula dantzatzen.


4. Ez da asko gizendu soldautzan.


5. Bengoetxeak ez du Hamaika-Bat taldia entrenatzen.


6. Futbolarixak ez dia goiz osuan entrenau.


7. Zergatik ez dezu Aitorrekin jolasten?


8. Ene! Nola gizendu zeran!


9. Ene! Zenbat argaldu dezun!


10. Primeran dantzau zerate.


11. Gaixotu zanian argaldu zan.


12. Ikasliek ez debe entrenau.


13. Jolastuko gera?


14. Botika hoixek hartzen hasittakuan gizendu zan.











11- Zuek guri ekarri zenduen        Zuek guri ekarri zeniguten
Zuk guri karamelua ekarri dezu       Zuk guri karamelua ekarri diguzu


AUKERAU

1. 	Niokez / Nittuzke

	Nik, aukera edukiz gero, horko horri kontutxo batzuk esango____.


	Nik, aukera edukiz gero, billeran kontutxo batzuk esango ______.


2.	Det / Diet

	Nik ez __________________ lagunei ezer esan.


	Nik ez __________________  ezer esan.


3.	Gendun / Genizuen / Zenduen / Zeniguten

	Guk zuei mesedez eskatu ___________________ etortzeko, eta zuek ez ____________ erantzun ere in.


	Guk in __________________ lana, baña zuek jaso ___________ sarixa.


4. 	Ziguten / zeben

	Gurasuek oso leku ona aukerau ______________ oporrak pasatzeko.


	Gurasuek guri oso opari ederra ekarri _________________ oporretatik.


5. 	Ziazuke / Zenduke

	Astirik hartuz gero, ingo _____________________ kirola?


	Astirik hartuz gero, ingo ____________________ (neri) mesedetxo bat?


6. 	Genduke / Genizuke

	Mendixan galduko bagiña ere, erraz aurkittuko ______________ itzultzeko bidia.


	Mendixan galduko bagiña ere, billa juteko ez ________________ zuri deittuko.




12-Praka gorrixak jantzi bihar det      Praka gorrixak jantzi bihar dittut
 
BETE IZUZ HUTSUNIAK ADIZKI EGOKIXA JARRITTA


1. Praka gorrixak jantzi bihar _________________________.


2. Guk ez __________________________ zure jostailluak ekarri.


3. Zer? Erosi bihar ___________________ goxokirik?


4. Nun laga _____________________ umiek erropak?


5. Hoixek ez _________________ jantziko guk ekarrittako mozorruak.


6. Ba, hoixek bihar bada ez, baña nik probau bihar ____________________.

7. In ____________________ andereñuak agindutako ariketak? Guk arratsaldian in bihar _________________.

8.	Nik lan hoixek in biharko ba_____________, zorau ingo nitzake.
9.	Ai ene! Guk zuek dakazuezen aukerak eduki izan ba____________ gaztetan!

10.	Maite! Praka berrixak erosi biharko ba____________, zelakuak erosiko zendukez?


13-17
13- Guk ez zekigun hori 	     Guk ez genkixen hori; zekizun  	zenkixen; zeukagun 	  Geunkan; zotsagun 	  gontsan...
14- Ni ez nintzen joango 	        Ni ez nintzake joango
Tio etortzen bazan, zelako ondo e! 	 Tio etorriko balitz, zelako ondo, e!
15- Juan leikezara       Juan zeinke

ZUZENDU ESALDIXAK


1. Guk ez gekigun nora jun.


2. Zuek bazakizuen nor zan Aitorren aitta?


3. Guk ez ziogun ezer in, bera hasi zan.


4. Guk, orduan, ez zakagun kotxerik, eta autobusian ibiltzen giñan.


5. Esan ziozun irakasliari zegatik ez ziñan agertu?


6. Etxeko lanak oso berandu bukauko zendula esan dizuten.








14- Ni ez nitzan jungo         Ni ez nitzake jungo
Tio etortzen bazan, zelako ondo, e!      Tio etorriko balitz, zelako ondo e!        


AUKERAU ERANTZUN ZUZENA

1.	Aitor Londresera dijuala?

	Neu ere jungo nitzan.

Neu ere jungo nitzake.

2.	Izaskunek, berriz ere, kotxia aldau du.

	Horrek dakan dirua edukitta, neuk ere aldauko neban sarri-sarri.

Horrek dakan dirua edukitta, neuk ere aldauko nuke sarri-sarri.

3.	Maitek kontua eskau eta jun in da.

	Ahal bagendu, geu ere jungo ginateke.
	Ahal bagendu, geu ere jungo giñan.


4.	Depresiuak jota ingresau debe Itziar.

	Zuri ere gertauko zitzazun haren egoeran egongo bazina.

Zuri ere gertauko litzaizuke haren egoeran egongo bazina.

	Josu ziharo mozkortuta jun da etxera.


	Zeu ere mozkortuko ziñan horrek edan deban guztixa edango bazendu.


	Zeu ere mozkortuko ziñateke horrek edan deban guztixa edango bazendu.


	Mireni 20.000 euro tokau zakoz.


	Hartuko nuke pixka bat!
	Hartuko neban pixka bat!


	Ze politta eta zintzua dan ume hori!


	Esna ikusiko bazendu, ez zenduke horrelakorik esango.

Esna ikusiko bazendu, ez zendun horrelakorik esango.

	Berogaillua hondau da eta Pello ur hotzaz dutxau da.


	Horrek daka baloria! Neu, behintzat, berogaillua hondauko balitz, ez nitzake dutxau ere ingo.


	Horrek daka baloria! Neu, behintzat, berogaillua hondauko balitz, ez nitzan dutxau ere ingo.

14- Ni ez nitzan jungo        Ni ez nitzake jungo
Tio etortzen bazan, zelako ondo, e!      Tio etorriko balitz, zelako ondo e!        

AUKERAU ERANTZUN ZUZENA

1.	Etxe horri balkoia erori zako.
	a) Ganoraz inda egon balitz, ez zan horrelakorik gertauko.
	b) Ganoraz inda egon bazan, ez zan horrelakorik gertauko.

2.	Bixar merendola.
	a) Zure anaixa etorriko balitz, ondo-ondo pasauko luke.
	b) Zure anaixa etorriko bazan, oso ondo pasauko luke.

3.	Langille hoixek kalera bota dittuzte.
	a) Ixilik egon baziran, uaindik lanian egongo liake.
	b) Ixilik egon balira, uaindik lanian egongo ziran.

4.	Ama! Ez det baloia topatzen!
	a) Bere lekuan gorde bazendu ...
	b) Bere lekuan gorde bazendun ...

5.	Mikel oso aspertuta egon omen da asteburuan.
	a) Gurekin etorri bazan ...
	b) Gurekin etorri balitz ...

6.	Gurutze Donostiara jun da eta ez du Bilintx dendia topau.
	a) Galdeu bazeban...
	b) Galdeu balu ...

7.	Hartuko degu kafetxo bat?
	a) Uain ezin det. Lehentxuo esan bazendun ...
	b) Uain ezin det. Lehentxuo esan bazendu ...

