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- Laguntzen dostazu      Lagunduko dostazu?


AUKERATU

1.	Domekero izaten da pelikularen bat zinian eta gu domekero _______________ (faten gara/ fango gara).

2.	Mikel, zer asmo dakozu domekarako. ___________ basora? (Faten gara/ Fango gara)

3.	Aspertuta nago, _____________bizikletia? (hartzen dogu/ hartuko dogu)

4.	Guk oso ondo pasaitten dittugu oporrak. _____________ (Hartzen dogu/ Hartuko dogu) bizikletia eta errekara faten gara arratsaldia igarotera.

5.	Eskatu egizu eskalopia, okelia ____________ (gustaitten zatzu/ gustauko zatzu) eta. Askotan jaten dozu behintzat.

6.	Mirenen bizikletia oso-oso politta da, ________________ niri be horrelakua? (erosten dostazu/ erosiko dostazu)
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- Juatia bihar dot/Biot juan     Juan biharra daukat
        				        Juan bihar dot 
						  Juan gura dot

AUKERATU ESALDI BAKOITZARI DAGOKIXONA


1. Nik oporretan Soria aldera _____________(Fan / Fatia) gura dot.
2. Amak beti gura izaten dau ni 10etarako etxian ________ (egon/egotia).
3. Gero ogixa erostera _____________(fan / fatia) bihar dozu?
4. Alabiak pelikula hori ____________ (ikusi/ikustia) gura dau.
5. Andereñuak guk liburu hau bixarko _______ (irakurri/irakurtia) gura dau.
6. Banoia, lanera _____________ (fan/fatia) bihar dogu eta.
7. Nik ez dot ezer __________ (esan/esatia) gura.
8. Gurasuak nik betik egixa _________ (esan/esatia) gura daue.
9. Ikastaro hori egitteko izena ___________ (eman/ematia) gura dogu.
10. Ez dotzut gomendaitten hara _____________ (fan/fatia).
11. Zure onduan ____________ (egon/egotia) gura dogu.
12. Zuek isillik _____________ (egon/egotia) gura dogu.
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- Dana jatia egin dosta 		Dana jan eragin dost

ESAN EGIZU ZEINEK EGIN ERAGIN DOSTEN HONAIK, HAU DA ZEINENGATIK NABILLEN BERBETAN:



ZEINEK?
1
Platokada babia oso-osua jan eragin dost.

2
Nire gustukuak ez diran oiñetakuak jantzi eragin dost.

3
Txiklia ahotik atara eta bota eragin dost.

4
Autua bihar dan moduan aparkau eragin dost.

5
Bere gelia jaso eragin dost.



	Aitak eta amak

Ikastetxeko jangelako arduradunak
Irakasliak/ maisuak/ andereñuak
Nebak/ arrebiak/ ahizpiak
Udaltzaiñak


ORAINGUAN ZUK ASMAU!
ZER GEHIXAGO EGIN ERAGITTEN DOSKUE HORRAIK?
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- Juateko bera!  	  Juan dadila bera! / doiala bera!

AUKERATU ERANTZUN ZUZENA

1.	Ez dauela kalera fan gura?
	a)	Bada, geraketako etxian.
	b)	Bada, geratu dadilla etxian.

2.	Miren! Egin zure nebiaren ohia!
	a)	Nik? Egin daixela berak!
	b)	Nik? Egitteko berak!

3.	Itziar! Fan zure lagunakana eta eskatu barkamena.
a)	Zergatik? Nik ez dot ezer egin. Datozela eurak nigana barkamena eskaketara.
b)	Zergatik? Nik ez dot ezer egin. Etorteko eurak nigana barkamena eskaketara.

4.	Nik itzitako liburua galdu badaue ...
	a)	Erosteko beste bat.
	b)	Erosi daixeilla beste bat.

5.	Hau Maddiren oparixa da. Ondo ez badako, edo gustaitten ez baxako
	a)	fateko dendara eta aldaketako.
	b)	fan dedilla dendara eta aldatu daixela

6.	Ez dagozela gustura tokau xaten ordutegixarekin?
	a)	Izorrauteko.
	b)	Izorrau diezela.

7.	Hondartzara faten badira,
	a)	Ibiltteko kontuz txapapotiarekin.
	b)	Ibilli diezela kontuz txapapotiarekin.

8.	Bere urtebetetzia bada,
	a)	Ordainketako berak
	b)	Ordainddu daixela berak
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- Juateko bera!  	    Juan dadila bera! / doiala bera!

OSATU ESALDIXAK EREDUAN LEITXE

1.	
Jon:	Mikel, andereñuak esan dau berihala fateko. (ni, Asier)
Mikel:	Zer esan dau? Ni fateko esan dau? fan dedilla Asier.
2.	
Jon:	Mikel, amak esan dau ogixa erosteko. (nik, Kepak)
Mikel:	Zer esan dau? Nik erosteko esan dau? Erosi _________ Kepak.
3.	
Jon:	Mikel, amak esan dau askarixa jateko. (nik, berak (amak))
Mikel:	Zer esan dau? Nik _____________ ? ____________ berak.
4.	
Jon:	Mikel, aitak eta amak esan daue eskuak garbiketako. (Guk, eurak (aitak eta amak))
Mikel:	Zer esan _____ ? Guk ___________ ? ____________ eurak.
5.	
Jon:	Mikel, amak deittu  eta esan dau telefonuan jarteko. (ni, Koldo)
Mikel:	 ___________ ? Ni _____________ ? ____________ Koldo.
6.	
Jon:	Mikel, amak esan dau lanerako tresnak eruateko. (Guk, Mirenek eta Itsasok)
Mikel:	 ____________ ? Guk ___________ ? ____________ Mirenek eta Itsasok.
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- Zenbat baliotzen dau?     Zenbat balio dau?
					Zenbat da?

EMUNDAKO AUKERETATIK ZEIN DA ZUZENA?

	

a)	Ez dakit zenbat balixo dauen zuri gustau xatzun jostailuak.
b)	Badakizu zenbat balixo dau tresna horrek?

2	
a)	Guk ez dogu kantaitteko balixo, beraz alperrik zabiltz, ez doskuzu kantaitteko konbentziuko.
b)	Entzun, zenbat da dana? Egin kontua, mesedez.

3	
a)	Zenbat egun faltaitten dira oporrak hartzeko? Oporrak hartzeko larri nago!
b)	Hemen primeran bizi gara, ez xaku ezer falta.

4	
a)	Taberna horretako komunian betik zerbait falta izaten da: papela ez bada, jaboia.
b)	Ni ez naiz hemen bizitten, hurrengo bebarruan baiño.


ZUZENDU ZEURE ERARA GAIZKI DAGOZENAK
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- Jolastuko dogu?     Jolas egingo dogu?; jolastuko gara? 	

AUKERATU ESALDI EGOKIXA(k)

1.	a)	Arratsalde osuan dantzau naiz.
	b)	Arratsalde osuan dantzau dot.
	c)	Arratsalde osuan egin dot dantza.

2.	a)	Patxik lagunekin jolastuko dau.
	b)	Patxi lagunekin jolastuko da.
	c)	Patxik lagunekin egingo dau jolas.

3.	a)	Normalian neskak neskekin jolasten daue eta mutillak mutillekin.
	b)	Normalian neskak neskekin jolasten dira eta mutillak mutillekin.
	c)	Normalian neskak neskekin ibiltten dira jolasian.

4.	a)	Zure anaia oso ondo dantzaitten da.
	b)	Zure anaiak oso ondo dantzaitten dau.
	c)	Zure anaiak oso ondo egitten dau dantza.

5.	a)	Bertako zelaitxo batian jolasten ziran.
	b)	Bertako zelaitxo batian jolasten euen.
	c)	Bertako zelaitxo batian ibiltten ziran jolasian.

6.	a)	Soinua jo dotzuegu eta dantza egin dozue.
	b)	Soinua jo dotzuegu eta ez zarai dantzau.
	c)	Soinua jo dotzuegu eta ez dozue dantzau.

