
11 DEKLINABIDEA, ADITZA 
11.1 ERANTZUNAK: Deklin/aditza, I eta II 

DEKLINABIDEA, ADITZA, DEKLINAB-ADITZA (I) 

 

1. Seme hura mutil handia zen, baina herritar askoren iritziz erdi txoroa zen. 

2. Bere jokamoldea zuzendu ezean, ezin har zitekeen elkartekide leialtzat. 

3. Umeari negar-malkoak zerizkion. 

4. Mendizaletasuna umetan aitonarekin egin ohi nituen joan-etorrietatik datorkit. 

(Nire EZ) 

5. Konponbidea aurkituko ote duten elkarri galdetuz amaitu zuten solasaldi 

luzea. 

6. Hori ez da lanean hasi berria. 

7. Zenbaitek droga legeztatzeari bidegabekeria deritzo. 

8. Txakur honek ez du horrek bezain gaizto(a) ematen. 

9. Neska lirain hori hain ederra izanda, zoratu egingo luke bat. 

10. Agintariei dagokie erabaki zorrotz horiek hartzea, eta ez beste inori. 

11. Miren(ek) eta Anek elkarren antza omen zuten txikitandik. 

12. Unibertsitateko irakasle bati zor diot ikerketa zirraragarri hartan sartu izana. 

13. Hamaika dira gurasoei eta irakasleei esker aurrera atera direnak. 

14. Ixiltasun guztiak esan ez diren hitzek osatzen dituzte. 

15. Fruituak, gazta eta arrain errea eramaten nizkion, ahuntz-esnearen eta 

ahate-arraultzen truke. 

16. Zorrak kitatzeko milioi bana pezeta jarri behar izan genuen. 

17. Jon igandean ezkondu zen, baina guk astelehenera arte ez genuen izan 

horren berri. 

18. Liburu horren euskal bertsioa zorioneko itzultzaile horrek egina duzu. 

19. Huskeria bat eman zioten bere urtebetetzeko oparitzat. (...tzat.) 

20. Oraindik korrikalari horrek uste baino gehiago falta du munduko errekorra 

ontzeko. 

21. Haurrak amarekin euskaraz eta aitarekin arabieraz mintzatzen dira. 

22. Ez dut uste tabernak ordu txikietan irekita egotea egokia denik. 

23. Iristear daude Bartzelonako gure lagunak, beren fardel eta guzti. 

 



 

DEKLINABIDEA, ADITZA, DEKLINAB-ADITZA (II) 

 

1. Motorzale eta txirrindulari askok ez dakite kaskoa ez erabiltzeak arriskua 

dakarrela. 

2. Lagunek dirua ordainarazi zidaten. 

3. Liburugintzari ekin ziotenean, hiruna milioi jarri zituzten. 

4. Zuk proposatutakoari ondo deritzot. 

5. Erretzea denoi egiten digu kalte. 

6. Gure ikastetxera etorri den irakasle berria oso jantzia dago informatikan. 

7. Patxi ez ezik, Olatz eta Julene ere etortzekoak dira. 

8. Bidegabekeriak eta gizalegez ez jokatzea dira tristura sortarazten didatenak. 

9. Arazoa ez onartzeak irtenbidea atzeratzea eragin du. 

10. Gaixotasunaren diagnostikoa garaiz egiteari garrantzitsu(a) irizten diote 

adituek. 

11. Une honetan bide horrek ez garamatza inora. 

12. Halako batean ekin zieten guk agindu genituen/ genizkien lanei. 

13. Irakasleoi dagokizue ikasleei azalpenak ematea, eta ez gurasoei. 

14. Gurasoek etorrarazi zaituzte medikuarenera. 

15. Lanean gogor ari denari begirunea zor zaio. 

16. Nekez ikusiko naute ni berriro zoritxarreko toki hartan gaueko ordu txikietan. 

17. Ez zidan bihotzondoko makala eragin zu egoera triste hartan ikusi izanak! 

18. Zuei zor dizuegu orain arte atseden hartu izana. 

19. Era horretako arazo bat antzeman ondoren, gurasoei dagokie 

haurdunaldiarekin jarraitu ala ez erabakitzea. 