8.	Gaur danetik gertau zat, kotxia izorrau, autobusak ihes in, bazkarixa erre…
	a) Jesus, neska! Jaiki ez baziñan, hobe.
	b) Jesus, neska! Jaiki ez baziña, hobe.

15

- Juan leikezara 	    Juan zeinke


ESAN ESALDIXOK ONDO EDO GAIZKI DAGOZEN
(Gaizki dagozenak zuzendu) 


ONDO
GAIZKI
1.	In zeinke lantxo hau? Bihotzez eskertuko nizuke.


2.	Ahal det erosi izozkixa?



3.	Eman laikedidazu euro bat kafia ordaintzeko? Ez dakat txanponik eta.


4.	In geinke atsedenalditxo bat?



5.	Erten ahal naiz lagunekin bueltatxo bat ematera?


6.	Jun leikezera, baiña ez etorri berandu!



7.	Bixar lana dakat, baiña zu jun zeinke, ondo iruditzen  bazatzu.


8.	Orduan, hurrengo baterako laga leikedegu. Hobia da bixok jutia.


9.	Hemen fotokopiatu leikeda orri hau?
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- Berak nahi dikelako 	    Berak nahi duelako

EMAN ZUZEN ONDORENGO ESALDIXAK

1.	Esan zioat berandu hasten badek gu ezingo gaittukela gerau.
2.	Anek esan din bixar ez zegonela klaserik.
3.	Agertzen dittukenian, esan ixek bulegora juteko, gauzatxo pare bat entzun bihar dittek eta.
4.	Amari neuk lagunduko zionatela esan diñat, eta kitto!
5.	-	Umiak ezin dittun horrelako tabernetan sartu.
	+	Nola ezin dittunala sartu? Zeiñek esan din tontakerixa hori?
6.	Patxi eta Miren ezkontzekuak dittukela esan ziatek. Heuk bahekixan?
7.	Azterketia atzerau ingo dittekela entzun diagu.
8.	Badakin noiz etorriko denan Maite?
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- Ez dakat dirua 	     Ez dakat dirurik


BETE HUTSUNIAK PARENTESI BARRUAN DAGOZEN FORMETAKO BATEKIN:

1.	Ez dakat ___________ (dirua/dirurik), ez asko, ez gutxi, uaindik ez det pagarik jaso eta.
2.	Ez det topau Mireni oparixa erosteko jarri gendun ____________ (dirua/dirurik).
3.	Badakazu erromerixara juteko ___________ (asmua/ asmorik)?
4.	Ez dakat ________ (gogua/ gogorik), baiña zuri laguntziagaittik jungo naiz.
5.	Etxian ez dago _____________ (ogixa/ ogirik).
6.	Ez degu ikusi zuk aipautako ______________ (pelikulia/ pelikularik). Esan zendun dibertigarrixa zala, ezta?
7.	Nik ez nizuen iñolako ______________ (pelikulia/ pelikularik) aipau, zuek nahastau in zerate.
8.	Amak ez du ____________ (lana/ lanik) aurkitzen.
9.	Amak ez du topau nik mahai gaiñian lagatako ________ (lana/ lanik).
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 -Beti paillazua egitten!     Beti paillazuarena egitten!

AUKERAU ERANTZUN ZUZENA


1.	Ume hori beti dabil ________________ itten.
	a)	tontua
	b)	tontuarena

2.	Gaur goizian _____________ itten harrapau dittut.
	a)	paillazuarena
	b)	paillazua

3.	Aitor! Uain ere ____________ itten?
a)	astua
b)	astuarena

4.	Josune! Ez dizut hamaika bider esan ____________ ez itteko?
	a)	gaixuarena
	b)	gaixua

5.	Uain ere puntarik punta. Beti ____________ itten.
	a)	ahuntza
	b)	ahuntzarena

6.	Hor dabil Markel, _____________ itten.
	a)	sasijakintsua
	b)	sasijakintsuarena

7.	Harro-harro sartu zan, ____________ itten ziharduala.
	a)	aberatsarena
	b)	aberatsa

8.	___________ in nahi izan du, baina ez du iñor engaiñau.
	a)	jatorrarena
b)	jatorra
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- Zuria hitz egin debe 	    Zure gaiñian hitz egin debe 

ESALDI HAUEN ARTIAN ZEIN DAGO ZUZEN?

1.	a)	Andoni Mirenena gustatzen da.
	b)	Andoni Mirenekin gustauta dago.

2.	a)	Maiderrena hitz egitten daoz.
	b)	Liburua Maiderrena da.

3.	a)	Ez dira guria fidatzen.
b)	Ez dira gurekin fidatzen.

4.	a)	Zeiñena gustatzen zera?
	b)	Zein gustatzen zatzu?

5.	a)	Nolakua zeran! Ez zera iñorena fidatzen.
	b)	Nolakua zeran! Ez zera iñorekin fidatzen.

6.	a)	Gu, behintzat, ez gera mutil horrekin fidatzen.
	b)	Gu, behintzat, ez gera mutil horrena fidatzen.

7.	a)	Zeiñena zabiltzate hitz egitten?
	b)	Zeiñen gaiñian zabiltzate hitz egitten?

8.	a)	Neria gustatzen dala esan ditt.
	b)	Nerekin gustauta daguala esan ditt.

9.	a)	Zuri buruz jardun debe.
	b)	Zuria jardun debe.

10.	a)	Galdeu du iñok neria?
	b)	Galdeu du iñok nigaittik?

11. 	a)	Mirenena barre egitten dabiz.
	b) 	Mirenen lepotik barre egitten dabiz.
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-Zeren buruz hitz egin bihar dezu?       Zeren gaiñian  hitz egin bihar dezu?