7.	a)	Ederto jolastu gara baloiarekin.
	b)	Ederto jolastu dogu baloiarekin.
	c)	Ederto ibilli gara jolasian baloiarekin.

8.	a)	Danborraren soiñuarekin dantzaitten diranian ...
	b)	Danborraren soiñuarekin dantzaitten daueñian ...
	c)	Danborraren soiñuarekin egitten daueñian dantza ...
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- Jonek salbauko jao/dotsa 	  Salbauko dau (dotsa/dau nahasketa)

AUKERATU PARENTESI BARRUAN DAGOZEN ADITZETAKO BAT


1.	Gaur goizian supermerkatuan ikusi ____________ (dostazu/ nauzu), baiña ez ___________ (dostazu/ nauzu) jaramonik egin.

2.	Barkatu! Hurrenguan agur egingo __________ (dotzut/ zaut).

3.	Bada, alperrik izango da, nik ez_____________ (dotzut/ zaut) agur egingo.

4.	Eruango ______________ (doskuzu/ gauzu) autuan lanera? Autobusak alde egin dosku eta berandu helduko gara.

5.	Ez _______________ (doskuzu/ gauzu) ekarri eskatutako liburua?

6.	Bilbon eskale bati jipoi ikaragarrixa emun xaue eta hil egin ________ (daue/ xaue).

7.	Beste hori, berriz, teillatutik jausi da, baiña ez xako ezer gertatu, Supermanek salbau _______________ (xau/ dau) eta.

8.	Bixar bere urtebetetzia da eta ahaztu barik zoriondu bihar ________ (xat/ dot).

9.	Ene! Zeu ziñan! Ez (zaut/dotsut) ________________ ezagutu be egin!


10.	Zergatik ez (dotsue/zaue) _______________ konbidau?

11.	Kotxiak arrankaitten ezpadau, danon artian pultza egingo (xaugu/dogu)  ____________.


12.	Ezin naiz jaialdira fan. Aittak zigortu egin (dost/nau) _____________  eta.
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   - Ostikadia jo dost 	   Ostikadia emon dost
		 Mikelek jo egin dost 	   Mikelek jo egin nau

ESALDI HONAIN ARTIAN ZEIN DA ZUZENA?

1.	a)	Ostikada ederrak joten dittu futbolari horrek.
	b)	Ostikada ederrak ematen dittu futbolari horrek.

2.	a)	Isilketan ez bazara, ipurdiko bat joko dotzut.
	b)	Isilketan ez bazara, ipurdiko bat emungo dotzut.

3.	a)	Pasaitterakuan kokoteko bat emun dost.
b)	Pasaitterakoan kokoteko bat jo dost.

4.	a)	Batzuek esaten daue bere garaixan ipurdiko bat jotia ona dala.
	b)	Batzuek esaten daue bere garaixan ipurdiko bat emutia ona dala.

5.	a)	Izugarriko berotua emun xaue.
	b)	Izugarriko berotua jo xaue.

6.	a)	Nik ez dotzut sekula belarrondokorik jo.
	b)	Nik ez dotzut sekula belarrondokorik emun.

7.	a)	Zergatik jo dostazu ostikadia?
	b)	Zergatik emun dostazu ostikadia?

8.	a)	Aittak sekula ez dost belarrondokorik jo.
	b)	Aittak sekula ez dost belarrondokorik emun.







8 - Ostikadia jo dost 	  Ostikadia emon dost
		 Mikelek jo egin dost 	   Mikelek jo egin nau

AUKERATU ADITZ EGOKIXA ETA OSATU ESALDIXA

1.	Mikelek Joni ostikadia ______________
2.	Jonek Mikel ______________________
3.	Nik zuri belarrondokua ______________
4.	Ainarak baloia gogor _______________
5.	Nik zu __________________________
6.	Zuk ni __________________________
7.	Guk hari belarrondokuak ____________
8.	Anderrek ni ______________________
9.	Maitek niri betondokua _____________
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- Hankia apurtu naiz 	 Hankia apurtu dot
OKERRAK ZUZENDU
1.	Aintzane bizikletatik jausi, eta hankia apurtu da.
2.	Itxain apur bat, berihala jantziko naiz eta zurekin fango naiz.
3.	Buruan kapela horixa ifini naiz, eta oso dotore nago, ez?
4.	Ez zara orraztu, ala? Hori da taixua!
5.	Ondo orraztu zaittez ulia, e?
6.	Min egin naiz belaunian, emango dostazu tirita bat?
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- Hankia apurtu naiz 	  Hankia apurtu dot

AUKERATU EGOKIXENA

1.	Gaur be jertseixa atzekoz aurrera jantzi _____________ (zara / dozu).
2.	Ulia moztu _____________ (naiz / dot).
3.	Ez _____________ (zara / dozu) txapela jantzi?
4.	Kolpe bat hartu _____________ (da / dau).
5.	Ezin _____________ (naiz / dot) erropa hori jantzi.
6.	Bixar fraka barrixak jantziko _____________ (naiz / dittut).
7.	Maritxu Kajoin soiñeko baltza janzten __________ (da / daue) neskak.
8.	Edurretara bagoiaz, mendiko botak jantziko ___________ (naiz / dittut).
9.	Ezin _____________ (zara / dozu) gona gorrixa jantzi, orainddiok ez xat barrena hartu.
10.	Amantala jantzi _____________ (dira / daue) eskulanak egitteko.
11.	Mikel lurrera jausi eta orkatillia apurtu  _____________ (da/dau).
12.	Ama! Buruan gantxo gorrixa ifiñiko  ______________ (naiz/dot)?
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-Egunero entrenatzen dogu  	  Egunero entrenatzen gara

AUKERATU EGOKIXENA

13.	Gero zurekin jolastuko _____________ (naiz/dot).
14.	Ikaragarri argaldu _____________ (da/dau).
15.	Neskok goiz osuan entrenau ____________ (gara/dogu).
16.	Gaixorik egon nintzanian argaldu egin ____________ (nintzan/neben).
17.	Ginekologuak haserre egin dost, komeni dan baiño gehixago gizendu __________ (naiz/dot) eta.
18.	Gau osuan dantza egin _____________ (gara/dogu). Apurtuta gagoz.
19.	Jokalari horraik gogor entrenau _____________ (dira/daue).
20.	Aspertuta nago. Jolastuko ____________ (gara/dogu)?
9. Arratsaldian jolas egingo _______________ (zarai/dozue)?





-Egunero entrenatzen dogu 	 Egunero entrenatzen gara
10
ESAN ESALDI HONAIK ONDO EDO TXARTO DAGOZEN:
(Txarto dagozenak zuzendu)


ONDO
TXARTO
1.	Ez dozu asko gizendu haurdunaldixan


2.	Txikittan alkarrekin jolasten giñen.


3.	Horko horraik ez daue sekula dantza egitten.


4.	Ez da asko gizendu soldaduskan.


5.	Manek ez dau Alaves taldia entrenaitten.


6.	Futbolarixak ez dira goiz osuan entrenau.


7.	Zergatik ez dozu Aitorrekin jolasten?


8.	Ene! Nola gizendu zarien!


9.	Ene! Zenbat argaldu dozun!


10.	Primeran egin dozue.


11.	Gaixotu zanian argaldu zan.


12.	Ikasliak ez daue entrenau.


13.	Jolastuko gara?


14.	Botika horraik hartzen hasittakuan gizendu zan.













11

- Zuek guri ekarri ziñuen 	 Zuek guri ekarri zoskuzuen
Zuk guri karamelua ekarri dozu      Zuk guri karamelua ekarri doskuzu


AUKERATU

1.	Notzake / nittuke
	Nik, aukeria eduki ezkero, horko horri kontutxo batzuk esango _____ .

Nik, aukeria eduki ezkero, batzarrian kontutxo batzuk esango ________ .

2.	Dot / dostet
	Nik ez ______ lagunei ezer esan.

Nik ez ________ ezer esan.

3.	Geben / Gotzuen / Zeuen / Zoskuein
	Guk zuei mesedez eskatu _______ etorteko, eta zuek ez _______ erantzun be egin.

Guk egin _________ lana, baiña zuek jaso __________ sarixa.

