BEK-Kurso, PEPAS
Nova kaj Baza EKzercaro de Esperanto, de Dennis Keefe

PEPAS
Paroliga Ekzercaro Por Azianaj Similideanoj
A = koncepto I
B = koncepto II
C = koncepto I + II
D = parolekzercoj
E = hejmtaskoj

BEKkurso PEPAS
dennis keefe, www.bekkurso.info
l-A ĈU, JES, NE-Urboj kaj Landoj en Azio
Novaj vortoj: Bangaloro, Ĉinio, ĉu, en, estas, Hanojo, Hinda Unio(Barato), Japanio,
jes, Koreio, ne, Nov-Delhio, Pekino, Seulo, Ŝanhajo, Tokio, Vjetnamio

Modelo
A Ĉu Pekino estas en Ĉinio?
B Jes, Pekino estas en Ĉinio.
A Ĉu Tokio estas en Ĉinio?
B Ne, Tokio ne estas en Ĉinio.

1.

Ĉu Pekino estas en Ĉinio?

2.

Ĉu Tokio estas en Ĉinio?

3.

Ĉu Tokio estas en Japanio?

4.

Ĉu Seulo estas en Ĉinio?

5.

Ĉu Seulo estas en Japanio?

6.

Ĉu Seulo estas en Koreio?

7.

Ĉu Ŝanhajo estas en Japanio?

8.

Ĉu Ŝanhajo estas en Ĉinio?

9.

Ĉu Bangaloro estas en Ĉinio?

10. Ĉu Bangaloro estas en Koreio?
11. Ĉu Bangaloro estas en Hinda Unio(Barato)?
12. Ĉu Nov-Delhio estas en Hinda Unio(Barato)?
13. Ĉu Pekino estas en Vjetnamio?
14. Ĉu Seulo estas en Vjetnamio?
15. Ĉu Ŝanhajo estas en Vjetnamio?
16. Ĉu Hanojo estas en Japanio?

BEKkurso PEPAS
dennis keefe, www.bekkurso.info
1-B Urboj kaj Landoj en Eŭropo
Novaj vortoj: Anglio, Berlino. Francio, Germanio, ĝi, Hispanio, Italio, Londono,
Madrido, Moskvo, Parizo, Portugalio, Romo, Rusio
Modelo:
A Ĉu Parizo estas en Francio?
B Jes, ĝi estas en Francio.
A Ĉu Madrido estas en Anglio?
B Ne, ĝi ne estas en Anglio.

1.

Ĉu Parizo estas en Francio?

2.

Ĉu Londono estas en Anglio?

3.

Ĉu Madrido estas en Anglio?

4.

Ĉu ĝi estas en Hispanio?

5.

Ĉu Pekino estas en Ĉinio?

6.

Ĉu Tokio estas en Japanio?

7.

Ĉu Seulo estas en Vjetnamio?

8.

Ĉu Seulo estas en Koreio?

9.

Ĉu Berlino estas en Italio?

10. Ĉu Romo estas en Italio?
11. Ĉu Moskvo estas en Portugalio?
12. Ĉu ĝi estas en Rusio?

13. Ĉu Berlino estas en Hispanio?
14. Ĉu ĝi estas en Germanio?
15. Ĉu Romo estas en Anglio?
16. Ĉu ĝi estas en Italio?
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1-C Eŭropo kaj Azio
Novaj vortoj:

ankaŭ, Azio, Eŭropo, Nord-Ameriko, Katmanduo, lando, Nepalo,
Mongolio, urbo, Usono, Vaŝingtono
Modelo:
Ĉu Pekino estas urbo?
Jes, ĝi estas urbo.
Ĉu Parizo estas lando?
Ne, ĝi ne estas lando.

1.

Ĉu Pekino estas urbo?

2.

Ĉu Pekino estas en Ĉinio?

3.

Ĉu Ĉinio estas lando?

4.

Ĉu ankaŭ Japanio estas lando?

5.

Ĉu Katmanduo estas en Nepalo?

6.

Ĉu Nepalo estas urbo?

7.

Ĉu ĝi estas lando?

8.

Ĉu Mongolio estas lando?

9.

Ĉu Vaŝingtono estas lando?

10. Ĉu ĝi estas urbo?
11. Ĉu Usono estas lando?
12. Ĉu ĝi estas Nord-Ameriko?

13. Ĉu Anglio estas en Azio?
14. Ĉu ĝi estas en Eŭropo?
15. Ĉu Ĉinio estas en Eŭropo?
16. Ĉu ĝi estas en Azio?
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1-D Integriĝaj ekzercoj por 1-A, 1-B, kaj 1-C
Parolekzerco Ⅰ l-A ( > 5 frazoj )

pozitivaj frazoj

Pekino estas en Ĉinio. Tokio estas en Japanio. Nov-Delhio estas en Hinda Unio(Brato).
Seulo estas en Koreio. Hanojo estas en Vjetnamio. Bangaloro estas en Hinda Unio
(Brato). KTP

Parolekzerco Ⅱ l-B ( > 5 frazoj )

pozitivaj frazoj

Parizo estas en Francio. Londono estas en Anglio. Madrido estas en Hispanio.
Berlino estas en Germanio. Vaŝingtono estas en Usono. Romo estas en Italio.
KTP
Parolekzerco Ⅲ 1-B ( > l0 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj
Pekino ne estas en Japanio.
Ĝi estas en Francio.

Ĝi estas en Ĉinio.

Parizo ne estas en Hispanio.

Berlino ne estas en Italio.

Ĝi estas en Germanio. KTP

Parolekzerco Ⅳ 1-C ( > 15 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj
Parizo ne estas en Italio.
Berlino estas urbo.

Ĝi estas en Francio.

Ĝi ne estas en Rusio.

Japanio ne estas urbo.

Ĝi estas lando.

Parizo ne estas lando.

Ĝi estas urbo.

Ĝi estas en Germanio.

Koreio estas lando.

Seulo ne estas lando.

Ĝi estas urbo.
Diktaĵo I
Pekino estas en Ĉinio. Tokio ne estas en Ĉinio. Ĝi estas en Japanio.

Diktaĵo Ⅱ
Parizo ne estas lando. Ĝi estas urbo. Ĝi ne estas en Japanio. Ĝi ne estas en Italio.
Ĝi estas en Francio.

Francio estas en Eŭropo.

Skribekzerco
Skribu unu Parolekzercon: I aŭ Ⅱ aŭ Ⅲ aŭ Ⅳ.
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l-E Hejmtaskoj
Hejmtasko Ⅰ
Skribu respondojn por la sekvaj demandoj:
l-A
Ĉu Pekino estas en Ĉinio?
Ĉu Hanojo estas en Japanio?
Ĉu Bangaloro estas en Hinda Unio(Barato)?
1-B
Ĉu Parizo estas en Francio?
Ĉu Londono estas en Hispanio?
Ĉu Romo estas en Italio?
1-C
Ĉu Ĉinio estas lando?
Ĉu Vaŝingtono estas urbo?
Ĉu Usono estas en Nord-Ameriko?
Hejmtasko Ⅱ
1.

Pekino estas en

2.
3.

estas en Japanio.
Ne, Katmanduo

4.
5.

.
estas en Mongolio.

Pekino estas en Ĉinio?
Bangaloro

6.

en Hinda Unio(Barato)

Ŝanhajo ne estas en Koreio.