AUKERAU EGOKIXENA

1.	Txanguari /Txanguaren
a)	Klasian _______________ gaiñian  hitz egin degu.
b)	Klasian _______________ buruz hitz egin degu .
2.	Zure /Zuri
a)	Goiz osua ______________ buruz hitz egitten eman degu.
b)	Goiz osua ______________ gaiñian hitz egitten eman degu.
3.	Zeri / Zeren
a)	____________ buruz hitz egin bihar dezu  hitzaldixan?
b)	____________ gaiñian  hitz egin bihar dezu  hitzaldixan?
4.	Fubolari /Fubolaren
a)	Mutillek ______________ gaiñian baiño ez debe hitz egitten.
b)	Mutillek ______________ buruz baiño ez debe hitz egitten.
5.	Heziketaren /Heziketari
a)	Aspaldixan komunikabidiak asko hitz egitten debe __________ buruz.
b)	Aspaldixan komunikabidiak asko hitz egitten debe __________ gaiñian.
6.	Lan egoerari / Lan egoeraren
a)	Adittuek _______________ gaiñian jardun debe.
b)	Adittuek _______________ buruz jardun debe.
7.	Langabezixaren /Langabezixari
a)	_______ buruz hitz egittia erraza da, konpontzia ez da hain erraza.
b)	_______ gaiñian hitz egittia erraza da, konpontzia ez da hain erraza.
8.	Seme-alaben / Seme-alabei
a)	Gurasuak gehixenetan _____________ gaiñian hitz egitten egoten dira.
b)	Gurasuak gehixenetan _____________ buruz hitz egitten egoten dira.
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- Zure bezela, betiko bezela, hemengo bezela 	    zu/zuk bezala, beti bezala, hemen bezala

AUKERAU ERANTZUN ZUZENA(K)

1.	Ume hori __________________ da.
	a)	zu modu-modukua
	b)	zure modu-modukua
	c)	zure bezelakotxia da
	d)	zu bezelakotxia da

2.	Bixar, ____________, bueltatxo bat emango degu.
	a)	betiko moduan
	b)	betiko bezela
	c)	beti moduan
	d)	beti bezela

3.	Lan hori txukun egin nahi badezue, _______________ egin bihar dezue.
	a)	gure moduan
	b)	gure bezela
	c)	guk bezela
	d)	guk moduan

4.	Han ere, _______________, txakurrak hankautsik.
	a)	hemen moduan
	b)	hemengo moduan
	c)	hemengo bezela
	d)	hemen bezela

5.	Irakasliei, ______________, parrandan ibiltzia askotxo gustatzen zakue.
	a)	ikaslien moduan
	b)	ikasliei bezela
	c)	ikasliei moduan
	d)	ikaslien bezela
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- Zure bezela, betiko bezela, hemengo bezela 	    zu/zuk bezala, beti bezala, hemen bezala

OSAU ESALDIXAK AUKERA BIXAK ERABILITTA

1.	Ni ere (como tú) __________ nago, neka-neka inda eta erdi gaixorik.

__________________ bezela _____________________.

__________________ moduan __________________.

2.	Ostiraletan afaldu eta gero, (como siempre) ______________, Goenkale ikusiko degu.

__________________ bezela __________________.

__________________ moduan __________________.

3.	Han ere ogixa __________________ (como aquí) itten debe.

__________________ bezela _________________.

__________________ moduan __________________.

4.	Nik 10ak arte gerau nahi det kalian, __________________ (como los amigos).

__________________ bezela _________________.

__________________ moduan __________________.

5.	Guk __________________ (como el año pasado) ibiltzeko asmua dakagu, goizian pelotan ikastera eta arratsaldian igerixan ittera.

__________________ bezela __________________.

__________________ moduan __________________.
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-Zure baiño haundixagua         Zu baiño haundixagua


ADIBIDIARI ONDO BEGIRAU ETA IN ESALDIXAK

ADIBIDEZ:	Zuk 40 urte dakazuz. Nik 45 urte dazkat.
		________	________	baiño gaztiagua zera.
		ZU		NI		baiño gaztiagua zera.

	Horko txakurrak asko jaten du. Hamenguak, berriz, askoz gutxixo.

_____________________ baino gehixo jaten du, izan ere haundixagua da.
	Guk oporrak abuztuan izaten dittugu. Irakasliek ekaiñetik iraillera.

_________________________________ adiña opor egun.
	Gure etxeko lanak oso zaillak izaten dira. Haixenak, berriz, nahiko errazak.

Eta etxeko lanak?  ______________  baiño askoz zaillaguak izaten dira.
	Orduko jendiari oso zailla itten zitzakon kontu hoixek onartzia. Uaingo jendiak erraz onartzen dittu.

________________________________  baino errazagua itten zako.
	Gure gurasuentzat garestixa izan da. Zuen gurasuentzat ere bai.

_____________________________________ bezain garestixa izan da.
	Lenengo pixuko gelan 20 lagun daude. 2. pixukuan beste 20.

____________________________________ adiña jende dago.
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- Futbolera jokatuko degu 	Futbolian egingo degu
						        Futbolian jokatuko degu  


BAIETZ JARRI DANAK BERE LEKUAN!

	Mutiko hoixek gaur egun ez debe besterik itten, _______________ baiño ez. Plaza erdixan jertsiak-eta erabilliz porterixa markatzen debe, eta hor ibiltzen dira Realeko jokalarixen pare.

Guk, gure garaixan, ez gendun ________________ Normalian, __________________ giñan.
Hemengo jubilauak egunero-egunero alkartzen dira jubilauetan eta __________________ debe arratsalde osua. Batzuetan _______________ dira eta beste batzuetan ___________ .
Guk, berriz, Gabonetan bakarrik _________________ .
Pelotalekua hutsik dago. Zeiñek ___________________?

	in nahi du pelotan

itten degu kartetan
fubolian ibilli
fubolian jokatzen
gorde-gordeka ibiltzen
jokuan ematen
musian jarduten
tutian
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- Maisu, baleike juan kumunera? 	Maisu, juan leike kumunera?

ONDOKUETATIK, ZEINTZUK DAGOZ GAIZKI?

1.	a)	Aitor, bazatoz gurekin?
	b)	Miren, bazera etorriko gurekin?
	c)	Patxi, etorriko zera gurekin?

2.	a)	Ama, banaitteke Izaskunen etxera jun?
	b)	Ama, jun naitteke Izaskunen etxera?
	c)	Ama, jungo naiz Izaskunen etxera?

3.	a)	Maite, badezakezu jakin zein etorriko dan?
	b)	Maite, badakizu zein etorri dan?
	c)	Maite, jakin dezakezu zein etorri dan?

4.	a)	Ander, bada egon klaserik?
	b)	Ander, egon da klaserik?
	c)	Ander, badago klaserik?

5.	a)	Egon zaittezke 7etarako autobus-geltokixan?
	b)	Bazaittezke egon 7etarako autobus-geltokixan?

6.	a)	Banaitteke etorri bixar zure etxera?
	b)	Etorri naitteke bixar zure etxera?

7.	a)	Gerau gaittezke zuekin?
	b)	Bagaittezke zuekin gerau?

8.	a)	Ama, beldurrak nago. Badezaket zuekin lo in?
	b)	Ama, beldurrak nago. In dezaket zuekin lo?
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- Eneko badago? 	    Eneko hor da(go)?
					   Eneko etxian da(go)?

Esan ondoko galderA HAUEK ondo edo GAIZKI daGOZEn:


ONDO
GAIZKI
1.	Badagoz zure lagunak tabernan?


2.	Badago ardorik etxian?


3.	Julen ohian dago?


4.	Badago zuzendarixa?


5.	Badago Amaia?


6.	Liburua apalian dago?


7.	Manex hor dago?


8.	Elkartian badago esnerik?


9.	Badago Josu elkartian?


10.	Armarixuan badago lekurik?
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- Eneko badago? 	    Eneko hor da(go)?
					   Eneko etxian da(go)?