4.	Oskuein / euen
	Gurasuak oso leku ona aukeratu _________ oporrak pasaitteko.

Gurasuak guri oso opari ederra ekarri _________ oporretatik.

5.	Nostazuke / zeuke
	Astixa hartu ezkero, egingo __________ kirola?

Astixa hartu ezkero, egingo __________ (niri) mesedetxo bat?

6.	Geuke / Gotzuke
	Mendixan galduko bagiña be, samur topauko _________ bueltaitteko bidia.

Mendixan galduko bagiña be, billa fateko ez ________ zuri deittuko.


12



- Praka gorrixak jantzi biot 	  Praka gorrixak jantzi bihar dittut



BETE HUTSUNIAK ADIZKI EGOKIXA JARRITTA

1.	Fraka gorrixak jantzi bihar___________ .
2.	Guk ez ___________ zure jostailluak ekarri.
3.	Zer? Erosi bihar ___________ gozokirik?
4.	Non itzi ____________ umiak erropak?
5.	Horraik ez ___________ jantziko guk ekarrittako mozorruak.
6.	Bada, horraik biharbada ez, baiña nik probau bihar __________ .
7.	Egin ___________ andereñuak aginddutako ariketak? Guk arratsaldian egin bihar __________ .
8.	Nik lan horreik egin biharko ba_____________, zoratu egingo nintzake.
9.	Ai ene! Guk zuek dakozuen aukerak euki izan ba___________ gaztetan!
10.	Maite! Fraka barrixak erosi biharko ba____________, zelakuak erosiko zittuke?
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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- Jun leikezara 	     Jun zeinke


ZUZENDU ESALDIXAK

1.	Guk ez gekigun nora fan.
2.	Zuek bazekizuen nor zan Aitorren aitta?
3.	Guk ez gotzagun ezer egin, bera hasi zan.
4.	Guk, orduan, ez geukagun autorik, eta autobusian ibiltten giñan.
5.	Esan zotzazun irakasliari zergatik ez ziñan agertu?
6.	Ikusi dozun atzoko pelikulia?
7.	Etxeko lanak oso berandu bukatuko neben.
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- Ni ez nintzen joango         Ni ez nintzake joango
Tio etortzen bazan, zelako ondo, e!      Tio etorriko balitz, zelako ondo e!

AUKERATU ERANTZUN ZUZENA

1.	Aitor Londresera doiala?
	a) Neu be fango nintzan.
	b) Neu be fango nintzake.

2.	Izaskunek, barriro be, autua aldatu dau.
	a) Horrek dakon dirua edukitta, neuk be aldatuko neben sarri-sarri.
	b) Horrek dakon dirua edukitta, neuk be aldatuko neuke sarri-sarri.

3.	Maitek kontua eskatu eta fan egin da.
	a) Ahal bageu, geu be fango giñake.
	b) Ahal bageu, geu be fango giñan.

4.	Depresiñuak jota ingresau daue Itziar.
	a) Zuri be gertauko xatzun haren egoeran egongo baziña.
	b) Zuri be gertauko xatzuke haren egoeran egongo baziña.

5.	Josu ziharo mozkortuta fan da etxera.
	a) Zeu be mozkortuko ziñan horrek edan dauen dana edango bazeu.
	b) Zeu be mozkortuko zinake horrek edan dauen dana edango bazeu.

6.	Mireni 200.000 euro tokau xako.
	a) Hartuko neuke apur bat!
	b) Hartuko neben apur bat!

7.	Ze politta eta zintzua dan ume hori!
	a) Iratzarritta ikusiko bazeu, ez zeuke horrelakorik esango.
	b) Iratzarritta ikusiko bazeu, ez zeben horrelakorik esango.

8.	Berogaillua hondatu egin da eta Pello ur hotzagaz dutxatu da.
	a) Horrek dako baloria! Neu, behintzat, berogaillua hondatuko balitz, ez nintzake dutxauko.
	b) Horrek dako baloria! Neu, behintzat, berogaillua hondatuko balitz, ez nintzan dutxauko.
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Ni ez nintzen joango        Ni ez nintzake joango
Tio etortzen bazan, zelako ondo, e!       Tio etorriko balitz, zelako ondo e!
 
AUKERATU ERANTZUN ZUZENA

1.	Etxe horri balkoia jausi xako.
	a) Ganoraz egindda egon balitz, ez zan horrelakorik gertatuko.
	b) Ganoraz egindda egon bazan, ez zen horrelakorik gertatuko.

2.	Bixar askarixa.
	a) Zure anaia etorriko balitz, oso ondo pasauko leuke.
	b) Zure anaia etorriko bazan, oso ondo pasauko leuke.

3.	Langille honeik kalera bota dittue.
	a) Isillik egon baziran, orainddiok lanian ibilliko lizkiez.
	b) Isllik egon balira, orainddiok lanian ibilliko ziran.

4.	Ama! Ez dot baloia topaitten!
	a) Bere lekuan gorde bazeu ...
	b) Bere lekuan gorde bazeuen ...

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

6.	Gurutze Donostiara fan da eta ez dau Bilintx dendia topau.
	a) Galdetu baeben ...
	b) Galdetu baleu ...

7.	Hartuko dogu kafetxo bat?
	a) Orain ezin dot. Lehentxuago esan bazeben ...
	b) Orain ezin dot. Lehentxuago esan bazeu ...

8.	Gaur danetik gertau xat, autua izorrau, autobusak ihes egin, bazkarixa erre ...
	a) Jesus, neska! Jaiki ez bazinan, hobe.
	b) Jesus, neska! Jaiki ez baziña, hobe.
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- Jun leikezara	  Jun zeinke

ESAN ESALDIXOK ONDO EDO TXARTO DAGOZEN
(Txarto dagozenak zuzendu)


ONDO
TXARTO
1.	Egin zeike lantxo hau? Bihotzez eskertuko notzuke.


2.	Izozkixa erosi neike?



3.	Emun zeikezu euro bat kafia ordainketako? Ez dakot txanponik eta.


4.	Egin genke atsedenalditxo bat?



5.	Urten neiket lagunekin bueltatxo bat egittera?


6.	Fan zeike, baiña ez etorri berandu!



7.	Bixar lana dakot, baiña zu fan zeike, ondo pentsaitten baxatzu.


8.	Orduan, hurrengo baterako itzi leikedogu. Hobe da bixok fatia.


9.	Hemen fotokopiau leikeda orri hau?
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- Berak nahi jokelako      Berak nahi dabelako

EMUN ZUZEN ONDORENGO ESALDIXAK

1.	Esan txat berandu hasten badok gu ez gaittukela geratuko.
2.	Anek esan xon bixar ez xagonela eskolarik.
3.	Agerketan dittukenian, esan egixek bulegora fateko, gauzatxo pare bat entzun bihar ditxuai eta.
4.	Amari neuk lagunduko txanatela esan donat, eta kitto!
5.	- Umiak ezin dittun horrelako tabernetan sartu.
	- Nola ezin dittunala sartu? Zeinek esan xon tontakerixa hori?
6.	Patxi eta Miren ezkonketako dittukela esan xostai. Heuk bahekixan?
7.	Azterketa atzeratu egingo xuailla entzun xuagu.
8.	Badakin noiz etorriko donen Maite?
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- Ez daukat dirua      Ez daukat dirurik

BETE HUTSUNIAK PARENTESI BARRUAN DAGOZEN FORMETAKO BATEKIN:

1.	Ez dakot ___________ (dirua/dirurik), ez asko, ez gutxi, orainddiok ez dot pagarik jaso eta.
2.	Ez dot topau Mireni oparixa erosteko jarri geben ____________ (dirua/dirurik).
3.	Badakozu erromerixara fateko ___________ (asmua/ asmorik)?
4.	Ez dakot ________ (gogua/ gogorik), baiña zuri lagunketiagatik fango naiz.
5.	Etxian ez dago _____________ (ogixa/ ogirik).
6.	Ez dogu ikusi zuk aipattutako ______________ (filma/ filmik). Esan zeben dibertigarrixa zala, ezta?
7.	Nik ez notzuen iñolako ______________ (filma/ filmik) aittatu, zuek nahastu egin zarai.
8.	Amak ez dau ____________ (lana/ lanik) topaitten.
9.	Amak ez dau topau nik mahai gaiñian itzittako ________ (lana/ lanik).
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- Beti pailazoa egiten 	    Beti pailazoarena egiten