7.

Madrido estas en

.

8.

Londono estas en

.

9.

Seulo

10. Ĉinio estas
11. Parizo estas

estas en Vjetnamio.
.
.

12. Japanio estas en

.

13. Usono estas en

.

14. Anglio estas en
15. Jes, Parizo

.
en Francio.

Hejmtasko Ⅲ
Skribu respondojn por la sekvaj:
3 urboj en Nord-Ameriko = Novjorko, San Francisko + ?
3 urboj en Azio =
3 landoj en Eŭropo =
3 landoj en Azio =
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2-A-l Kiel li (ŝi) nomiĝas?
Novaj vortoj:

kiel, Inuo, Johana, Johano, li, Maria, Marko, Miko, Neko, nomiĝas,
Paŭlo, Petro, ŝi

Modelo:
A

Ĉu li nomiĝas Paŭlo?

B

Jes, li nomiĝas Paŭlo.

A

Ĉu ŝi nomiĝas Johana?

B

Ne, ŝi ne nomiĝas Johana.

A

Kiel ŝi nomiĝas?

B

Ŝi nomiĝas Maria.

1 Ĉu li nomiĝas Paŭlo?
2 Ĉu li nomiĝas Johano?
3 Ĉu li nomiĝas Petro?
4 Kiel li nomiĝas?

5 Ĉu ĝi nomiĝas Inuo?
6 Ĉu ĝi nomiĝas Neko?
7 Ĉu li nomiĝas Neko?
8 Kiel nomiĝas li?
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2-A-2 Kiel li (ŝi) nomiĝas?

9

Kiel nomiĝas li?

10 Kiel li nomiĝas?
11 Kiel nomiĝas ŝi?
12 Kiel ŝi nomiĝas?

13. Ĉu li nomiĝas Johano?
14 Ĉu li nomiĝas Petro?
15 Kiel li nomiĝas?
16 Kiel

nomiĝas ĝi?
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2-B-1 Kiel vi nomiĝas?
Novaj vortoj: Marta, mi, vi

1. Ĉu li nomiĝas Paŭlo?
2. Ĉu li nomiĝas Maria?
3. Kiel li nomiĝas?
4. Kiel ĝi nomiĝas?

5. Ĉu vi nomiĝas Paŭlo?
6. Ĉu vi nomiĝas Maria?
7 Kiel vi nomiĝas?
8 Kiel ĝi nomiĝas?

BEKkurso PEPAS
dennis keefe, www.bekkurso.info
2-B-2 Kiel vi nomiĝas?

9.

Ĉu mi nomiĝas Johano?

10.

Ĉu mi nomiĝas Maria?

11.

Kiel mi nomiĝas?

12.

Kiel vi nomiĝas?

13.

Ĉu ĝi nomiĝas Inuo?

14.

Kiel ĝi nomiĝas?

15.

Ĉu nomiĝas li Johano?

16.

Kiel li nomiĝas?
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2-C-1 Kiel ili(ni) nomiĝas? Kaj vi?
Novaj vortoj: kaj, ni, ili

Ekzemploj:
A

Kiel ili nomiĝas?

B

Li nomiĝas Paŭlo, kaj ŝi nomiĝas Maria.

A

Kiel ni nomiĝas?

B

Mi nomiĝas Johano, kaj vi nomiĝas Petro.

l.

Ĉu vi nomiĝas Poŭlo?

2.

Kiel vi nomiĝas?

3.

Ĉu vi nomiĝas Johana?

4.

Kaj mi? Kiel mi nomiĝas?

5.

Kiel li nomiĝas, kaj kiel ŝi nomiĝas?

6.

Kiel vi nomiĝas, kaj kiel mi nomiĝas?

7.

Kiel ŝi nomiĝas?

8.

Kiel nomiĝas li?
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2-C-2 Kiel ili (ni) nomiĝas?

Kaj

vi?

9.

Ĉu ĝi nomiĝas Neko, kaj ĝi nomiĝas Inuo?

10.

Ĉu mi kaj vi nomiĝas Neko kaj Inuo?

11.

Kiel ni nomiĝas?

12.

Kiel ili nomiĝas?

13.

Kiel ŝi kaj li nomiĝas?

14.

Kiel ni nomiĝas?

15.

Kiel ni kaj ili nomiĝas?

16.

Ĉu vi nomiĝas

?
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2-D Leciono - integriĝaj ekzercoj por 2-A, 2-B, kaj 3-C
ParolekzercoⅠ 2-A ( 5 – l0 frazoj ) pozitivaj frazoj
Li nomiĝas Paŭlo.

Ŝi nomiĝas Maria.

Ĝi nomiĝas Neko.

Li nomiĝas Johano.

Li nomiĝas Petro.

KTP

Ĝi nomiĝas Inuo.

Parolekzerco Ⅱ 2-A ( > 10 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj
Li ne nomiĝas Paŭlo.

Li nomiĝas Petro.

Ŝi ne nomiĝas Johano.

Ŝi nomiĝas Maria.

Ĝi nomiĝas Inuo.

Ĝi nomiĝas Neko. KTP.

Parolekzerco Ⅲ 2-A, 2-B, 2-C ( > l0 frazoj )
Mi ne nomiĝas Petro.
Vi nomiĝas

Mi nomiĝas
.

pozitivaj kaj negativaj frazoj
.

Li ne nomiĝas Paŭlo.

Parolekzerco Ⅳ 2-C ( > l0 frazoj )

Vi ne nomiĝas Maria.
Li nomiĝas Marko.

Ĝi...

KTP.

pozitivaj kaj negativaj frazoj

Ili ne nomiĝas Paŭlo kaj Maria.

Ili nomiĝas Neko kaj Inuo.

Ni ne nomiĝas Johano kaj Petro.

Ni nomiĝas

kaj

.

Diktaĵo Ⅰ
Li nomiĝas Petro.

Ŝi nomiĝas Maria.

Ĝi nomiĝas Neko.

Diktaĵo Ⅱ
Li ne nomiĝas Johano.

Li nomiĝas Petro.

Ŝi ne nomiĝas Johana.

Ŝi nomiĝas Maria.

Diktaĵo Ⅲ
Kiel vi nomiĝas?

Mi nomiĝas Petro.

Kaj vi?

Skribekzerco Ⅰ
Skribu Parolekzercon Ⅰaŭ Ⅱ aŭ Ⅲ aŭ Ⅳ

Mi nomiĝas Marta.
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2-E Hejmtaskoj
Hejmtaskoj Ⅰ
Skribu respondojn por la sekvaj demandoj:
2-A
1.

Ĉu li nomiĝas Johano?

2.

Ĉu ŝi nomiĝas Johana?

3.

Ĉu ĝi nomiĝas Neko?

4.

Kiel li nomiĝas?

2-B
1.

Ĉu vi nomiĝas Marko?

2.

Kiel vi nomiĝas?

2-C
1.

Kiel ili nomiĝas?

2.

Kaj vi?

3.

Kaj ŝi?

Hejmtaskoj Ⅱ
1.

_____ vi nomiĝas?

2.

Mi ________ Paŭlo.

3.

________vi?

4.

Li nomiĝas Johano, _______ ŝi nomiĝas Johana.

5.