ELKARRIZKETAK ORDENAU:




1.	Etortzen danian esan iozu Koldori deitzeko.
2.	Agur.
3.	Zein da?
4.	Ez, ez da iritsi uaindik.
5.	Eskerrik asko. Agur.
6.	Ederki, esango diot.
7.	Amaia etxian dago?

Ordenau: (3) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )  (  )





1.	Bale ba, erosi ingo det.
2.	Mikel, Marian naiz!
3.	Ondo dago, gero arte!
4.	Ez dakitt, uaintxe begirauko det… Marian!, Ez, ez dago batere.
5.	Bai, zein da?
6.	Aizu! Etxian badago ogirik?
7.	Bai, agur.
8.	A, zer?

Ordenau: (5) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )  (  ) (  )








27

- Eneko badago? 	    Eneko hor da(go)?
					   Eneko etxian da(go)?



1.	Piszinara? Ez, ni patiñetan ibiltzera juteko gerau naiz Maialenekin.
2.	4retan plazan.
3.	Miren hor dago? Amaia naiz.
4.	Konforme, jungo naiz, gero arte.
5.	Zein da?
6.	Kaixo, Amaia, zer?
7.	A, bale! Ze ordutan?
8.	Miren, jungo gera piszinara?
9.	Bai, uaintxe jarriko da.

Ordenau: (5) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )  (  ) (  ) (  )



1.	Esango diot.
2.	Koldo Aizpururekin hitz egin nahiko nuke.
3.	Agur.
4.	Bueno, esan iozu Kontxik deittu duala  eta gaur bertan hitz egin bihar detela berarekin.
5.	Mila esker!
6.	Bai, esan!
7.	Momentu honetan ez dago buleguan. Enkarguren bat ematia nahi badezu…

Ordenau: (6) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )  (  )
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- Bi bat galdu degu 	Bi eta bat galdu degu
	Bi hamabost         Bi eta hamabost (prezioa)


AUKERAU ERANTZUN ZUZENA


1.	Ze moduz partidua? Irabazi in dezue?
	a)	Irabazi? 8 eta 1 galdu! Horixe in degu.
	b)	Irabazi? 8 - 1 galdu! Horixe in degu.

2.	Partidu gogorra izan da.
	a)	Benetan. Hamar miñutu falta zirala 2 - 2 zagozen.
	b)	Benetan. Hamar miñutu falta zirala 2 eta bi zagozen.

3.	Ospau egin biharko degu, ezta?
a)	Bai horixe! Ez da egunero gaurkuaren antzeko partidua ikusten. 22 eta 2. Ez da makala, ez!
b)	Bai horixe! Ez da egunero gaurkuaren antzeko partidua ikusten. 22 - 2. Ez da makala, ez!

4.	Atzoko partiduak ez zeban kolorerik ere izan.
	a)	96 – 40 galdu zeben etxekuek.
	b)	96 eta 40 galdu zeben etxekuek.

5.	Zenbat ordaindu dezu goxoki hori?
	a) 2 eta 10
	b) bi hamar
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- Ez du jaten ezer ere ez          Ez du jaten ezer ere
  Nor etorri da? Iñor        Nor etorri da? Iñor ere ez (iñobez)


Esan esaldi hauek ondo edo GAIZKI daGOZEN:
(Gaizki dagozenak zuzendu)


ONDO
GAIZKI
1.	Etxian ez dago iñor ere ez.


2.	Zein etorri da? Iñor.


3.	Ez det ezertxo ere in.


4.	Zeiñek esan du tontakerixa hori? Iñok ere ez.


5.	Oporretan ez dakagu iñora ere ez juteko asmorik.


6.	Nik ez det ezer ere ez in.


7.	Ez det iñun ere ez ikusi horrelako gauza polittik.


8.	Zein gerau da etxia zaintzen? Iñor.


9.	Gurasuek ez digute ezer ez esan.


10.	Ez naiz iñorekin ere ez jungo, nahixo det bakarrik jun.
















30


- Ezebezena, ezebezekin, iñobezek 	     Ezerena ere ez, ezerekin ere ez, iñok ere ez


Erantzun adibidIan bezEla

Zein dago etxian? IÑOR ERE EZ, gurasuak lanian dagoz.

1.	Ze dakazu hor gordeta? ____________________, kaxa hori hutsik dago.
2.	Zeiñena da txakur hori? ____________________, galdutako txakurra da.
3.	Zeiñekin jungo zera jaialdira? ____________________. Neu bakarrik jungo naiz, sarrera bakarra lortu det eta.
4.	Zeiñek daka 6.000 € neri lagatzeko? ____________________. Hobe dezu bankuan maillegua eskau.
5.	Zeiñi esan diozu hori? ____________________. Ze uste dezu? Kontakatillua naizela, ala?
6.	Nun erosi dezaket sarixa irabazi deban liburua? _________________, agortuta dago. Liburutegira jun eta bertakua irakurri biharko dezu.
7.	Nora jungo zerate oporretan? ____________________, etxian gerauko gera.
8.	Zeiñek in dizu lan hau? ____________________, neuk bakar-bakarrik in det. Sinisten ez badiazu, amari galdeu!
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- Ere bai jun bihar det nik       Nik ere jun bihar det

Eman zuzen ondorengo esaldiXak:

1.	Nik ere bai ikusi det.
2.	Gaur goizian entzun debe ere.
3.	Ere bai ekarriko debe danontzako meriendia.
4.	Zuek jun zerate, eta ere bai beste asko.
5.	Asteburu honetan Elgoibarko jaixak dira, eta hemengo auzo batekuak ere dira.
6.	Hoixek diru asko dakabe eta guk dakagu ere.
7.	Ez degu iñor ez aurkitu. Mirarik eta Amaiurrek ere.
8.	Oporretan hondartzara jun dira, eta mendira baitta ere.
9.	Arrazoi dezu, ere bai, esaten dezunian gaur ez dala egun ona.
10.	Nun ikusi dezu baiña horrelakorik? Iñun.
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- Ez dan ikusten momentu batian 	  Ikusten ez dan momentu batian

Esan esaldi hauek ondo edo GAIZKI dAGOZEn:
(Gaizki dagozenak zuzendu)

ONDO
GAIZKI
1.	Alkatia ez da aurkeztu gonbidapena ez zakolako garaiz iritsi.