AUKERATU ERANTZUN ZUZENA


1.	Ume hori betik dabil ________________ egitten.
	a)	tontua
	b)	tontuarena

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

3.	Aitor! Orain be ____________ egitten?
a)	astua
b)	astuarena

4.	Josune! Zenbat bider esan dotzut ____________ ez egitteko?
	a)	gaixuarena
	b)	gaixua

5.	Orain be puntarik punta. Betik ____________ egitten.
	a)	ahuntza
	b)	ahuntzarena

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

7.	Harro-harro sartu zan, ____________ egitten ziharduela.
	a)	aberatsarena
	b)	aberatsa

8.	___________ egin gura izan dau, baiña ez du iñor engaiñau.
	a)	jatorrarena
b)	jatorra
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- Zuria berba egin dabe      Zure gaiñian egin dabe berba

ESALDI HONEIN ARTIAN ZEIN DAGO ZUZEN?


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

2.	a)	Maiderrena berbetan dagoz.
	b)	Liburua Maiderrena da.

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

4.	a)	Zeinena gustaitten zara?
	b)	Zein gustaitten xatzu?

5.	a)	Zelakua zarien! Ez zara iñorena fixaitten.
	b)	Zelakua zarien! Ez zara iñorekin fixaitten.

6.	a)	Gu, behintzat, ez gara mutil horrekin fixaitten.
	b)	Gu, behintzat, ez gara mutil horrena fixaitten.

7.	a)	Zeiñegaz zabiltzai berba egitten?
	b)	Zeiñegatik zabiltzai berba egitten?

8.	a)	Niregatik gustaitten dala esan dost.
	b)	Nirekin gustauta dagoela esan dost.

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

10.	a)	Galdetu dau iñork nirea?
	b)	Galdetu dau iñork nigatik?

11.	a) 	Mirenena barre egitten dabiltz.
	b) 	Mirenen lepotik barre egitten dabiltz.
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-Zeren buruz egin bihar dozu berba?       Zeren gaiñian egin bihar dozu berba?
AUKERATU EGOKIXENA

1.	Txanguari /Txanguaren
a)	Klasian _______________ gaiñian egin dogu berba.
b)	Klasian _______________ buruz egin dogu berba.
2.	Zure /Zuri
a)	Goiz osua ______________ buruz berba egitten jardun dogu.
b)	Goiz osua ______________ gaiñian berba egitten jardun dogu.
3.	Zeri / Zeren
a)	____________ buruz egin bihar dozu berba hitzaldixan?
b)	____________ gaiñian egin bihar dozu berba hitzaldixan?
4.	Futbolari /Futbolaren
a)	Mutilak ______________ gaiñian baiño ez daue berba egitten.
b)	Mutilak ______________ buruz baiño ez daue berba egitten.
5.	Heziketaren /Heziketari
a)	Aspaldixan komunikabidiak asko hitz egitten daue __________ buruz.
b)	Aspaldixan komunikabidiak asko hitz egitten daue __________ gaiñian.
6.	Lan egoeriari / Lan egoeriaren
a)	Adittuak _______________ gaiñian jardun daue.
b)	Adittuak _______________ buruz jardun daue.
7.	Langabeziaren /Langabeziari
a)	_______ buruz berba egittia erraza da, konponketia ez da hain erraza.
b)	_______ gaiñian berba egittia erraza da, konponketia ez da hain erraza.
8.	Seme-alaben / Seme-alabai
a)	Gurasuak gehixenetan _____________ gaiñian berba egitten ibiltten dira.
b)	Gurasuak gehixenetan _____________ buruz berba egitten ibiltten dira.
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- Zure bezela, betiko bezela, hemengo bezela 	   zu/zuk bezala, beti bezala, hemen bezala

AUKERATU ERANTZUN ZUZENA(K)

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

2.	Bixar, ____________, bueltatxo bat egingo dogu.
	a)	betiko moduan
	b)	betiko bezala
	c)	beti moduan
	d)	beti bezala

3.	Lan hori txukun egin gura badozue, _______________ egin bihar dozue.
	a)	gure moduan
	b)	gure bezala
	c)	guk bezala
	d)	guk moduan

4.	Han be, _______________, txakurrak ortozik.
	a)	hemen moduan
	b)	hemengo moduan
	c)	hemengo bezala
	d)	hemen leitxe

5.	Irakasliai, ______________, parrandan ibilttia askotxo gustaitten xate.
	a)	ikasleen moduan
	b)	ikasliai leitxe
	c)	ikasleei moduan
	d)	ikasleen bezala
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- Zure bezela, betiko bezela, hemengo bezela     zu/zuk bezala, beti bezala, hemen bezala

OSATU ESALDIXAK AUKERA BIXAK EBALITTA

1.	Ni be (como tú) __________ nago, neka-neka egindda eta erdi gaixorik.

__________________ leitxe _____________________.

__________________ moduan __________________.

2.	Eguakotzetan afaldu eta gero, (como siempre) ______________, Goenkale ikusiko dogu.

__________________ leitxe __________________.

__________________ moduan __________________.

3.	Han be ogixa __________________ (como aquí) egiten daue.

__________________ leitxe _________________.

__________________ moduan __________________.

4.	Nik 10ak arte geratu gura dot kalian, __________________ (como los amigos).

__________________ leitxe _________________.

__________________ moduan __________________.

5.	Guk __________________ (como el año pasado) ibiltteko asmua dakogu, goizian pilotan ikastera eta arratsaldian igerian egittera.

__________________ leitxe __________________.

__________________ moduan __________________.
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-Zure baiño haundixagua 	Zu baiño haundixagua

ADIBIDIARI ONDO BEGIRATU ETA EGIN ESALDIXAK

ADIBIDEZ:	Zuk 40 urte dakotzu. Nik 45 urte dakot.
		________	________	baiño gaztiagua zara.
		ZU		NI		baiño zaharragua naiz.

	Horko txakurrak asko jaten dau. Hemenguak, berriz, askoz gutxiago.

_____________________ baiño gehixago jaten dau, izan be haundixagua da.
	Guk oporrak agustuan izaten dittugu. Irakasliak bagilletik agorrera.

_________________________________ adiña opor egun.
	Gure etxeko lanak oso zaillak izaten dira. Hareiñak, berriz, nahiko samurrak.

Eta etxeko lanak?  ______________  baiño askoz zaillaguak izaten dira.
	Orduko jentiari oso zailla egitten xakon kontu horreik onarketia. Oraingo jentiak samur onarketan dittu.

________________________________  baiño errezagua egitten xako.
	Gure gurasuentzako garestixa izan da. Zuen gurasuentzako be bai.

_____________________________________ duin garestixa izan da.
	Lehenengo pisuko gelan 20 lagun dagoz. 2. pisukuan beste 20.

____________________________________ beste jente dago.
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- Futbolera jokatuko dogu 	 Futbolian egingo dogu
							Futbolian jokatuko dogu  


BAIETZ JARRI GUZTIAK EUREN LEKUAN!

	Mutiko horreik gaur egun ez daue besterik egitten, _______________ baiño ez. Plaza erdixan jertseixak-eta ebalixaz porterixia markaitten daue, eta hor ibiltten dira Realeko jokalarixen pare.

Guk, gure garaixan, ez geben ________________ normalian, __________________ ginen.
Hemengo jubilatuak egunero-egunero alkarketan  dira jubiletxian eta __________________ daue arratsalde osua,  batzuetan _______________  eta beste batzuetan ___________ .
Guk, berriz, Gabonetan bakarrik _________________ .
Pilotalekua hutsik dago. Zeinek ___________________?

	egin gura dau pilotan

egitten dogu kartetan
futbolian ibilli
futbolian jokaketan
gorde-gordeka ibiltten
jokuan emuten
musian 
tutian
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-Maisu, baleike jun kumunera?    Maisu, jun leike kumunera?