_________ vi nomiĝas Marta?

Hejmtaskoj Ⅲ
Pekino estas _______.

Ĝi estas en _______.

Tokio ____ estas en Ĉinio.

Ĝi estas ____ Japanio.

Japanio estas _______.

Ĝi estas en _______.

Francio estas en _______, kaj Usono estas en _______.
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3-A Kiel vi fartas?
Novaj vortoj:

fatas, bone, malbone, mezbone, tre

1.

Ĉu Neko fartas bone?

2.

Ĉu Johano fartas malbone?

3.

Ĉu Saŝo fartas tre bone?

4.

Ĉu Marko fartas tre malbone?

5.

Ĉu Neko fartas malbone?

6.

Kiel Neko fartas?

7.

Ĉu Pablo fartas tre bone?

8.

Kiel fartas Pablo?

9.

Ĉu Saŝo fartas malbone?

10.

Kiel fartas Saŝo?

11.

Ĉu Marko fartas mezbone?

12.

Ĉu Pablo fartas mezbone?

13.

Kiel fartas Neko?

14.

Kiel fartas Marko?

15.

Kiel fartas Maria?

16.

Kiel fartas Pablo?
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3-B

Kiu, Kiel vi fartas?

Nova vorto: kiu

Modelo:
A

Kiu fartas bone?

B

Li fartas bone.

A

Kiu fartas malbone?

B

Marko fartas malbone.

1.

Ĉu Neko fartas bone?

2.

Ĉu Johana fartas malbone?

3.

Ĉu Saŝo fartas tre bone?

4.

Ĉu Marko fartas tre malbone?

5.

Kiu fartas tre malbone?

6.

Kiu fartas tre bone?

7.

Kiel Saŝo fartas, kaj kiel Marko fartas?

8.

Kiel fartas Pablo?

9.

Kiel vi fartas?

10.

Kiel Neko kaj Saŝo fartas?

11.

Kiu fartas mezbone?

12.

Ĉu fartas bone Marko?

13.

Kiu fartas tre bone, kaj kiu fartas tre malbone?

14.

Kiel vi fartas?

15.

Kiel ni fartas?

16.

Kiu fartas tre bone?

Bone aŭ malbone?
Kiu bone?

Kiu mezbone?
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3-C Kiel vi nomiĝas?

kaj Kiel ili fartas?

Novaj vortoj: franco, germano, hispano, italo, ruso
Modelo:
Kiel nomiĝas la hispano?
Li nomiĝas Pablo.

1.

Ĉu li nomiĝas Marko?

2.

Ĉu li estas germano?

3.

Ĉu li fartas bone?

4.

Kiel li fartas?

5.

Ĉu li nomiĝas Pablo?

6.

Ĉu li estas hispano?

7.

Ĉu li fartas bone aŭ malbone?

8.

Kiu fartas bone?

9.

Kiu estas la ruso?

10. Kiel nomiĝas la italo, kaj la franco?
11. Kiel ili fartas?
12. Ĉu mi nomiĝas Marko?

13. Kiel mi nomiĝas?
14. Kiel mi kaj vi fartas?
15. Ĉu Saŝo fartas malbone?
16. Kiu fartas tre bone, kaj kiu fartas tre malbone?

BEKkurso PEPAS
dennis keefe, www.bekkurso.info
3-D Integriĝaj Ekzercoj por 3-A, 3-B, kaj 3-C
Parolekzero I 3-A ( > l0 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj
Saŝo ne fartas malbone.

Li fartas tre bone.

Neko ne fartas malbone.

Ĝi fartas bone.

Pablo ne fartas malbone.

Li fartas mezbone.

Maria ne fartas bone.

Ŝi fartas

malbone.

Marko ne fartas bone.

Li fartas tre malbone. KTP.

Parolekzerco Ⅱ 3-A kaj 3-B ( > l5 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj
Ĝi nomiĝas Neko.
Marta.

Neko ne fartas malbone.

Ŝi nomiĝas Maria.

Ŝi fartas bone.

Ĝi fartas tre bone.

Ŝi ne nomiĝas

Mi nomiĝas Dennis.

Mi ne...

Parolekzerco Ⅲ 3-C kaj 3-A kaj 3-B ( > l5 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj
Li nomiĝas Marko.

Li ne estas franco.

Li estas japano.

Li estas Germano.

Li fartas malbone.

Ŝi nomiĝas Maria.

Ŝi ne estas ruso.

Ŝi estas franco.

Li nomiĝas Romano. Li ne estas..... KTP.

Diktaĵo I
mi, vi, ŝi, li, ili, ni, vi, ĝi, mi, li, li, vi, ili
DiktaĵoⅡ
Li nomiĝas Pablo.

Li ne fartas bone.

Li fartas malbone.

Ŝi estas Maria.

kaj ŝi fartas tre, tre bone.

KRM I (Korpa Responda Metodo)
Stariĝu.

Sidiĝu.

Levu la libron.

Levu la manon.

Mallevu la manon.

Mallevu la libron.

Stariĝu.

Skribekzerco I
Skribu aŭ Parolekzercon Ⅱ, aŭ Parolekzercon Ⅲ

KTP.

Prenu la libron.

KTP.
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3-E Hejmtaskoj
Hejmtasko Ⅰ
3-A

Ĉu Maria fartas bone?
Kiel Neko fartas?
Kiel fartas Johano?

3-B

3-C

Ĉu fartas tre bone Marko?
Kiu fartas tre bone?
Kiu fartas mezbone?
Kiel nomiĝas la Ĉino?
Kiel li fartas?
Ĉu la Hispano fartas bone?

Hejmtasko Ⅱ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ĉu Maria
bone?
Saŝo fartas
bone.
fartas bone?
vi fartas?
vi nomiĝas?
Kiel fartas la h
?
Neko fartas
Ne, li
fartas bone.
Saŝo estas r
, kaj Marko estas g
Johano fartas
.

.

Hejmtasko Ⅲ Sekvu la modelon, Skribu kvin ekzemplojn.
Modelo: Pekino estas urbo.

Ĝi estas en Ĉinio.

Ĝi estas la ĉefurbo de Ĉinio.

Bangkoko, Ĝakarto, Hanojo, Islamabado, Jangono, Kanbero, Kabulo, Kuala-Lumpuro,
Manilo, Pnompeno, Ulanbatoro, Vjentjano, Afganio, Aŭstralio, Birmo, Filipinoj,
Indonezio, Kamboĝo, Laoso, Malajzio, Mongolio. Pakistano, Tajlando, Vjetnamio.
1.
2.
3.
4.
5.
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4-A Dialogoj I
Dialogo Ⅰ
A

Saluton!

B

Saluton!

A

Kiel vi nomiĝas?

B

Mi nomiĝas

.

Dialogo Ⅱ
A

Bonan matenon!

B

Bonan matenon!

A

Kiel vi nomiĝas?

B

Mi nomiĝas

.

Dialogo Ⅲ
A

Saluton!

B

Bonan matenon!

A

Kiel vi nomiĝas?

B

Mi nomiĝas

A

Mi estas

. Kaj vi?
.

BEKkurso PEPAS
dennis keefe, www.bekkurso.info
4-B Dialogoj Ⅱ
Novaj vortoj: postagmezo, tago, vespero.

Dialogo Ⅰ
A

Saluton!

B

Bonan vesperon!