2.	Arazua ez bada laster konpontzen ...


3.	Berak nahi duana ez debenian egitten, hasarrau itten da.


4.	Ez badezu parte hartzen, ez dezu sekula jakingo zer dan.


5.	Ez badiobe kasu itten, hasarrau itten da.


6.	Ez debelako gerente izendau dago minduta.


7.	Lanok ez badittuzte berehala geratzen, ezbiharren bat izango degu.


8.	Gauzak ez diranian ondo itten, horrelakuak gertatzen dira.


9.	Ez badezu ikasten, suspendittu ingo dezu. 


10.	Ez dan ikusten leku batian ipiniz gero, ez dezu salduko.


11.	Kezkauta gaoz ez debelako gure proposamena onartu.


12.	Ez debelako gaixa ondo azaldu galdu debe auzixa.


13.	Ez badebe errepidia azkar konpontzen, auzittara joko degu.


14.	Egin bihar dezuna ez dezunian itten, ez zera gustora geratzen.


15.	Ez dezunian egixa esaten, gorrittu itten zera.


16.	Ez dana etortzen opari gabe geldittuko da.


17.	Ez dezun in ariketa oso zailla da.


18.	Ez dezuna erosi garestixagua zan.
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- Ezagutu det gizon bat, Itziarren bizi dala       Ezagutu det gizon bat, Itziarren bizi dana

Aukerau egokiXena:

Dala /Dana
a)	Aitorrek gaur berandutxuo etorriko __________ esan du.
b)	Gizon bat ezagutu det, Gasteiztik honaiño oiñez etorri __________.
	Zatela / Zatena

a)	Liburu bat ekarri dizut, neri asko gustau ___________.
b)	Ez zat gustau, baiña gustau ____________ esan diot.
	Giñula /Giñuna

a)	Ez dakazu goguan? Jertse gorri bat, iaz oparittu ___________.
b)	Neri amak esan zian lantxo hori in bihar ______________.
	Zebala / Zebana

a)	Neska horrek iaz lapurretan in ___________ entzun det.
b)	Bai ume! Neska txiki bat, nerekin ikasi ___________. Badakizu zein dan.
	Daguala / Daguana

a)	Ekarriko diazu poltsa beltza? Goiko armarixuan ____________.
b)	Poltsa beltza goiko armarixuan ______________ ikusi det.
	Ziazula / Ziazuna

a)	Danei esan diet oso erloju politta ekarri _____________.
b)	Erlojua galdu zat, zuk oporretatik ekarri ___________.
	Daguana / Daguala

a)	Uste det gaixorik ______________.
b)	Badakizu zein ikusi deten tabernan? Josu, gaixorik ___________.
	Dakala / Dakana

a)	Ez zera akordatzen ... zera, herri bat, sarreran oso zubi ederra ______.
b)	Nunbaitt irakurri det herri horrek sarreran oso zubi ederra _______.
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- Kontuz berua daguala 	    Kontuz berua dago eta.

Zein dago zuzen?
1.	a)	Kontuz! Berua daguala!
b)	Kontuz! Berua dago eta!

2.	a)	Berak in biharko du. Bere lana dala.
	b)	Berak in biharko du, bere lana da eta.

3.	a)	Ez esan iñori, hasarrau ingo dira eta.
	b)	Ez esan iñori, hasarrau ingo dirala.

4.	a)	Eraman aittari, berak konponduko debala.
	b)	Eraman aittari, berak konponduko du eta.

5.	a)	Jantzi txamarra, hotz haundixa daguala.
	b)	Jantzi txamarra, hotz haundixa dago eta.

6.	a)	Jun etxera, berandu da eta.
	b)	Jun etxera, berandu dala.

7.	a)	Gerau nerekin, triste nagola.
	b)	 Gerau nerekin, triste nago eta.

8.	a)	Ez hartu hori, ez dala zuria!
	b)	Ez hartu hori, ez da zuria eta!
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-Aurrera jarraittu eta ezkerretara hartzen…        … hartuta               
  Lan bat egin baliabidiok erabiltzen       … baliabidiok erabiliaz

Ø	Osau esaldi hauek, parentesi arteko aditza bihar dan moduan jarritta. Zenbaittetan erantzun bat baiño gehixo izan laike.

	(erain)	Pedalei __________ ibiltzen da bizikletan.

(ibilli)		Bizikletan __________ lortu det sasoian jartzia.
(in)		Lana ____ guaz aurrera, kate hortan danok batera.
(bildu)	Hasi zaitte gauzak __________.
(gogorau)	Aurreko zuzendarixa __________ hasi zeban hitzaldixa.
(ezkutau)	Ez dakazu zertan ibilli gauzak __________.
(jantzi)	Ez ibilli oiñetakuak gaizki __________.
(eman)	Pauso haundixak __________ ibilli naiz.
(in)		Egunian egunekua __________, lortuko dezu.
(eduki)	Hor dijua Ainhoa, eskuak poltsikuan __________.
(jo)		Hor dijua Ainhoa, txistua __________.
(mogittu)	Hor dijua Ainhoa, besuak alde batera eta bestera_____.
(nahastu)	Hor dabil Ainhoa, bazterrak __________.
(in)		Eskulanak __________ pasatzen det denbora.
(in)		Eskulanak __________ betetzen det arratsaldia.
(in)		Eskulanak __________ lortu det halako trebetasuna.
(erre)		Hara (?), Mikel purua __________!
(erre)		Hainbeste __________, birikak belztuko zaizkik, Mikel!
(lotu)		Bi izara alkarri __________ bajau zan leixotik.
(gurutzau)	Harixa harixakin __________ itten da oihala.
(igurtzi)	Bi harri __________ lortu zeben sua ittia.
(saldu)	Liburuak __________ ateratzen du bizimodua.
(saldu)	Liburuak __________  ibiltzen da han eta hemen.
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- Hiltzeko dago      Ixa hillian dago, hil zorixan dago


HILZORIXAN DAGO

	Hutsuniak bete adibidian bezela


Ez ikutu, ez du eta asko bihar apurtzeko, APURTZIAR dago (APURTZEKO ZORIXAN).

	Teillatuan lanian dabillen hori ______________ (erori) egon da.

Ez zakixan igerixan ta justu-justu lortu zeban uretatik onik ertetzia. _______________ (itto) egon zan.
Guk ikustia lortu gendunerako oso larri zaguan, ________ (hil) zaguan.
Ezin da espezie hori ehizatu, babestuta dago; izan ere, ___________ (desagertu) dago.
Globua gehixegi puztu dezu. Ez puztu gehixo, ____________ (lehertu) dago.
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- Ez galdu ezkero… 	 Galdu ezik, galdu ezian…

Aukerau zuzena

1.	Presentatzen ez bazera, ez dezu jakingo zer dan.
	a)	Ez presentau ezkero, ez dezu jakingo zer dan.
	b)	Presentau ezik, ez dezu jakingo zer dan.

2.	Ondo lotzen ez badittuzue, ihesi jungo zatzuez.
	a)	Ondo lotu ezian, ihesi jungo zatzuez.
	b)	Ondo ez lotu ezkero, ihesi jungo zatzuez.