HONEITTATIK, ZEINTZUK DAGOZ GAIZKI?

1.	a)	Aitor, bazatoz gurekin?
	b)	Miren, bazara etorriko gurekin?
	c)	Patxi, etorriko zara gurekin?

2.	a)	Ama, banaike Izaskunen etxera fan?
	b)	Ama, fan neike Izaskunen etxera?
	c)	Ama, fango naiz Izaskunen etxera?

3.	a)	Maite, bazeike jakin nor etorriko dan?
	b)	Maite, badakizu nor etorri dan?
	c)	Maite, jakin zeike nor etorri dan?

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

5.	a)	Egon zeike 7etarako autobus-geltokixan?
	b)	Bazeikeke egon 7etarako autobus-geltokixan?

6.	a)	Baneike etor bixar zure etxera?
	b)	Etorri neike bixar zure etxera?

7.	a)	Gera geike zuekin?
	b)	Bageike zuekin geratu?

8.	a)	Ama, bilddurrez nago. Baneike zuekin lo egin?
	b)	Ama, bilddurrez nago. Egin neike zuekin lo?
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- Eneko badago? 	    Eneko hor da(go)?
					   Eneko etxean da(go)?


Esan galderok ondo edo txarto dagozen:


ONDO
TXARTO
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.	Armairuan badago lekurik?
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- Eneko badago? 	    Eneko hor da(go)?
					   Eneko etxean da(go)?


ELKARRIZKETAK ORDENAU:




1.	Etorten danian esan egiozu Koldori deiketako.
2.	Agur.
3.	Zein da?
4.	Ez, ez da iritsi orainddiok.
5.	Eskerrik asko. Agur.
6.	Ederki, esango xat.
7.	Amaia etxian dago?

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





1.	Bale bada, erosi egingo dot.
2.	Mikel, Marian naiz!
3.	Ondo da, gero arte!
4.	Ez dakit, oraintxe begiratuko dot… Marian!, Ez, ez dago batere.
5.	Bai, zein da?
6.	Aizu! Etxian badago ogirik?
7.	Bai, agur.
8.	A, zer?

Ordenatu: (5) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )  (  ) (  )
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- Eneko badago? 	    Eneko hor da(go)?
					   Eneko etxean da(go)?



1.	Piszinara? Ez, ni patinetan ibilttera fateko geratu naiz Maialenekin.
2.	4retan plazan.
3.	Miren hor dago? Amaia naiz.
4.	Konforme, fango naiz, gero arte.
5.	Zein da?
6.	Kaixo, Amaia, zer?
7.	A, bale! Zer ordutan?
8.	Miren, fango gara piszinara?
9.	Bai, oraintxe jarriko da.

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



1.	Esango xat.
2.	Koldo Aizpururekin berba egin gura neuke.
3.	Agur.
4.	Bueno, esaiozu Kontxik deitu dauela  eta gaur bertan berba egin bihar dodala berarekin.
5.	Milla esker!
6.	Bai, esan!
7.	Momentu honetan ez dago buleguan. Enkarguren bat emutia gura baduzu…

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


AUKERATU ERANTZUN ZUZENA


1.	Zer moduz partidua? Irabazi egin dozue?
	a)	Irabazi? 8 eta 1 galdu! Horixe egin dogu.
	b)	Irabazi? 8 - 1 galdu! Horixe egin dogu.

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

3.	Ospatu egin beharko dogu, ezta?
a)	Bai horixe! Ez da egunero gaurkualako partidua ikusten. 22 eta 2. Ez da makala, ez!
b)	Bai horixe! Ez da egunero gaurkualako partidua ikusten. 22 - 2. Ez da makala, ez!

4.	Atzoko partiduak ez eben kolorerik be izan.
	a)	96 – 40 galdu euen etxekuak.
	b)	96 eta 40 galdu euen etxekuak.

5.	Zenbat ordainddu dozu goxoki hori?
	a)	2 eta 10
	b)	bi hamar
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- Ez dau jaten ezebez 	  Ez dau jaten ezebe
	 Nor etorri da? Iñor       Nor etorri da? Iñor be ez (iñobez)


Esan esaldi honeik ondo edo txarto dagozen:
(Txarto dagozenak zuzendu)


ONDO
TXARTO
15.	Etxian ez dago inor be ez.


16.	Zein etorri da? Inor.


17.	Ez dot ezertxo be egin.


18.	Zeinek esan dau tontakerixa hori? Inork be ez.


19.	Oporretan ez dakogu inora be ez fateko asmorik.


20.	Nik ez dot ezer be ez egin.


21.	Ez dot inun be ez ikusi horrelako gauza polittik.


22.	Zein geratu da etxia zainketan? Inor.


23.	Gurasuak ez doskue ezer ez esan.


24.	Ez naiz inorekin be ez fango, gurago dot bakarrik fan.
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- Ezebezena, ezebezekin, iñobezek     Ezena be ez, ezekin be ez, iñok be ez

Erantzun adibidian leitxe

Nor dago etxian? INOR BE EZ, gurasuak lanian dira.

1.	Zer dakozu hor gordeta? ____________________, kaxa hori hutsik dago.
2.	Zeinena da txakur hori? ____________________, galdutako txakurra da.
3.	Norekin fando zara jaialdira? ____________________. Neu bakarrik fango naiz, sarrera bakarra lortu dot eta.
4.	Nork dako 6.000 € niri izteko? ____________________. Hobe dozu bankuan maillegua eskaketia.
5.	Nori esan xatzu hori? ____________________. Zer uste dozu? Kontakatillua naizela, ala?
6.	Non erosi neike sarixa irabazitako liburua? _________________, agortuta dago. Liburutegira fan eta bertakua irakurri biharko dozu.
7.	Nora fango zarai oporretan? ____________________, etxian geratuko gara.
8.	Zeinek egin dotzu lan hau? ____________________, neuk bakar-bakarrik egin dot. Sinisketan ez badostazu, amari galdetu!
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- Be bai juan bihar dot nik 	  Nik be juan bihar dot

Emun zuzen ondorengo esaldixak:

1.	Nik be bai ikusi dot.
2.	Gaur goizian entzun daue be.
3.	Be bai ekarriko daue danontzako meriendia.
4.	Zuek fan zarai, eta be bai beste asko.
5.	Asteburu honetan Arrasateko jaixak dira, eta hemengo auzo batekuak be dira.
6.	Horreik diru asko dakoi eta guk dakogu be.
7.	Ez dogu inor ez aurkitu. Mirarik eta Amaiurrek be.
8.	Oporretan hondartzara fan dira, eta mendira baitta be.
9.	Arrazoi dozu, be bai, esaten duzunian gaur ez dala egun ona.
10.	Nun ikusi dozu baiña horrelakorik? Inun.
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- Ez dan ikusten momentu batian        Ikusten ez dan momentu batian

Esan esaldi honeik ondo edo txarto dagozen:
(Txarto dagozenak zuzendu)

ONDO
TXARTO
1.	Alkatia ez da aurkeztu gonbidapena ez xakolako garaiz iritsi.