A

Kiel vi nomiĝas?

B

Mi nomiĝas

A

Kiel vi fartas?

B

Mi fartas bone. Dankon!

.

Dialogo Ⅱ
A

Saluton!

B

Bonan posttagmezon!

A

Kiel vi nomiĝas?

B

Mi nomiĝas

A

Mi estas

B

Mi fartas bone. Dankon!

.
.

Kaj vi?
Kiel vi fartas?

Dialogo Ⅲ
A

Saluton!

B

Bonan tagon!

A

Kiel vi nomiĝas?

B

Mi nomiĝas

A

Mi estas

B

Mi fartas bone. Dankon!

A

Ĝis la revido.

B

Ĝis

. Kaj vi? Kiu vi estas?
.

Kiel vi fartas?
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4-C Dialogoj III
Novaj vortoj: frato, fratino, gepatroj, nokto, viaj
Dialogo Ⅰ
A

Saluton!

B

Bonan vesperon!

A

Ĉu vi estas

B

Ne, mi ne estas

A

Ĝis la revido,

B

Ĝis,

?
. Mi nomoĝas
.
.

Dialogo Ⅱ
A

Saluton! Kaj bonan

.

B

Bonan

A

Kiel vi nomiĝas?

B

Mi nomiĝas

A

Mi estas

B

Mi fartas bone. Dankon!

A

Kaj viaj gepatroj?

B

Ili fartas bone, dankon. Kaj ĝis la revido.

.
. Kaj vi?
.

Kiel vi fartas?
Kiel ili fartas?

Dialogo Ⅲ
A

Bonan vesperon.

.

B

Bonan vesperon.

.

A

Kiel vi fartas?

B

Mi fartas tre, tre bone. Dankon. Kaj vi?

A

Ankaǔ mi fartas bone. Dankon. Kaj via frato?

B

Li fartas bone.

A

Kaj via fratino?

B

Ŝi fartas bone.

A

Ĝis la revido, kaj bonan nokton.

.

BEKkurso PEPAS
dennis keefe, www.bekkurso.info
4-D Integriĝaj Ekzercoj por Dialogoj 4-A, 4-B, kaj 4-C
Novaj vortoj: edzo, edzino, levi, mano, patro,

patrino, piedo, sidiĝi, stariĝi

Spontana Dialogo I ( kun pluraj personoj en la klasĉambro)
Saluton + Kiel vi nomiĝas + Kiel vi fartas
Spontana Dialogo Ⅱ ( kun pluraj personoj en la klasĉambro)
Saluton (bonan tagon, matenon, vesperon. ktp) + Kiel vi nomiĝas + Kiel vi fartas +
Via (patro, patrino, aŭ frato, fratino, edzo, edzino)

Diklaĵo I
Saluton. Maria.
Saluton. Johano.
Ĉu vi fartas bone, Maria?
Jes. mi fartas tre bone. Kaj vi?
Bone. Dankon.
Diklaĵo Ⅱ
Bonan tagon, Pablo.
Saluton, Maria. Kiel vi fartas?
Tre bone. dankon. Kaj vi?
Ankaŭ mi fartas bone. Kaj via patrino?
Ŝi fartas bone. Ĝis la revido, Pablo.
Ĝis. Maria.

KRM I (Korpa Responda Metodo)
Stariĝu. Sidiĝu. Levu la manon. Mallevu la manon. Levu la Piedon. Mallevu la piedon. KTP

Skribtasko
Skribu dialogon laŭplaĉe. ( 5 – l0 ftazoj )
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4-E Hejmtaskoj
Nova vorto: posttagmezo
HejmtaskoⅠ
A

Saluton!

B

Bonan matenon!

A

Kiel vi

B

Mi nomiĝas

?

A

.

estas Pablo.

Bonan vesperon.
Bonan

.
vi fartas?

Mi fartas bone.
Mi

.

Kaj vi?

fartas bone.
la revido.

Hejmtasko Ⅱ
1.

Bonan m

.

2.

Bonan p

.

3.

Bonan v

.

4.

Bonan t

5.

Bonan n

.
.

Hejmtasko Ⅲ
Skribu dialogon. Vi kaj via amiko.

vi?
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5-a Leciono pri Kio vi estas?
Novaj vortoj: instruistoj, lernanto, Indonezio

Modelo:
A

Kio estas Londono?

B

Ĝi estas urbo.

A

Kio vi estas?

B

Mi estas lernanto.

1.

Ĉu Tokio estas en Japanio?

2.

Ĉu Tokio estas lando?

3.

Kio ĝi estas?

4.

Kio Japanio estas?

5.

Ĉu vi estas instruisto?

6.

Kiel nomiĝas la instruisto?

7.

Kiu vi estas?

8.

Kio vi estas?

9.

Ĉu Mongolio estas urbo?

10.

Kio ĝi estas?

11.

Kio estas Seulo?

12.

Kio estas Indonezio?

13.

Kio estas Parizo,

14.

Kiu vi estas,

kaj kiu mi estas?

15.

Kio mi estas,

kaj kio vi estas?

16.

Kio estas Vaŝingtono,

kaj kio estas Francio?

kaj kio estas Usono?
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5-B aŭ
Novaj vortoj:

aŭ,

Afriko,

Brazilo,

Nord-Ameriko,

Egiptio,

Singapuro,

Malajzio,

Nepalo,

Sud-Ameriko.

Modelo
A

Ĉu Tokio estas en Japanio aǔ en Ĉinio?

B

Tokio estas en Japanio.

A

Ĉu Pekino estas lando aǔ urbo?

B

Ĝi estas urbo.

1.

Ĉu Tokio estas en Japanio aǔ en Ĉinio?

2.

Ĉu Pekino estas lando aǔ urbo?

3.

Ĉu Vaŝingtono estas en Singapuro aŭ Usono?

4.

Ĉu Nepalo estas en Azio aŭ Eŭropo?

5.

Ĉu li nomiĝas Paŭlo aŭ Ramono?

6.

Ĉu li fartas bone aǔ malbone?

7.

Ĉu vi nomiĝas Pablo aŭ

8.

Ĉu vi estas instruisto aŭ lernanto?

9.

Ĉu vi fartas tre bone, aŭ bone, aŭ mezbone?

?

10. Ĉu Tajlando estas urbo aŭ lando?
11. Ĉu Malajzio estas en Eŭropo aŭ Azio?
12. Ĉu vi estas en Vjetnamio aŭ en

?

13. Ĉu Egiptio estas en Azio, aŭ en Eǔropo, aǔ en Afriko?
14. Ĉu ni estas en Nord-Ameriko, Sud-Ameriko, Eŭropo, Afriko, aŭ Azio?
15. Ĉu Brazilo estas en Nord-Ameriko, aŭ ĉu ĝi estas en Sud-Ameriko?
16. Ĉu Malajzio kaj Singapuro estas en Afriko aŭ Azio?
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5-C

de, de la, de la angla lingvo

Novaj vortoj: la angla lingvo,

la araba lingvo,

la kurso de Esperanto,

la ĉina lingvo,

la franca lingvo. ktp,

kurso de la angla lingvo, ktp

Modelo:
A

Ĉu vi estas lernanto de la franca lingvo?

B

Ne, mi ne estas lernanto de la franca lingvo.

1.