3.	Isiltzen ez bazerate, hasarrau ingo naiz.
	a)	Ez isildu ezkero, hasarrau ingo naiz.
	b)	Isildu ezik, hasarrau ingo naiz.

4.	Aillegatzerakuan deitzen ez badezu, preokupau ingo gera.
	a)	Aillegatzerakuan ez deittu ezkero, preokupau ingo gera.
	b)	Aillegatzerakuan deittu ezian, preokupau ingo gera.

5.	Liburua lortzen ez badezu, neria lagako dizut.
	a)	Liburua ez lortu ezkero, neria lagako dizut.
	b)	Liburua lortu ezik, neria lagako dizut.

6.	Ura sarri botatzen ez badiezu, ihartu ingo zatzuz.
	a)	Ura sarri bota ezian, ihartu ingo zatzuz.
	b)	Ura sarri ez bota ezkero, ihartu ingo zatzuz.

7.	Epe barruan aurkezten ez badebe, kanpuan gerauko dira.
	a)	Epe barruan aurkeztu ezik, kanpuan gerauko dira.
	b)	Epe barruan ez aurkeztu ezkero, kanpuan gerauko dira.

8.	Saiatzen ez bazerate, ez dezue sekula lortuko.
	a)	Ez saiatu ezkero, ez dezue sekula lortuko.
	b)	Saiatu ezian, ez dezue sekula lortuko.
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- Dantzia eta gero       Dantzia bukau eta gero


DANTZIA BUKAU ETA GERO

	Zein dago gaizki?

	_________________ gozokixak erostera jungo gera.
	Zinetik erten eta gero

Zinia eta gero
Pelikulia ikusten degunian
Pelikulian ondoren

	_________________ urtebetetze festa dakat lagun baten etxian.
	Eskola eta gero
	Eskolatik erten eta gero
	Eskolian ondoren

Eskolatik ertetzen naizenian

	_________________ lokumuxatxua ittia gustatzen zako horri.
	Bazkalonduan
	Bazkarixa ta geo
	Bazkarixan ondoren

Bazkaldu eta gero

	Gaur, _________________ mendi buelta bat itten izan gera.
	Gosarixa eta gero

Gosaldu eta gero
Gosaldu ondoren
Gosarixan ondoren

	_________________ kafesnia hartu eta lotara.
	Ogitartekua jan ondoren

Ogitartekua jan eta gero
Ogitartekua eta gero
Ogitartekua jan eta berihala
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- Uaintxe banua 	    Uaintxe nua
Hementxe danok gaude 	      Hemen danok gaude


Zein dago zuzen?


1.	Edurne! Nun demontre dago guardasola? Billa nabil eta ez det ikusten.
a)	Badago hementxe, bere tokixan.
	b)	Hementxe dago, bere tokixan.

2.	Ama! Ikastolara etxekuen argazkixa eraman bihar det.
a)	Hau da onena. Honetxetan bagaude danok nahiko txukun.
	b)	Hau da onena. Honetan danok gaude nahiko txukun.
	c)	Hau da onena. Honetxetan danok gaude nahiko txukun.

3.	Badakazu telefono zenbakixa?
	a)	Bai, badakat hementxe.
	b)	Bai, hementxe dakat.
	c)	Bai, dakat hemen.

4.	Bixar afarixa! Ze ondo!
	a)	Gu ere danok guaz.
	b)	Gu ere danok baguaz.
	c)	Gu ere guaz

5.	Autobusan zain ...
	a)	Uaintxe dator.
	b)	Uaintxe badator.
	c)	Uain badator.








44


- … porke… 	   … ze… / … eze… / …zegaittik eze… / … eta


Esan esaldi hauek ondo edo GAIZKI dauden:
(Gaizki dagozenak zuzendu)

ONDO
GAIZKI
11.	Etxera nua zeatik nekauta nago


12.	Etxian gerau da, gaixorik dago eta.


13.	Ez dizut ezer esan, zeatik sekretu bat da.


14.	Neria dalako gorde det.


15.	Oporretan ez gera iñora jungo, diru gabe gabiltza eta.


16.	Ezin dezu gaindittu, zeatik ez dezu ikasi.


17.	Politta dalako erosi det.


18.	Ez degu ekarri, astunegixa da eta.


19.	Berandu gatoz, zeatik autobusak ihes in digu.


20.	Neuk ingo det, astixa badet eta.


21.	Billurtu in naizelako in diate burla.


22.	Ez gera jungo, zeatik ez gaittuzte gonbidau.
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- de pirata jantziko naiz        pirata jantziko naiz
de que disfrazauko zera?       Nola disfrazauko zera? Zer jantziko dezu?

AUKERAU EGOKIENA

1.	Zer moduz ihauterietan? ______________?
	a)	Zertaz mozorrotu ziñan?
	b)	Nola mozorrotu ziñan?
	c)	De que mozorrotu ziñan?

2.	Umiak askotan nahi izaten debe _______________.
	a)	Pirataz jantzi.
	b)	Pirata jantzi.
	c) 	De pirata jantzi.

3.	Datorren urtian lagunok ___________ mozorrotzia erabaki degu.
	a)	De bikingo
	b)	Bikingo
	c) 	Bikingoz

4.	Ni ez nitzake sekula ___________ jantziko.
	a)	Drakulaz
	b)	De Drakula
	c)	Drakula

5.	Ikusi zenduen Aitor? Oso barregarri zegoen _________ jantzitta.
	a)	De amona
	b)	Amona
	c)	Amonaz
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- de pirata jantziko naiz        pirata jantziko naiz
de que disfrazauko zera?       Nola disfrazauko zera? Zer jantziko dezu?

AUKERAU ZUZENA

1.	Hauts zera eta ___ bihurtuko zera.
	a)	hauts
	b)	hautsa

2.	Atsegiñak azkenian _____ bihurtuko zatzuz.
	a)	atsekabiak
	b)	atsekabe

3.	_____ jun zan Donostiara
	a)	Zerbitzariz
	b)	Zerbitzari

4.	Eguna _________ bihurtu da.
	a)	gau
	b)	gaua

5.	Ura __________bihurtu zeban.
	a)	ardua
	b)	ardo

6.	Eneko __________ izendau debe.
	a)	Zuzendarixa
	b)	Zuzendari

7.	Otsua ikusi eta odola _____ bihurtu zako.
	a)	ur
	b)	ura

8.	Ni ____________ disfrazauko naiz.
	a)	sorgin
	b)	sorgiñez

9.	Ezin da berakin hitz egin, hain ____ bihurtu da.
	a)	gor, itsu eta harro
	b)	gorra, itsua eta harrua.

10.	Sorgin horrek printzia_______ bihurtu zeban.
	a)	igela
	b)	igel

11.	Goiza ________ bihurtu zan.
	a)	deskalabrua
	b)	deskalabru

12.	Diruak _____ bihurtzen gaittu.
	a)	gaizto
	b)	gaiztua

13.	Mikel _________ jantzi da.
	a)	Charlot
	b)	Charlotez

14.	Gaztetan _____________ ibilli nitzan.
	a)	umezain
	b)	umezaiñez
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- ¡Que…! 	    Bai…! / A ze…! / Nolako…! / Hori…! / …


Nola emango zenDuke euskeraz?

