
Irakurketarako proposamenak: Amodioaren gazi-gozoak; Afrikako semea, AITOR ARANA

Autoebaluazioa

Irakurketarako proposamenak: Bila nazatela, M. MORILLO; Oroimenaren azala, J. Sierra i Fabra

Autoebaluazioa

Irakurketarako proposamenak: Koadroko emakumearen…, R. BARRUFET; Azken urtea…, J. M. ITURRALDE

Autoebaluazioa

ERANSKINAK

MOTIBAZIOA

Irakurketa Testuak

KOMUNIKAZIOA

Lanketa

Bidaia baten kontaketa
Nolako herriak eta hiriak
nahi ditugu?

Eskuko telefonoen haritik…

Lotsagabeak nonahi!

Kirola, argiak eta ilunak

Musika kontuak

Opor usainean

Emakumeen rolak

Ditxosozko azterketak

Euskara: oraina eta geroa

LEXIKOA: hiztegia, atzizkiak (-ki), esapideak

AHOZ: debatea, inkesta, hitz bitan

IDATZIZ: sms-a

LEXIKOA: atsotitzak, atzizkiak (-zio), haur txikien hiztegia

AHOZ: solasa, kontaketa, hitz bitan

IDATZIZ: gutuna

LEXIKOA: hiztegia, atzizkiak (-keria), esapideak

AHOZ: solasa, interpretazioa, hitz bitan

IDATZIZ: unitatearen balorazioa

LEXIKOA: hiztegia, sinonimoak, definizioak

AHOZ: iritziaren azalpena, kirol albistea, hitz bitan

IDATZIZ: kirolari bati eskutitza

LEXIKOA: sinonimoak eta antonimoak, atzizkiak (-bide)

AHOZ: interpretazioa, debatea, hitz bitan

IDATZIZ: bidegabekeria bat salatzeko eskutitza

LEXIKOA: esapideak, atsotitzak, atzizkiak (-(l)ari)

AHOZ: elkarrizketa interpretatua, hitz bitan

IDATZIZ: iritzia

LEXIKOA: latineko esapideak, definizioak

AHOZ: inkesta, solasa, azalpena, hitz bitan

IDATZIZ: irakasleari proposamena

LEXIKOA: esapideak, adjektiboak, hitz elkartuak

AHOZ: solasa, azalpena, hitz bitan

IDATZIZ: postala opor lekutik

Egunerokoa

Biografia

Maitasun gutuna

Eskaera gutuna

Iritzi gutuna

Eguneroko testuak

Lanak nola aurkeztu

Curriculum vitae

LEXIKOA: hiztegia, esapideak, atsotitzak

AHOZ: argudioa, azalpena, hitz bitan

IDATZIZ: etorkizuneko hiri idealaren deskribapena
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Gramatika eta beste JakingaiakArauak eta gomendioak
LITERATURA

HIZKUNTZA AZTERGAI

MORFOSINTAXIA: lexikogintza

ADITZA: subjuntiboa

Euskararen 
hedadura,
legedia eta 
erabilpena

Zuzentzaile ortografikoak Bertsotan b(l)ai

Poesiari adi

Betiko ipuinak

Gaurko ipuinak

Kontu luzeak

Ikus-entzunezkoak

Antzerkiaz

Itzuli mitzulika

Saiakera

Donostitik / Donostiatik

ilea hartu / adarra jo

irratitik / irratiz

beste egunean / 
hurrengo egunean

bera / berdina

irakurtzen / irakurriz

aposizioa

arauan / arauean

-(r)en berri / -(e)lako berri

arduradun izendatu / 
arduraduna izendatu

aditzaren numeroa

pasiboa

erorketa / erortzea

badaukazu zereginik / zeregina

irakurle / irakurlego

noski baietz / bai horixe

Euskal hiztunak

Euskararen 
normalizazioa

Jaietako ohiturak

Euskal jantziak

Joxe Miel
Barandiaren

Euskalkiak I

Euskalkiak II

Euskalkiak III

MORFOSINTAXIA: perpausaren osagaiak

ADITZA: GOGORATUZ: NOR-NORK indikatiboa,
baldintza eta ahalera
NOR-NORK subjuntiboa. Oraina eta iragana

MORFOSINTAXIA: aditza

ADITZA: GOGORATUZ: NOR-NORK eta NOR-NORI-NORK

indikatiboa, baldintza eta ahalera
NOR-NORK eta NOR-NORI-NORK subjuntiboa

MORFOSINTAXIA: alokutiboa

ADITZA: GOGORATUZ: NOR-NORK, NOR-NORI-NORK

indikatiboa, baldintza, ahalera eta
subjuntiboa

MORFOSINTAXIA: analisi sintaktikoak I

ADITZA: GOGORATUZ: NOR, NOR-NORK, NOR-NORI, NOR-
NORI-NORK indikatiboa, baldintza, ahalera
eta subjuntiboa.

MORFOSINTAXIA: analisi sintaktikoak II

ADITZA: GOGORATUZ: NOR, NOR-NORK, NOR-NORI, NOR-
NORI-NORK indikatiboa, baldintza, ahalera
eta subjuntiboa

MORFOSINTAXIA: analisi sintaktikoak III

ADITZA: GOGORATUZ: NOR, NOR-NORK, NOR-NORI, NOR-
NORI-NORK indikatiboa, baldintza, ahalera
eta subjuntiboa

MORFOSINTAXIA: perpaus elkartuak I

ADITZA: GOGORATUZ: NOR-NORI indikatiboa 
baldintza eta ahalera
NOR-NORI subjuntiboa. Oraina eta iragana

MORFOSINTAXIA: perpaus elkartuak II

ADITZA: GOGORATUZ: NOR eta NOR-NORI indikatiboa
baldintza eta ahalera
NOR eta NOR-NORI subj. Oraina eta iragana