Ĉu mi estas lernanto de la franca lingvo?

2.

Ĉu vi estas lernanto de la araba lingvo aǔ de Esperanto?

3.

Ĉu vi kaj mi estas en kurso de Esperanto?

4.

Ĉu vi estas la instruisto de Esperanto?

5.

Ĉu vi estas lernanto de Esperanto, kaj mi estas lernanto de Esperanto?

6.

Ĉu la kurso de Esperanto estas en Singapuro.

7.

Ĉu la kurso de Esperanto estas en

8.

Ĉu la instruisto de la kurso de Esperanto nomiĝas Pablo?

?

9.

Ĉu la instruisto de la kurso nomiĝas Johano?

10.

Kiel nomiĝas la instruisto de la kurso de Esperanto?

11.

Ĉu la instruisto de la kurso fartas tre malbone?

12.

Kiel fartas la instruisto de Esperanto?

11.

Ĉu vi estas en kurso de la ĉina lingvo?

12.

Ĉu vi estas en kurso de la Japana lingvo?

13.

Ĉu vi estas lernanto de la hispana lingvo?

14.

Kio vi estas, kaj kio mi estas?
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5-D lntegriĝaj Ekzercoj por

5-A,

5-B, kaj 5-C

Parolekzerco Ⅰ 5-A ( > l0 frazoj ) pozitivaj frazoj
Pekino estas en Ĉinio.

Pekino estas urbo, kaj Ĉinio estas lando.

Pekino estas la ĉefurbo de Ĉinio.
Anglio estas lando.

Londono estas en Anglio.

Londono estas urbo.

Londono estas la ĉefurbo de Anglio. KTP

Parolekzerco Ⅱ 5-B ( > l5 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj
Tokio ne estas en Koreio.

Ĝi estas en Japanio.

Ĝi ne estas la ĉefurbo de Ĉinio.
Japanio ne estas en Eŭropo.

Tokio ne estas lando. Ĝi estas urbo.

Ĝi estas la ĉefurbo de Japanio.

Ĝi estas en Azio.

Madrido........KTP

Parolekzerco Ⅲ 5-C ( > 20 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj
Mi nomiĝas

.

Mi estas lernanto.

Mi estas lernanto de Esperanto.
la franca lingvo.

Mi ne estas lernanto de la japana lingvo.

Li(ŝi) nomiĝas

Ŝi estas instruisto de Esperanto.

.

Li(ŝi) ne estas instruisto de

Ŝi..... KTP

Diktaĵo Ⅰ
Kio estas Londono, kaj kio estas Anglio?

Londono estas urbo, kaj Anglio estas lando.

Diktaĵo Ⅱ
Kiu vi estas, kaj kio vi estas?

Mi estas Pablo, kaj mi estas lernanto de Esperanto.

Diktaĵo Ⅲ
Ĉu vi estas lernanto de la franca lingvo, aŭ ĉu vi estas en kurso de Esperanto?
Mi estas lernanto de Esperanto.

KRM Ⅱ (komparu kun KRMl, 3-D)
Stariĝu. Levu la manon. Sidiĝu. Levu la piedon. Mallevu la piedon. Prenu la libron.
Levu la libron. Tuŝu la tablon(seĝon, paperon, libron, skribilon). KTP
Skribotasko
Skibu pri Azio, aǔ pri Eŭropo (10~20 frazoj)
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5-E Hejmtaskoj
Hejmtasko Ⅰ
Skribu respondojn por la sekvaj demandoj:
5-A
Kio estas Tokio?

5-B

5-C

Kio estas Japanio?
Kiu vi estas, kaj kio vi estas?
Ĉu Pekino estas lando aŭ urbo?
Ĉu vi fartas bone aŭ malbone?
Ĉu ni estas en Nord-Ameriko, Sud-Ameriko, Eŭropo, Azio, aŭ Afriko?
Ĉu vi estas en kurso de la germana lingvo?
Ĉu vi estas lernanto de Esperanto?
Ĉu la instruisto de la kurso de Esperanto nomiĝas Ramono?

Hejmtasko Ⅱ
1.

estas Tokio?

2.

vi estas?

Mi estas instruisto de Esperanto.

3.

vi estas?

Mi estas Johano.

4.

vi estas?

Lernanto.

5.

ŝi estas?

Ŝi nomiĝas Maria.

6.

Ĉu Pekino estas lando

7.

Ĉu Egiptio estas

8.

Mi estas lernanto

9.

Mi ne estas lernanto

10.

estas vi?

Ĝi estas lando.

urbo?

Ĝi estas urbo.

Azio aŭ Afriko?
Esperanto.
de

germana lingvo.

Mi estas instruisto.

Hejmtasko Ⅲ
La lando estas Anglio.

Kaj la lingvo?

1. Anglio => la angla lingvo = la angla
2. Japanio =>
3. Francio =>
4. Germanio =>
5. Ĉinio =>
6. Rusio =>

Ĝi estas la angla aŭ la angla lingvo.
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6-A-l tio, tiu
Novaj vortoj: floro, forko, glaso, lampo, muŝo, taso, telefono, tranĉilo

Modelo:
A

Ĉu tio estas floro?

B

Jes, tio estas floro.

A

Ĉu tiu estas Johano?

B

Ne, tiu ne estas Johano.

1.

Ĉu tio estas floro?

2.

Ĉu tio estas taso?

3.

Ĉu tio estas floro?

4.

Ĉu tio estas glaso?

5.

Ĉu tio estas tranĉilo?

6.

Ĉu tio estas forko?

7.

Ĉu tio estas taso aŭ kulero?

8.

Ĉu tio estas lampo?
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6-A-2 tio, tiu

9.

Ĉu tiu estas Ramono?

10.

Ĉu tiu estas Johano?

11.

Ĉu tiu estas Paŭlo?

12.

Ĉu tio estas floro aŭ telefono?

13.

Ĉu tio estas muŝo?

14.

Ĉu tiu estas Ramono aŭ Paŭlo?

15.

Ĉu tiu nomiĝas Maria?

16.

Kiel tiu nomiĝas?
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6-B-l

kio estas tio,

Novaj vortoj: komputilo,

kiu estas tiu

printilo,

tablo,

seĝo,

Sinjoro,

Modelo:
A

Kio estas tio? = Kio tio estas?

B

Tio estas floro.

A

Kiu estas tiu? = Kiu tiu estas?

B

Tiu estas Pablo.

1.

Ĉu tio estas komputilo?

2.

Ĉu tio estas printilo?

3.

Kio estas tio?

4.

Kio tio estas?

5.

Ĉu tiu estas Sinjoro Ĉen?

6.

Kiu estas tiu?

7.

Ĉu tiu estas Sinjorino Rodrigo?

8.

Kiu estas tiu?

Sinjorino
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6-B-2

kio estas tio,

kiu estas tiu

9.

Ĉu tio estas telefono aŭ komputilo?

10.

Ĉu tiu estas Sinjoro Butako aŭ Sinjoro Nopo?

11.

Kio tio estas?

12.

Kio tiu estas?

13.

Ĉu tio estas tablo?

14.

Kaj tio?

15.

Kio estas tio?

16.

Ĉu tio estas tablo, aŭ seĝo, aŭ printilo, aŭ komputilo?

Ĉu tio estas tablo?
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6-C-l

Kiuj estas tiuj?