1.	¡ Qué pesado eres!		________________________________
2.	¡ Qué bien!			________________________________
3.	¡ Jo, qué chiste más malo!	________________________________
4.	¡ Qué morro tienes!		________________________________
5.	¡ Jo, qué caro!			________________________________
6.	¡ Vaya casa!			________________________________
7.	¡ Vaya chorrada!		________________________________
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- Haize asko         Haize haundixa, haize zakarra…


Aukerau egokixena:

8.	Interes __________ (asko / haundixa) dakat zurekin hitz egitteko.
9.	Lotsa ___________ (asko / haundixa) pasatu dugu?
10.	Hotz ______________ (asko / haundixa) in du egun hauetan.
11.	Trenak atzerapen __________ (asko/ haundixa) dakar.
12.	Pena ___________ (asko / haundixa) eman ditt.
13.	Hau haize ___________ (asko / zakarra) dabillena!
14.	Bide ____________ (asko / luzia) in bihar izan degu.
15.	Ez dakagu hara juteko asmo ____________ (askorik/haundirik).
16.	Laguntasun ______________ (asko/ haundixa) izan degu.
17.	Bildur _______________ (asko / haundixa) pasau degu.

Aukerau egokixena:

1.	a). Zenbateko atzerapena dakar autobusak?
	b) Zenbat atzerapen dakar autobusak?
2.	a) Zenbateraiñoko gogua dakazu hori itteko?
	b) Zenbat gogo dakazu hori itteko?
3.	a) Nolako berua in deban!
	b) Zenbat bero itten deban.
4.	a) Zenbat indar dakazun!
	b) Nolako indarra dakazun!
5.	a) Zenbat abiadura hartzen du zure autuak?
	b) Zenbateko abiadura hartzen du zure autuak?
6.	a) Zenbat interes dakazu hori itteko?
	b) Nolako interesa dakazu hori itteko?
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- Espainiako erregeak     Espainiako errege-erreginak
					(generua pluralian) 	

MAIXUAK / IRAKASLIAK

	Aukerau egokixena

	Gaur _____________ (aittitten / aittitta-amamen) etxera jungo gera bazkaltzera, _____________ (aitta-amek / aittek) lanera jun bihar izan debe eta.


	Gure _____________ (aittittek / aittitta-amamek), 10 urte zittuztenian, eskola laga eta artzain jun bihar izan zeben.


	Gure gelako ................................ (neska-mutillak / mutillak) antzerkixa prestatzen ari dira. Mikel eta Ane izango dira protagonista nagusixak.


	Jokinek eta Mirenek, baserriko _____________ (semiek /seme-alabek), etxia berriztau debe eta landa etxia jarri debe turistak hartzeko asmotan.


	Espaiñiako _____________ (erregiak / errege-erreginak) izan dira museua inauguratzen. 
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- Siestia bota bihar det	      Siestia egin bihar det



Esan esaldi hauek ondo edo GAIZKI DAGOZEN:
(Gaizki dagozenak zuzendu)


ONDO
GAIZKI
23.	Ume honek ez du siestarik botatzen


24.	Faltan botatzen degu Mikel


25.	Oporretan egunero itten det siesta


26.	Somatu dezue nere falta?


27.	Bazkalonduan 20 bat miñutuko lokumuxa botatzeko ohitturia daka aittittak.


28.	Ikaragarri botatzen zaittuztet faltan, noiz zatozte bueltan?
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- Futbolian jolastu       Futbolian jokau


Aukerau “jokau” edo “jolastu” hutsuniak betetzeko:

1.	Nahi dezu gurekin _______________? Pelotalekua libre dago eta partidatxua ittera guaz.
2.	Normalian ez gera kartetan ibiltzen, baiña Gabonetan beti __________ degu.
3.	Partida hartan, lagunek nere alde ______________ zeben.
4.	Txikitan sokasaltuan _______________ giñan askotan. Zuek ez?
5.	Beste batzutan medikutan _______________ giñan.
6.	Jolas hoixetan neskak ibiltzen giñan, mutillek, ordia, futbolian ______________ ziran.
7.	Atzo Errealak partida garrantzitsua _______________ zeban.
8.	Atzo, partxisian, ontzixak zeiñek garbittu ____________ gendun.
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-Apur bat berua 	    Berotxua/Bero samarra/Nahiko berua


Esan esaldi hauek ondo edo GAIZKI DAGOZEN:
(Gaizki dagozenak zuzendu)

ONDO
GAIZKI
29.	Apur bat berandu nator, barkau.


30.	Ez dakitt zer gertau zakon. Apur bat arrarua ikusi det.


31.	Apur bat urduri nago.


32.	Emaiozu ogi apur bat.


33.	Lore hoixei ez zakue gaizki etorriko ur apur bat.


34.	Apur bat gaizki  dago, baiña aurrera ingo degu.


35.	Apur bat tontua da.


36.	Pelikula ondo dago, baiña apur bat luzia da.


37.	Diru apur bat ez zaku, ez, gaizki etorriko.


38.	Hori entzutian apur bat larrittu in gera.
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-Apur bat berua 	   Berotxua/Bero samarra/Nahiko berua

Esan ondoko esaldi HAUEK ondo edo GAIZKI DAGOZEN:


ONDO
GAIZKI
11.	Jertse hori apur bat haundi dakazu.


12.	Emango diazu gatz apur bat?


13.	Apur bat berandu etorriko gera.


14.	Mutil hori apur bat lotsatixa da.


15.	Ur apur bat, faborez!


16.	Ipiñi kuadrua apur bat goruo.


17.	Kotxez jungo gera, apur bat urruti dago eta.


18.	Denbora apur bat bihar det.


19.	Apur bat kezkauta nago.


20.	Apur bat aspertuta nago kontu honekin.



Itzuli:
1.	Un poco caro			________________________________
2.	Un poco de dinero		________________________________
3.	Un poco justo			________________________________
4.	Un poco temprano		________________________________
5.	Un poco pesado			________________________________
6.	Un poco de pan			________________________________
7.	Un poco bruto			________________________________
8.	Un poco enterado		________________________________
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- Esan iozu zure aittari      Esan iozu aittari


Nola hobetuko zenitTuzke esaldi HAUEk?