2.	Arazua ez bada laister konponketan ...


3.	Berak gura dauena ez daueñian egitten, hasarretu egitten da.


4.	Ez badozu parte hartzen, ez dozu sekula jakingo zer dan.


5.	Ez xaue kasu egitten, hasarretu egitten da.


6.	Ez daueillako gerente izendatu dago mindduta.


7.	Lanok ez badittue berihala geraketan, ezbeharren bat izango dogu.


8.	Gauzak ez diranian ondo egitten, horrelakuak gertaketan  dira.


9.	Ez badozu ikasten, suspendittu egingo dozu. 


10.	Ez dan ikusten leku batian ipini ezkero, ez dozu salduko.


11.	Kezkatuta gagoz ez daueillako gure proposamena onartu.


12.	Ez daueillako gaixa ondo azaldu galdu daue auzia.


13.	Ez badaue errepidia azkar konponketan, auzitara joko dogu.


14.	Egin bihar dozuna ez dozunian egitten, ez zara gustura geraketan.


15.	Ez dozunian egixa esaten, gorrittu egitten zara.


16.	Eztana etorten opari barik geratuko da.


17.	Eztozun egin ariketia oso zailla da.


18.	Eztozuna erosi garestixagua zan.
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- Ezagutu dot gizon bat, Arantzazun bizi dala    Ezagutu dot gizon bat, Arantzazun bizi dana

AUKERATU egokixena:

Dala /Dana
a)	Aitorrek gaur berandutxuago etorriko __________ esan dau.
b)	Gizon bat ezagutu dot, Gasteiztik honaiño oiñez etorri __________.
	 Xatela/Xatena

a)	Liburu bat ekarri dotzut, niri asko gustau ___________.
b)	Ez xat gustau, baiña gustau ____________ esan xat.
	Gotzala/Gotzana

a)	Ez dozu goguan? Jertse gorri bat, iaz oparittu ___________.
b)	Niri amak esan nostan lantxo hori egin bihar ______________.
	Ebela / Ebena

a)	Neska horrek iaz lapurretan egin ___________ entzun dot.
b)	Bai ume! Neska txiki bat, nirekin ikasi ___________. Badakizu nor dan.
	Daguela / Daguena

a)	Ekarriko dostazu poltsa baltza? Goiko armarixuan ____________.
b)	Poltsa baltza goiko armarixuan ______________ ikusi dot.
	Nostazula / Nostazuna

a)	Danai esan dostet oso erloju politta ekarri _____________.
b)	Erlojua galdu xat, zuk oporretatik ekarri ___________.
	Daguela / Daguena

a)	Uste dot gaixorik ______________.
b)	Badakizu nor ikusi doten tabernan? Josu, gaixorik ___________.
	Dakola / Dakona

a)	Ez zara gogoraketan ... zera, herri bat, sarreran oso zubi edarra ______.
b)	Nunbait irakurri dot herri horrek sarreran oso zubi edarra _______.
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- Kontuz beroa dagoela 	      Kontuz beroa dago eta.

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

2.	a)	Berak egin biharko dau. Bere lana dala.
	b)	Berak egin biharko dau, bere lana da eta.

3.	a)	Ez esan iñori, hasarretu egingo dira eta.
	b)	Ez esan iñori, hasarretu egingo direla.

4.	a)	Eruan aittari, berak konponduko dauela.
	b)	Eruan aittari, berak konponduko dau eta.

5.	a)	Jantzi txamarria, hotz haundixa daguela.
	b)	Jantzi txamarria, hotz haundixa dago eta.

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

7.	a)	Geratu nirekin, triste naguela.
	b)	 Geratu nirekin, triste nago eta.

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

Ø	Osatu esaldixok, parentesi arteko aditza bihar dan moduan jarritta. Zenbaittetan erantzun bat baiño gehixago izan leike.

	(eragin)	Pedalai __________ ibiltten da bizikletan.

(ibilli)		Bizikletan __________ lortu dot sasoian jartia.
(egin)		Lana ____ goiaz aurrera, kate horretan danok batera.
(batu)		Hasi zaittez gauzak __________.
(gogoratu)	Aurreko zuzendarixa __________ hasi eben hitzaldixa.
(ezkutau)	Ez dakozu zertan ibilli gauzak __________.
(jantzi)	Ez ibilli oiñetakuak gaizki __________.
(emun)	Pauso haundixak __________ ibilli naiz.
(egin)		Egunian egunekua __________, lortuko dozu.
(euki)		Hor doia Ainhoa, eskuak poltsikuan __________.
(jo)		Hor doia Ainhoa, txistua __________.
(mobiu)	Hor doia Ainhoa, besuak alde batera eta bestera _____.
(nahastu)	Hor dabil Ainhoa, bazterrak __________.
(egin)		Eskulanak __________ pasaitten dot denporia.
(egin)		Eskulanak __________ beteten dot arratsaldia.
(egin)		Eskulanak __________ lortu dot halako trebetasuna.
(erre)		Hara, Mikel purua __________!
(erre)		Hainbeste __________, birixak batzittuko xak, Mikel!
(lotu)		Bi izara alkarri __________ jatsi zan leihotik.
(kurtzau)	Harixa harixarekin __________ egitten da oihala.
(igurtzi)	Bi harri __________ lortu euen sua egittia.
(saldu)	Liburuak __________ ataraten dau bizimodua.
(saldu)	Liburuak __________  ibiltten da han eta hemen.
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- Hiltzeko dago        Ixa hillian dago, hil zorixan dago

HILZORIXAN/HILLEIXUAN DAGO

	Hutsuniak bete adibidian leitxe


Ez ikutu, ez dau eta asko bihar apurketako, APURKETAKO ZORIXAN dago.

	Teillatuan lanian dabillen hori ______________ (jausi) egon da.

Ez ekixen igarixan eta ozta-ozta lortu eben uretatik onik urtetia. _______________ (itto) egon zan.
Guk ikustia lortu gebenerako oso larri eguen, ________ (hil) eguen.
Ezin da espezie hori harrapau, babestuta dago; izan be, ___________ (desagertu) dago.
Puxikia larregi puztu dozu. Ez puztu gehixago, ____________ (lehertu) dago.
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- Ez galdu ezkero…    Galdu ezik, galdu ezian

AUKERATU zuzena

1.	Aurkezten ez bazara, ez dozu jakingo zer dan.
	a)	Ez aurkeztu ezkero, ez dozu jakingo zer dan.
	b)	Aurkeztu ezik, ez dozu jakingo zer dan.

2.	Ondo lotzen ez badittuzue, ihesi fango xatzue.
	a)	Ondo lotu ezian, ihesi fango xatzue.
	b)	Ondo ez lotu ezkero, ihesi fango xatzue.

3.	Isilketan ez bazarai, hasarretu egingo naiz.
	a)	Ez isilddu ezkero, hasarretu egingo naiz.
	b)	Isilddu ezik, hasarretu egingo naiz.

4.	Iritsitakuan deiketan ez badozu, kezkatu egingo gara.
	a)	Iritsitakuan ez deitu ezkero, kezkatu egingo gara.
	b)	Iritsitakuan deitu ezian, kezkatu egingo gara.

5.	Liburua lortzen ez badozu, niria itziko dotzut.
	a)	Liburua ez lortu ezkero, niria itziko dotzut.
	b)	Liburua lortu ezik, niria itziko dotzut.

6.	Ura sarri botaten ez badostezu, ihartu egingo xatzu.
	a)	Ura sarri bota ezian, ihartu egingo xatzu.
	b)	Ura sarri ez bota ezkero, ihartu egingo xatzu.

7.	Epe barruan aurkezten ez badaue,kanpuan geratuko dira..
	a)	Epe barruan aurkeztu ezik, kanpuan geratuko dira.
	b)	Epe barruan ez aurkeztu ezkero, kanpuan geratuko dira.

8.	Saiaketan ez bazarai, ez dozue sekula lortuko.
		a)	Ez saiatu ezkero, ez dozue sekula lortuko.
	b)	Saiatu ezian, ez dozue sekula lortuko.
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- Dantzia eta gero     Dantzia bukatu eta gero

DANTZIA BUKATU ETA GERO

	Zein dago gaizki?

	_________________ gozokixak erostera fango gara.
	Zinetik urten eta gero

Zinea eta gero
Filma ikusten dugunean
Filmaren ondoren

	_________________ urtebetetze festa dakot lagun baten etxian.
	Eskolia eta gero
	Eskolatik urten eta gero
	Eskolaren ondoren

Eskolatik urteten naizenian

	_________________ lokaikua egitia gustaitten xako horri.
	Bazkaldu ondoren
	Bazkarixa eta gero
	Bazkarixaren ondoren

Bazkaldu eta gero

	Gaur, _________________ mendi buelta bat egitten izan gara.
	Gosarixa eta gero

Gosaldu eta gero
Gosaldu ondoren
Gosarixaren ondoren

	_________________ kafesnia hartu eta lotara.
	Ogittartekua jan ondoren

Ogittartekua jan eta gero
Ogittartekua eta gero
Ogitartekua jan eta berihala
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- Ointxe banoia 	    Ointxe noia
		Hementxe danok gagoz 	     Hemen danok gagoz

Zein dago zuzen?