Novaj vortoj: kulero, muŝo, botelo

Modelo:
A

Ĉu tiuj estas Neko kaj Inuo?

B

Ne, tiuj ne estas Neko kaj Inuo.

A

Kiuj estas tiuj?

B

Tiuj estas Mipi kaj Mupi.

1.

Ĉu tiuj estas Neko kaj Inuo?

2.

Kiuj estas tiuj?

3.

Ĉu tiuj nomiĝas Mipi kaj Mupi?

4.

Kiuj tiuj estas?

5.

Ĉu tio estas tablo?

6.

Ĉu tio estas tablo?

7.

Ĉu tio estas komputilo kaj printilo?

8.

Kio estas tio?
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6-C-2

Kiuj estas tiuj?

9.

Ĉu tiu estas vi?

10.

Kiu tiu estas?

11.

Ĉu tio estas taso?

12.

Kio tio estas?

13.

Kio estas tio, kaj kio estas tio?

14.

Kiu vi estas, kaj kiu mi estas?

15.

Kiuj estas tiuj?

16.

Kio estas tio, kaj tio kaj tio?
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6-D

Integriĝaj

Ekzercoj

por

6-A,

6-B,

kaj

6-C

Parolekzerco Ⅰ 6-A ( > l0 frazoj ) pozitivaj frazoj
Tio estas floro.

Tio estas glaso.

Tio estas taso.

Tio estas Ramono. KTP

Parolekzerco Ⅱ 6-B ( > l5 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj
Tio ne estas tablo.

Tio estas seĝo.

Tio ne estas komputilo.

Tiu ne estas Sinjoro Ĉen. Tiu estas Pablo.

Tio estas printilo.

KTP

Parolekzerco Ⅲ 6-A kaj 6-B ( > 20 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj
Tio ne estas taso.

Tio estas glaso.

Tio ne estas printilo.

Tiu ne estas Sinjoro Rodrigo.

Tio estas komputilo.

KTP

Demandoj fare de la geleranantoj

6-A kaj 6-C

Ĉu tio estas x?

Ĉu x aŭ y?

Ĉu tiu estas x?

Tiu estas Ramono.

Kio estas tio?

Kiu estas tiu?

KTP

Diktaĵo Ⅰ
Literoj – a, b, m, r, s, l, e, KTP (inter l0 kaj 30 literoj)
Diktaĵo Ⅱ
Vortoj –mi, kio, tiu, Anglio, Esperanto, kaj, floro, KTP (inter l0 kaj 15 vortoj)
Diktaĵo Ⅲ
Ĉu tio estas taso? Jes, tio estas taso.

Kaj tio?

Tio ne estas taso. Tio estas glaso.

Diktaĵo Ⅳ
Kio estas tio, kaj kiu tiu estas ?

Skribekzerco
Skribu Parolekzercon Ⅲ

Tio estas tablo, kaj tiu estas Pablo.
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6-E Hejmtaskoj
Hejmtasko Ⅰ
Skribu respondojn por la sekvaj demandoj:
6-A
1. Ĉu tio estas lampo?
2. Ĉu tiu estas Ramono?
3. Kiel nomiĝas tiu?
6-B
1. Kiu estas tio?
2. Kiu tiu estas ?
3. Kio estas tio?
6-C
1. Ĉu tiu estas Neko kaj Inuo?
2. Kaj tiuj?

Hejmtasko Ⅱ
1.

Respondo (R) = Li nomiĝas Pablo.

2.

(R)= Ŝi nomiĝas Maria (D)=

3.

(R)= Ŝi nomiĝas Maria. (D)=

4.

(R)= Tio estas komputilo. (D)=

5.

(R)= Tiu estas Ramono. (D)=

6.

(R)= Jes. li estas Paŭlo. (D)=

7.

(R)= Ne, tiu ne estas Paŭlo. (D)=

8.

(R)= Mi fartas tre bone. Dankon. (D)=

9.

(R)= Li estas lernanto. (D)=

10. (R)= Ne, ili ne estas lernantoj. (D)=
11. (R)= Tio estas tablo kaj lampo. (D)=

Demando (D) = Kiel li nomiĝas?
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7-A sur, sub
Novaj vortoj:

ne estas

Modelo:
A

Ĉu la telefono estas sur la tablo?

B

Jes, ĝi estas sur la tablo.

A

Ĉu la printilo estas sur la tablo?

B

Ne, ĝi ne estas sur la tablo.

1.

Ĉu la telefono estas sur la tablo?

2.

Ĉu la kato estas sub la tablo?

3.

Ĉu la floro estas en la taso?

4.

Ĉu ĝi estas en la botelo?

5.

Ĉu la botelo estas sur la seĝo?

6.

Ĉu ĝi estas sub la tablo aŭ sur la tablo?

7.

Kaj la taso?

8.

Ĉu la printilo estas sub la seĝo aŭ sub la tablo?

9.

Ĉu la komputilo estas sub la seĝo?

Ĉu ĝi estas sur la tablo?

10. Ĉu ĝi estas sub la tablo?
11. Ĉu la komputilo estas sur la tablo?
12. Kio estas sur la seĝo?
13. Ĉu la floro estas en la botelo?
14. Ĉu la botelo estas sur la tablo?
15. Kio estas sur la seĝo?
16. Kio estas en la botelo?
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7-B dekstre de, maldekstre de
Novaj vortoj: dekstre de, maldekstre de, inter, horloĝo

1.

Ĉu la komputilo estas sur la tablo?

2.

Ĉu la printilo estas sur la tablo?

3.

Ĉu ĝi estas sur la seĝo aŭ sub la tablo?

4.

Ĉu ankaŭ la horloĝo estas sub la tablo?

5.

Ĉu Ramono estas dekstre de la tablo?

6.

Ĉu Paŭlo estas dekstre de la tablo?

7.

Ĉu Paŭlo estas maldekstre de la tablo?

8.

Ĉu la seĝo estas maldekstre de la tablo?

9.

Ĉu la kato estas inter la seĝo kaj la tablo?

10. Ĉu ĝi estas iner la printilo kaj la horloĝo?
11. Kio estas inter botelo kaj la komputilo?
12. Kiu estas dekstre de la tablo?
13. Ĉu la floro estas en la taso aŭ en la botelo?
14. Ĉu Ramono estas sub la tablo aŭ dekstre de ĝi?
15. Ĉu la botelo, la telefono, kaj la komputilo estas sur la tablo?
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7-C super, da
Novaj vortoj: super, muŝo, glaso da akvo

1.

Ĉu la botelo estas sur la tablo?

2.

Kio estas sur la seĝo?

3.

Ĉu la muŝo estas dekstre de la lampo?

4.

Kiu estas dekstre de la tablo?

5.

Ĉu la glaso da akvo estas sur la seĝo?

6.

Ĉu la glaso da akvo estas sur la tablo kaj sub la lampo?

7.

Kio estas dekstre de la tablo kaj sur la seĝo?

8.

Kiu estas dekstre de la tablo?

9.

Ĉu la muŝo estas dekstre de la lampo aŭ maldekstre de ĝi?