 1.	Bixar nere ahizpakin jungo naiz Gasteiza.

 2.	Deittuiozu zure amari.

 3.	Zeiñekin jun ziñan zinera? Zure senarrakin?

 4.	Atzo nere alaba txikixa eraman neban pediatrarenera.

 5.	Nere etxiak 10 urte dakaz.

 6.	Gure irakasliakin egon gera txangua preparatzen.

 7.	Nere aittittak ez ditt sekula horrelako ipuiñik kontau.

 8.	Sar zazu diru hori zure poltsikuan!

9.	Nere ama Arrasatekua da.

10.	Nere ordenagaillua hondau zat.
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- Esan iozu zure aittari      Esan iozu aittari

Aukerau erantzun EGOKIena(k):

1.	Zeiñekin jun zera Bilbora?
	a)	Nere amakin.
	b)	Amakin.
	c)	Zure amakin.

2.	Zeiñentzat erosi dezue oparixa?
	a)	Alabantzat.
	b)	Gure alabantzat.
	c)	Zuen alabantzat.

3.	Zeiñen onduan jungo zera autobusian?
	a)	Zure irakaslian onduan.
	b)	Irakaslian onduan.
	c)	Nere irakaslian onduan.

4.	Zeiñek in zizun jertsia?
	a)	Amamak.
	b)	Nere amamak.
	c)	Zuen amamak.

5.	Zeiñen urtebetetzia da?
	a)	Nere senarrana.
	b)	Senarrana.
	c)	Mirenen senarrana.

6.	Zeiñengatik arduratzen dira gurasuak?
	a)	Euren seme-alabengatik.
	b)	Bestien seme-alabengatik.
	c)	Seme-alabengatik.

7.	Zeiñi esan diozue?
	a)	Lagunei.
	b)	Nere lagunei.
	c)	Haren lagunei.
8.	Nun egon zera?
	a)	Nere etxian.
	b)	Etxian.
	c)	Zure etxian.
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- Kriston ona da 	  Ikaragarri ona da / oso ona da


KRISTON / IKARAGARRI / OSO

	Jarri graduatzaille egokixa: kriston, sekulako, izugarri, ikaragarri, oso…

	Horrek ___________ etxia erosi du, _________ politta da eta ___________ haundixa.

Bizikleta hori ___________ ederra da, ___________ ariña, baiña ___________ garestixa.
Maialenen etxian ___________ ondo pasau degu. Bere amak ___________ meriendia eman digu eta ___________ arratsalde ona pasa degu bertan.
Txangua itteko ___________ autobusa ekarri digute. ___________ luzia eta gaiñera ___________ pantailla zakan bideua ikusteko.
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67- Gizon berdinak esan zian          Gizon berak/berberak esan zian
68- Beti iguala/berdina egitten du 	   Beti gauza bera egitten du

Aukerau zuzena (edo zuzenak):

1.	a. Alberto eta Iban kotxe berdiñian etorri dira.
b. Alberto eta Iban kotxe berian etorri dira.

2.	a. Nik ere gauza berdiña esan diot, ezin dala jun.
b. Nik ere gauza bera esan diot, ezin dala jun.

3.	a. Gu ere iritzi berdiñekuak giñan.
b. Gu ere iritzi berekuak giñan.

4.	a. Guk ere gauza bera ittia pentsau degu.
b. Guk ere gauza berdiña ittia pentsau degu.

5.	a. Etxe berian bizi gera.
b. Etxe berdiñian bizi gera.

6.	a. Jun eta etorri bide berdiñetik ingo degu.
b. Jun eta etorri bide beretik ingo degu.

7.	a. Txostenak eta galdeketak kajoi berdiñian sartu dittuzte.
b. Txostenak eta galdeketak kajoi berian sartu dittuzte.

8.	a. Nahikua da! Beti kontu bera!
b. Nahikua da! Beti kontu berdiña!









69- Gosia dakat 	  Gosiak nago


ZER NOIZ?

Ø	Hauetako zein esaldi esango zenduke egoera hoixetan?

a

“Gosiak amorratzen nago”

1
Gaur ez det berokirik hartu eta uain hoztu in du.

b

“Hotzak nago”

2
Zinera jun naiz, Drakula ikusten izan naiz.
c

“Egarrixak nago”

3
Eguerdiko ordu bata da, goizian ez det ezer jan, eta etxera nua azkar-azkar.
d

“Beruak nago”

4
Arratsalde osua eman det futbolian, eta gaur, gainera, bero ikaragarrixa dago.
e

“Billurrak jota egon naiz”

5
Banua sutondotik, hemen ez dago aguantauko debanik.
















HANDIK ETA HEMENDIK



EMAN ONDORENGO ESALDIXAK MODU EGOKIXAN:

1.	San Fermiñetara juteko goguak dazkat.
2.	Bixar nere zorionak dira eta primeran ospatzeko asmua degu.
3.	Nik dagoeneko aste bururako plana inda dakat. Zapatuan, arratsaldeko 6etan juntau naiz lagunekin, Bilbora juteko.
4.	Parranda ona itteko eta gau pasa ederra itteko bazkalonduan siesta bota biharko degu.
5.	Neri ez zat siesta botatzia gustatzen. Beste egunian in neban eta gero sekulako buruko miña izan neban.
6.	Pelikula horrek ez du pena merezi, txar-txarra da, hobe degu beste leku batera jutia.
7.	Berriz in biharko dezu ariketa hori, izan ere apur bat gaizki atera zatzu.
8.	Ya que etorri bihar deten, nik ekarriko dizut ogixa okindegittik.
9.	Badakazuz goguak afaltzera juteko? Aber animatzen zeran!
10.	Ez dakat dirua, así que etxian gerauko naiz, iñora jun gabe.
11.	Ba, jatetxe hori kriston ona da, pena merezi du jutia.
12.	Kaixo, politta! Eman patxito bat! 
13.	Kontuz ibilli! Jausten bazera, koskorroia ingo dezu eta negarrez etorriko zera, txupetito billa.
14.	Jango dezu flan? Ala yogur nahixo dezu?
15.	A ke eztakizu zein etorri dan!
16.	Ama, bixar zirkora jungo gera. A ke bai!
17.	Bixar ezin naiz zurekin jun. Eske amak ez ditt lagatzen!
18.	Atzo nik garbittu nittun ontzixak, osea ke gaur zuri tokatzen zatzu.
19.	Aunque gutxi ikasi zun, nota onak atera zittun.
20.	Alkatiak esan zun ke obrak datorren urtian amaittuko dittuztela.
21.	Aitor, si ez dezu ezer ikasi! Nola nahi dezu aprobatu?
22.	Beti dago haserre, inkluso arrazoia dakanian ere.
23.	Martxuan 8ttik 14ra, osea, bigarren astian ez gera etxian egongo. Asi ke, badakizu, amanera jun biharko dezu bazkaltzera.
24.	Neri izozkixa de limon gustatzen zat.
25.	Bokadillo de txorizo jarri ditt amak meriendatzeko.
26.	Ves? Esan dizut gaizki zauala.
27.	Labian sartu ta ya está.
28.	Beranduo etorriko naiz, bale?