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

2.	Ama! Ikastolara etxekuon argazkixa eruan bihar dot.
a)	Hau da onena. Honetantxe bagagoz danok nahikua txukun.
	b)	Hau da onena. Honetan danok gagoz nahikua txukun.
	c)	Hau da onena. Honetantxe danok gagoz nahikua txukun.

3.	Badakozu telefono zenbakia?
	a)	Bai, badakot hementxe.
	b)	Bai, hementxe dakot.
	c)	Bai, dakot hemen.

4.	Bixar afarixa! Zein ondo!
	a)	Gu be danok goiaz.
	b)	Gu be danok bagoiaz.
	c)	Gu be goiaz

5.	Autobusaren zain ...
	a)	Oraintxe dator.
	b)	Oraintxe badator.
	c)	Orain badator.
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- … porke     … ze / … eze / zegaittik eze… / … eta

Esan esaldi hauek ondo edo txarto daGOZEN:
(Txarto dagozenak zuzendu)

ONDO
TXARTO
25.	Etxera noia zergatik nekatuta nago


26.	Etxian geratu da, gaixorik dago eta.


27.	Ez dotzut ezer esan, zergatik sekretu bat da.


28.	Niria dalako gorde dot.


29.	Oporretan ez gara iñora fango, diru barik gabiltz eta.


30.	Ezin dozu gaindittu, zergatik ez dozu ikasi.


31.	Politta dalako erosi dot.


32.	Ez dogu ekarri, astunegixa da eta.


33.	Berandu gatoz, zergatik autobusak ihes egin dosku.


34.	Neuk egingo dot, astixa badakot eta.


35.	Billurtu egin naizelako egin dostai burla.


36.	Ez gara fango, zergatik ez gaue gonbidau.
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- de pirata jantziko naiz        pirata jantziko naiz
de que disfrazauko zara?        Zelan disfrazauko zara? Zer jantziko dozu?


AUKERATU EGOKIENA

1.	Zer moduz karnabaletan? ___________?
	a) 	Zertaz mozorrotu ziñan?
	b)	Zelan mozorrotu ziñan?
	c)	De que mozorrotu ziñan?

2.	Umiak askotan gura izaten daue _____________.
	a)	Pirataz jantzi
	b)	Pirata jantzi
	c)	De pirata jantzi

3.	Datorren urtian lagunok ____________ jaztia erabaki dogu.
	a)	De bikingo
	b)	Bikingo
	c)	Bikingoz

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

5.	Ikusi zeuen Aitor? Oso barregarri eguen ___________ jantzitta.
	a)	De amona
	b) 	Amona
	c)	Amonaz









AUKERATU ZUZENA


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

2.	Atseginak azkenian _____ bihurtuko xatzu.
	a)	atsekabeak
	b)	atsekabe

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

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

5.	Ura __________bihurtu eben.
	a)	ardoa
	b)	ardo

6.	Eneko __________ izendau daue.
	a)	Zuzendaria
	b)	Zuzendari

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

8.	Ni ____________ mozorrotuko naiz.
	a)	sorgin
	b)	sorginez

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

10.	Sorgin horrek printzia_______ bihurtu eben.
	a)	igela
	b)	igel
11.	Goiza ________ bihurtu zan.
	a)	deskalabrua
	b)	deskalabru

12.	Diruak _____ bihurketan gau.
	a)	gaizto
	b)	gaiztoa

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

14.	Gaztetan _____________ ibilli nintzan.
	a)	umezain
	b)	umezainez
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- ¡Que…! 	  Bai…! / A ze…! / Zelako…! / Hori…! / …


Nola emungo zeuke euskeraz?

21.	¡ Qué pesado eres!		________________________________
22.	¡ Qué bien!			________________________________
23.	¡ Jo, qué chiste más malo!	________________________________
24.	¡ Qué morro tienes!		________________________________
25.	¡ Jo, qué caro!			________________________________
26.	¡ Vaya casa!			________________________________
27.	¡ Vaya chorrada!		________________________________
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- Haize asko     Haize haundixa, haize zakarra…

AUKERATU egokixena:

28.	Interes __________ (asko / haundixa) daukot zurekin berba egitteko.
29.	Lotsa ___________ (asko / haundixa) pasau dogu.
30.	Hotz ______________ (asko / haundixa) egin dau egunotan.
31.	Trenak atzerapen __________ (asko/haundixa) dakar.
32.	Pena ___________ (asko / haundixa) emun dost.
33.	Hau haize ___________ (asko / zakarra) dabillena!
34.	Bide ____________ (asko / luzia) egin bihar izan dogu.
35.	Ez dakogu hara fateko asmo ____________ (askorik/haundirik).
36.	Laguntasun ______________ (asko/haundixa) izan dogu.
37.	Billur _______________ (asko / haundixa) pasatu dogu.

AUKERATU egokixena:

1.	a). Zenbateko atzerapena dakar autobusak?
	b) Zenbat atzerapen dakar autobusak?
2.	a) Zenbateraiñoko gogua dakozu hori egitteko?
	b) Zenbat gogo dakozu hori egitteko?
3.	a) Zelako berua egitten dauen!
	b) Zenbat bero egitten dauen.
4.	a) Zenbat inddar dakozun!
	b) Zelako inddarra dakozun!
5.	a) Zenbat abixara hartzen dau zure autuak?
	b) Zenbateko abixaria hartzen dau zure autuak?
6.	a) Zenbat interes dakozu hori egitteko?
	b) Zelako interesa dakozu hori egitteko?
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- Espainiako erregeak       Espainiako errege-erreginak 					(Generoa pluralean)

MAISUAK / IRAKASLiAK

	AUKERATU egokixena

	Gaur _____________ (aittajun/aittajun-amandrien) etxera fango gara bazkaittera, _____________ (aitta-amak / aitak) lanera fan bihar izan daue eta.


	Gure _____________ (aittajunak / aittajun-amandrak), 10 urte zittuainian, eskola laga eta artzain fan bihar izan euen.


	Gure gelako ................................ (neskatilla-mutikuak / mutikuak) antzerkixa gertaketan ari dira. Mikel eta Ane izango dira protagonista nagusixak.


	Jokinek eta Mirenek, baserriko _____________ (semiak /seme-alabak), etxia barriztau daue eta landa etxia jarri daue turistak hartzeko asmotan.


	Espaiñiako _____________ (erregiak / errege-erregiñak) izan dira museua inauguraitten. 
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- Siestia bota bihar dot        Siestia egin bihar dot


Esan esaldi honei ondo edo txarto dagozen:
(Txarto dagozenak zuzendu)


ONDO
TXARTO
37.	Ume honek ez dau siestarik botaten


38.	Faltan botaten dogu Mikel


39.	Oporretan egunero egitten dot siestia


40.	Sumatu dozue nire faltia?


41.	Bazkalonduan 20 bat miñutuko lokamutsa botateko ohitturia dako aittonak.


42.	Ikaragarri botaten zauet faltan, noiz zatozai bueltan?
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- Futbolian jolastu	      Futbolian jokatu

AUKERATU jokatu edo jolastu hutsuniak beteteko:

1.	Gura dozu gurekin _______________? Pilotalekua libre dago eta partidutxua egittera goiaz.
2.	Normalian ez gara kartetan ibiltten, baiña Gabonetan betik __________ dogu.
3.	Partidu hartan, lagunak nire alde ______________ euen.
4.	Txikittan sokasaltuan _______________ giñan askotan. Zuek ez?
5.	Beste batzuetan medikutan _______________ giñan.
6.	Jolas horreittan neskak ibiltten giñan, mutilak, ostera, futbolian ______________ ziran.
7.	Atzo Errealak partidu garrantzitsua _______________ eben.
8.	Atzo, partxisian, ontzixak nork garbittu ____________ geben.
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- Apur bat berua     Berotxua/bero samarra/nahiko berua

Esan esaldi honei ondo edo txarto dagozen:
(Txarto dagozenak zuzendu)

ONDO
TXARTO
43.	Apur bat berandu nator, barkatu.