10. Kio estas sub la lampo?
11. Kiu kaj kio estas dekstre de la tablo?
12. Kio estas inter la botelo kaj la komputilo?
13. Ĉu la horloĝo estas super, sur, aŭ sub la tablo?
14. Kio estas super la tablo?
15. Kio estas sur la tablo kaj maldekstre de la telefono?
16. Kio estas super la tablo kaj dekstre de la lampo?
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7-D

Integriĝaj Ekzercoj por 7-A, 7-B, kaj 7-C

Parolekzerco Ⅰ
Tio estas botelo.

Bildo 7-A ( l0~15 frazoj )
La botelo estas sur la tablo.

La telefono estas sur la tablo.
Parolekzerco Ⅱ
Tio estas botelo.
Tio estas kato.
Parolekzerco III
Tio estas seĝo.

Tio estas taso.

Tio estas telefono.
La taso estas sur la seĝo. KTP

Bildo 7-B ( l5+ frazoj )
La botelo ne estas sub la tablo.
Ĝi ne estas sur la seĝo.

Ĝi estas sur la tablo.

Ĝi estas sub la tablo.

KTP.

Bildo 7-C ( 20 + frazoj )
Ĝi ne estas sub la tablo.

Ĝi estas dekstre de la tablo.

Tiu estas Ramono. Li ne estas maldekstre de la tablo.

Li estas dekstre de ĝi.

KTP.

DiktaĵoⅠ
La printilo ne estas sur la tablo.

Ĝi estas sub la tablo.

Diktaĵo Ⅱ
La taso ne estas sub la tablo.

Ĝi estas sur la seĝo.

Ramono ne estas sur la seĝo.

Li estas dekstre de ĝi, kaj Prŭlo estas maldekstre de la tablo.
KRM III (Komparu 3-D kaj 5-D)
(Stariĝu, sidiĝu, levu, mallevu, prenu, tuŝu, mano, piedo, libro, tablo, seĝo, papero,
skribilo)
Tuŝu la nazon. Maltuŝu la nazon. Tuŝu la buson, kapon, orelojn, okulojn.

Skribekzerco Ⅰ
Skribu la Parolekzercon Ⅰaŭ Ⅱ

Skribekzerco Ⅱ
Skribu la Parolekzercon Ⅲ
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7-E Hejmtaskoj
Hejmtasko Ⅰ
Skribu respondojn por la sekvaj demandoj:
7-A
Ĉu la floro estas sub la tablo?
Ĉu la komputilo estas sur la tablo?
Kio estas sur la seĝo?
7-B
Ĉu Ramono estas maldekstre de la tablo?
Kiu estas maldekstre de la tablo?
Kio estas inter la printilo kaj la horloĝo?
7-C
Ĉu la lampo estas super la tablo?
Kio estas sub la lampo?
Glaso da akvo aŭ botelo da akvo?
Kio estas dekstre de la lampo?
Hejmtasko Ⅱ
1.

La lampo estas

la tablo.

2.

La komputilo estas

3.

La taso estas

sur la seĝo.

4.

La seĝo estas

de la tablo.

5.

La floro estas

la botelo.

6.

Paŭlo estas

7.

La kato estas

8.

La telefono estas

9.

La glaso da akvo estas

la tablo.

de la tablo.

10. La telefono estas

la tablo.
la glaso kaj la komputilo.
la lampo kaj la kato.
de la glaso, kaj

11. Kio estas

de la lampo?

12. Kiu estas

de la tablo?

Ramono.

11. Kio estas

de la tablo?

La seĝo.

de la komputilo.

La muŝo.

14. La

estas sur la seĝo.

15. La

kaj la

16. La

estas sur la tablo, kaj sub la lampo.

17. La

estas sub la tablo, kaj dekstre de la kato.

estas super la tablo.

Hejmtaskoj Ⅲ
Skribu 7 prepoziciojn de loko. Ekzemple, sur, dekstre de,......
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8-A – O, -OJ
Novaj vortoj:

unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, naŭ, dek, kovertoj, moneroj,
poŝtmarkoj, leteroj, paperoj

Konsilo al la kursgvidanto. Ne estas demandoj en ĉi tiu ekzerco.
Legu kaj montru. En la gruplaboro unu lernanto legas, kaj alia montras.

1.

unu tablo

2.

unu telefono

3.

unu komputilo

4.

unu printilo

5.

du floroj

6.

tri tasoj

7.

kvar tasoj

8.

unu glaso da akvo

9.

kvar katoj sub la tablo

10. tri muŝoj ĉirkaŭ la lampo
11. dek moneroj
12. kvin personoj
13. sep boteloj da akvo
14. ok kuleroj sur la tablo
15. naŭ personoj en la ĉamblo
16. ses lernantoj en la kurso de Esperanto
17. ok poŝtmarkoj
18. tri leteroj
19. ses paperoj
20. unu koverto
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8-B

Estas, Ĉu estas?

Nova vorto: bildo

Modelo
A

Ĉu estas tri muŝoj ĉirkaŭ la lampo?

B

Jes, estas tri muŝoj ĉirkaŭ la lampo.

A

Ĉu estas kvin tasoj sur la tablo?

B

Ne, ne estas kvin tasoj sur la tablo.

1.

Ĉu estas komputilo sur la bildo?

2.

Ĉu estas lampo sur la bildo?

3.

Ĉu estas tri muŝoj ĉirkaŭ la lampo?

4.

Ĉu estas unu telefono sur la tablo?

5.

Ĉu estas kvin tasoj sur la tablo?

6.

Ĉu estas unu, du, tri, aŭ kvar tasoj sur la tablo?

7.

Ĉu estas tri floroj en la glaso?

8.

Ĉu estas unu floro aŭ du floroj en la glaso sur la tablo?

9.

Ĉu estas kvin katoj sub la tablo?

10. Ĉu estas du, kvar, ses, aŭ ok katoj?
11. Ĉu estas tri tasoj dekstre de la tablo aŭ maldekstre de ĝi?
12. Ĉu estas ok tasoj sur la bildo?
13. Ĉu estas kvin tasoj sur la bildo?
14. Ĉu estas printilo sur la bildo?
15. Ĉu estas unu muŝo dekstre de la lampo, kaj du muŝoj maldekstre de ĝi?
16. Kio estas inter la tablo kaj Ramono?

BEKkurso PEPAS
dennis keefe, www.bekkurso.info
8-C unua, dua, tria, ktp
Novaj vortoj: una ĉambro, dua, tria, kvara, tie

Modelo:
A

Ĉu estas floroj en la kvara ĉambro?

B

Ne, ne estas floroj en la kvara ĉambro(tie).

A

Ĉu estas komputilo en la kvara ĉambro?

B

Jes, estas komputilo tie.

1.

Ĉu estas telefono en la unua ĉambro?

2.

Ĉu estas tasoj en la unua ĉambro?

3.

Ĉu estas dek tasoj en la ĉambro?

4.

Ĉu estas ses, sep, aŭ ok tasoj en la unua ĉambro?

5.

Ĉu estas tasoj en la dua ĉambro?

6.

Ĉu estas glasoj tie?

7.

Ĉu estas kvar glasoj?

8.

Ĉu estas du, tri, aŭ kvar glasoj?

9.

Ĉu estas floroj en la kvar ĉambro?

10. Ĉu estas katoj en la kvara ĉambro?
11. Ĉu estas komputilo kaj printilo en ĝi?
12. Kio estas en la kvara ĉambro?

