
Aditza – testu zulodunak

Izena : Data :

Deitura : Ikasgela : 

Indikatiboa : Orain (Nor-Nori) 1

 1- Arratsaldeko pausan, ni hari krakadaren galdegitera hurbildu                                                                            .

 2- Ni ez                                                                             hiri hurbildu. Hori ikusirik, hi niri hurbildu                                                                            .

 3- Gu hiri iratzarri                                                                            ; haiei, aldiz, Mikelen iratzartzea ahantzi 

                                                                           .

 4- Gu ez                                                                            , edozein gisaz, haiei hurbildu.

 5- Aurten guri ez                                                                             haurrak kantatzera etorri.

 6- Hi Patxiri                                                                             joan etxeko lanen ematera.

 7- Zuei kolorezko bolalumak anitz gustatzen                                                                            .

 8- Leire eta Mattin zuei diru eske joan                                                                             gaur.

 9- Matematikako klasean hi niri gelditu gabe hitz egiten ari                                                                            .

 10- Leire, enoatua denean, niri hitz egiten hasten                                                                             beti.

 11- Ikasleei ez                                                                             oraino ikastola bukatu ; aste zenbait falta zaizkie .

 12- Gu zuei hurbildu                                                                             haiek borrokan hasi direnean.
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Aditza – testu zulodunak

Izena : Data :

Deitura : Ikasgela : 

Indikatiboa : Orain (Nor-Nori) 1

 1- Arratsaldeko pausan, ni hari krakadaren galdegitera hurbildu                                                                            .

 2- Ni ez                                                                             hiri hurbildu. Hori ikusirik, hi niri hurbildu                                                                            .

 3- Gu hiri iratzarri                                                                            ; haiei, aldiz, Mikelen iratzartzea ahantzi 

                                                                           .

 4- Gu ez                                                                            , edozein gisaz, haiei hurbildu.

 5- Aurten guri ez                                                                             haurrak kantatzera etorri.

 6- Hi Patxiri                                                                             joan etxeko lanen ematera.

 7- Zuei kolorezko bolalumak anitz gustatzen                                                                            .

 8- Leire eta Mattin zuei diru eske joan                                                                             gaur.

 9- Matematikako klasean hi niri gelditu gabe hitz egiten ari                                                                            .

 10- Leire, enoatua denean, niri hitz egiten hasten                                                                             beti.

 11- Ikasleei ez                                                                             oraino ikastola bukatu ; aste zenbait falta zaizkie .

 12- Gu zuei hurbildu                                                                             haiek borrokan hasi direnean.

Laguntza :

gatzaizkie - hatzaio - natzaik - gatzaizkizue - natzaio - zaizkizue - hatzait - hatzait 

- gatzaizkik - zaizkigu - zaie - zaie - zaizkizue - zait
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Aditza – testu zulodunak

Izena : Data :

Deitura : Ikasgela : 

Indikatiboa : Orain (Nor-Nori) 1

 1- Arratsaldeko pausan, ni hari krakadaren galdegitera hurbildu natzaio.

 2- Ni ez natzaik hiri hurbildu. Hori ikusirik, hi niri hurbildu hatzait.

 3- Gu hiri iratzarri gatzaizkik ; haiei, aldiz, Mikelen iratzartzea ahantzi zaie.

 4- Gu ez gatzaizkie, edozein gisaz, haiei hurbildu.

 5- Aurten guri ez zaizkigu haurrak kantatzera etorri.

 6- Hi Patxiri joan hatzaio etxeko lanen ematera.

 7- Zuei kolorezko bolalumak anitz gustatzen zaizkizue.

 8- Leire eta Mattin zuei diru eske joan zaizkizue gaur.

 9- Matematikako klasean hi niri gelditu gabe hitz egiten ari hatzait.

 10- Leire, enoatua denean, niri hitz egiten hasten zait beti.

 11- Ikasleei ez zaie oraino ikastola bukatu ; aste zenbait falta zaizkie .

 12- Gu zuei hurbildu gatzaizkizue haiek borrokan hasi direnean.
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