44.	Ez dakit zer gertatu xako. Apur bat arrarua ikusi dot.


45.	Apur bat urduri nago.


46.	Emaiozu ogi apur bat.


47.	Lora horrei ez xate gaizki etorriko ur apur bat.


48.	Apur bat gaizki  dago, baiña aurrera egingo dogu.


49.	Apur bat tontua da.


50.	Filmia ondo dago, baiña apur bat luzia da.


51.	Diru apur bat ez xaku, ez, gaizki etorriko.


52.	Hori entzutian apur bat larrittu egin gara.
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- Apur bat berua     Berotxua/bero samarra/nahiko berua

Esan ondoko esaldixok ondo edo txarto dagozen:


ONDO
TXARTO
11.	Jertsei hori apur bat haundi dakozu.


12.	Emungo dostazu gatz apur bat?


13.	Apur bat berandu etorriko gara.


14.	Mutil hori apur bat lotsatixa da.


15.	Ur apur bat, faborez!


16.	Ifini kuadrua apur bat gorago.


17.	Autoz fango gara, apur bat urruti dago eta.


18.	Denpora apur bat bihar dot.


19.	Apur bat kezkatuta 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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- Esaixozu zure aittai     Esaixozu aittai

Nola hobetuko zittuzke esaldixok?

 1.	Bixar nire ahizparekin fango naiz Gasteizera.

 2.	Deituiozu zure amari.

 3.	Norekin fan ziñan zinera? Zure senarrarekin?

 4.	Atzo nire alaba txikiña eruan neben pediatriarengana.

 5.	Nire etxiak 10 urte dako.

 6.	Gure irakasliarekin egon gara txangua gertaketan.

 7.	Nire aittajunak ez dost sekula horrelako ipuiñik kontau.

 8.	Sartu egizu diru hori zure poltsikoian!

9.	Nire ama Arrasatekua da.

10.	Nire ordenagaillua hondatu xat.
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  - Esaixozu zure aittai      Esaixozu aittai

AUKERATU erantzun egokixena(k):

1.	Norekin fan zara Bilbora?
	a)	Nire amarekin.
	b)	Amarekin.
	c)	Zure amarekin.

2.	Norentzat erosi dozue oparixa?
	a)	Alabiarentzat.
	b)	Gure alabiarentzat.
	c)	Zuen alabiarentzat.

3.	Noren onduan fango zara autobusian?
	a)	Zure irakasliaren onduan.
	b)	Irakasliaren onduan.
	c)	Nire irakasliaren onduan.

4.	Nork egin otzun jertseixa?
	a)	Amandriak.
	b)	Nire amandriak.
	c)	Zuen amandriak.

5.	Noren urtebetetzia da?
	a)	Nire senarrarena.
	b)	Senarrarena.
	c)	Mirenen senarrarena.

6.	Norengatik arduraketan dira gurasuak?
	a)	Euren seme-alabengatik.
	b)	Bestien seme-alabengatik.
	c)	Seme-alabengatik.

7.	Nori esan xatzue?
	a)	Lagunei.
	b)	Nire lagunei.
	c)	Haren lagunei.

8.	Nun egon zara?
	a)	Nire etxian.
	b)	Etxian.
	c)	Zure etxian.
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- Kriston ona da 	   Ikaragarri ona da / oso ona da

KRISTOREN / IKARAGARRI / OSO

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

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

Bizikleta hori ___________ edarra da, ___________ arina, baiña ___________ garestia.
Maialenen etxian ___________ ondo pasau dogu. Bere amak ___________ meriendia eman dosku eta ___________ arratsalde ona emun dogu bertan.
Txangua egitteko ___________ autobusa ekarri doskue. ___________ luzia eta gaiñera ___________ pantaillia eukan bideua ikusteko.
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67- Gizon berdinak esan zostan     Gizon berak/berberak esan zostan
68- Beti iguala/berdina egiten dau 	    Beti gauza bera egiten dau


AUKERATU zuzena (edo zuzenak):

1.	a. Alberto eta Iban auto berdiñean etorri dira.
b. Alberto eta Iban auto berean etorri dira.

2.	a. Nik be gauza berdiña esan xat, ezin dala fan.
b. Nik be gauza bera esan xat, ezin dala fan.

3.	a. Gu be iritzi berdiñekoak giñan.
b. Gu be iritzi berekoak giñan.

4.	a. Guk be gauza bera egittia pentsau dogu.
b. Guk be gauza berdiña egittia pentsau dogu.

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

6.	a. Fan eta etorri bide berdiñetik egingo dogu.
b. Fan eta etorri bide beretik egingo dogu.

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

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









69- Gosia daukat 	Gosiak nago


ZER NOIZ?

Ø	Honeittako zein esaldi esango zeuke egoera horreittan?

a

“Gosiak amorraketan nago”

1
Gaur ez dot berokirik hartu eta orain hoztu egin dau.

b

“Hotzak nago”

2
Zinera fan naiz, Drakula ikusten izan naiz.
c

“Egarrixak nago”

3
Eguardiko ordu bata da, goizian ez dot ezer jan, eta etxera noia azkar-azkar.
d

“Beruak nago”

4
Arratsalde osua emun dot futbolian, eta gaur, gaiñera, bero ikaragarrixa dago.
e

“Beldurrak jota egon naiz”

5
Banoia sutondotik, hemen ez dago agoantauko dauenik.


















HANDIK ETA HEMENDIK



EMUN ONDORENGO ESALDIXAk MODU EGOKIXAN:

1.	San Ferminetara fateko goguak dakot.
2.	Bixar nire zorionak dira eta primeran ospaketako asmua dogu.
3.	Nik dagoeneko astebururako plana egindda dakot. Larunbatian, arratsaldeko 6etan juntau naiz lagunekin, Bilbora fateko.
4.	Parranda ona eta gaupasa edarra egitteko bazkalostian siestia bota biharko dogu.
5.	Niri ez xat siestia botatia gustaitten. Beste egunian egin neben eta gero sekulako buruko mina izan neben.
6.	Film horrek ez dau merezi, txar-txarra da, hobe dogu beste leku batera fatea.
7.	Berriz egin biharko dozu ariketa hori, izan be apur bat txarto atera xatzu.
8.	Ya que etorri bihar doten, nik ekarriko dostet ogixa okindegittik.
9.	Badakozu goguak afaittera fateko? Aber animaitten zarien!
10.	Ez dakot dirua, así que etxian geratuko naiz, iñora fan barik.
11.	Ba, jatetxe hori kristoren ona da, pena merezi du fatia.
12.	Kaixo, politta! Eman patxito bat! 
13.	Kontuz ibilli! Jausten bazara, koskorroia egingo dozu eta negarrez etorriko zara, txupetito billa.
14.	Jango dozu flan? Ala yogur nahiago duzu?
15.	A ke ez dakizu zein etorri dan!
16.	Ama, bixar zirkura fango gara. A ke bai!
17.	Bixar ezin naiz zurekin fan. Eske amak ez dost izten!
18.	Atzo nik garbittu nittuen ontzixak, osea ke gaur zeuri tokaitten xatzu.
19.	Aunque gutxi ikasi eben, nota onak atera zittuen.
20.	Alkatiak esan eben ke obrak datorren urtian bukatuko dittueilla.
21.	Aitor, si ez dozu ezer ikasi! Nola gura dozu aprobau?
22.	Betik dago hasarre, inkluso arrazoia dakonian be.
23.	Martxuaren 8tik 14ra, osea, bigarren astian ez gara etxian egongo. Asi ke, badakizu, amarenera fan biharko dozu bazkaittera.
24.	Niri izozkixa de limon gustaitten xat.
25.	Bokadillo de txorizo jarri dost amak meriendaitteko.
26.	Ves? Esan dotzut txarto eguela.
27.	Labian sartu eta ya está.
28.	Beranduago etorriko naiz, bale?