13. Kio estas en la unua ĉambro?
14. Ĉu estas tasoj kaj glaso en la kvara ĉambro?
15. Kio estas tie?
16. Kio estas en la dua ĉambro, kaj kio estas en la tria?
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8-D Integriĝaj por 8-A. 8-B, kaj 8-C
Parolekzerco Ⅰ

8-B

Bildo 8

La kvar katoj( > 10 frazoj ) pozitivaj frazoj

Tio estas lampo.

Estas unu lampo sur la bildo.

Tio estas muŝoj.

Estas tri muŝoj ĉirkaŭ la lampo.

Tio estas katoj.

Estas kvar katoj.

Estas unu muŝo dekstre la lampo, kaj estas du muŝoj maldekstre de ĝi.
Parolekzerco Ⅱ

8-B

Bildo 8

KTP

La Krar Katoj ( > 10 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj

frazoj
Tio ne estas glasoj. Tio estas tasoj.

Ne estas tri tasoj sur la tablo. Estas du tasoj tie.

Tio ne estas glasoj. Tio estas boteloj.

Estas du boteloj sur la tablo.

KTP

Diktaĵo Ⅰ
Ĉu estas ses katoj sub la tablo?

Ne, ne estas ses katoj.

Estas kvar.

Diktaĵo Ⅱ
Ĉu estas naŭ tasoj sur la bildo?

Ne, ne estas naŭ tasoj tie.

Estas kvin.

Estas du sur la tablo, kaj tri dekstre ĝi.
Skribekzerco
Skribu Parolekzercon

I aŭ Ⅱ

Respondo(R) - Demando(D)
Konsilo al la kursgvidanto: vi donas mallongan respondon, kaj la lernantoj devas krei la
demandon.
Unua ekzemplo:

R(de vi)=Tio estas lampo.

Dua ekzemplo:

R = Super la tablo.

Tria ekzemplo:

R = Ramono.

Aliaj eblaj respondoj:

Demandoj fare de la
Kiel,

kio,

ĉu,

D (de ili) = Kio estas tio?

D = Kie estas la lampo?

D = Kiu estas tiu? (aŭ, Kiu estas apud la tablo? ktp).

1.

En Ĉinio.

2.

Tre bone, dankon.

4.

Ĝi estas urbo.

5.

Ne, tio ne estas komputilo.

6.

Jes, estas dek lernantoj en la kurso de Esperanto.

gelernantoj ( > 5 frazoj )

ĉu .. aŭ,

kiu,

ĉu estas,

kie

3.

En la glaso.
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8-E Hejmtaskoj
Hejmtasko Ⅰ
Skribu respondoj por la sekvaj demandoj:
8-B

8-C

Ĉu estas komputilo sur la bildo?
Ĉu estas lampo sur la bildo?
Ĉu estas unu, du, tri aŭ kvar tasoj sur la tablo?
Ĉu estas kvin katoj sub la tablo?
Kiom da katoj estas tie?
Ĉu estas telefono en la tria ĉambro?
Ĉu ankoraŭ estas seĝo tie?
Kio estas en la dua ĉambro, kaj kio estas en la kvara?

Hejmtasko

Ⅱ

1. Estas

glasoj en la tria ĉambro.

2. Estas

tasoj en la unua.

3. En la kvar ĉambro ne
4. Estas

tasoj.

botelo en la unua ĉambro.

5. Estas

kaj

6. Estas glasoj en la

, kaj
ĉambro.

7. Estas komputilo kaj printilo en la
8. Ne estas floroj en la

Hejmtasko

Ⅲ

Skribu la nombrojn: unu, du.. KTP
1. unu
2.
3.
5.
6. ses
7.
8.
9.
10.

en la kvara ĉambro.

ĉambro.

ĉambro.
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9-A kie
Novaj vortoj: ne

modelo
A

Kie estas la katoj?

B

Ili estas super la tablo.

A

Kie estas la lampo?

B

Ĝi estas super la tablo.

1.

Ĉu la lampo estas sur la tablo?

2.

Kie ĝi estas?

3.

Ĉu la muŝoj estas sur la lablo?

4.

Kie ili estas?

5.

Kie la katoj estas?

6.

Kie Ramono estas?

7.

Ĉu Paŭlo estas dekstre de la tablo?

8.

Kie li estas?

9.

Ĉu vi estas en kurso de la angla lingvo?

10. Kie vi estas?
11. Ĉu mi estas en kurso de la ĉina lingvo?
12. Kie mi estas?
13. Kie estas la telefono, kaj kie estas la lampo?
14. Kie estas la katoj, kaj kie estas la muŝoj?
15. Kie vi kaj mi estas?
16. Ĉu la glasoj estas super, sur, aŭ sub la tablo?
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9-A+

tio, tiu + prepozicio (rilatvorto)

Novaj vortoj:

moskito,

hundo,

manĝilo,

patro

l.

Ĉu tio super la tablo estas horloĝo?

2.

Kio estas tio super la tablo?

3.

Ĉu tio estas

4.

Kio estas tio ĉirkaŭ la lampo?

5.

Ĉu tio sub la tablo estas hundoj?

6.

Kio estas tio sub la tablo?

7.

Ĉu tio en la glaso estas manĝiloj?

8.

Kio estas tio en la glaso?

9.

Ĉu tiu apud la seĝo estas la patro de la instruisto?

moskitoj ĉirkaŭ la lampo?

10. Kiu estas tiu apud la seĝo?
11. Kiu estas tiu maldekstre de la tablo?
12. Kiu estas tio apud Paŭlo?

13. Kio estas tio inter la tablo kaj Ramono?
14. Kio estas tio inter la glaso kaj telefono?
15. Ĉu tio sub la telefono estas hundo?
16. Kio estas tio sub la telefono kaj tio dekstre de la telefono?
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9-B

kiom da

Novaj vortoj:

ne

modelo
A

Kiom da katoj estas sub la tablo?

B

Estas kvar katoj sub la lablo.

A

Kiom da lampoj estas super la tablo?

B

Estas unu lampo super la tablo.

1.

Kiom da lampoj estas super la tablo?

2.

Ĉu estas unu kato sub la tablo?

3.

Kiom da katoj estas tie?

4.

Kiom da floroj estas en la glaso sur la tablo?

5.

Kiom da tranĉiloj estas sur la tablo?

6.

Ĉu estas tranĉiloj dekstre de la lablo?

7.

Kio estas dekstre de la tablo?

8.

Kiom da tasoj estas tie?

9.

Ĉu estas kvar muŝoj ĉirkaŭ la lampo?

10. Kiom da muŝoj estas tie?
11. Kiom da ili estas dekstre de la lampo, kaj kiom da ili estas maldekstre de ĝi?
12. Kiom da telefonoj estas sur la tablo?

13. Kiom da instruistoj estas en la kurso de Esperanto?
14. Kiom da forkoj estas sur la tablo?
15. Ĉu estas dek tasoj sur la bildo?
16. Kiom da tasoj estas sur la bildo?
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9-C kie + kiom da
Novaj vortoj:

ne

1.

Ĉu la glasoj estas sub la tablo?

2.

Kie ili estas?

3.

Ĉu estas tri glasoj sur la tablo?

4.

Kiom da ili estas tie?

5.

Ĉu estas du instruistoj de Esperanto en la kurso?

6.

Kiom da instruistoj estas en la kurso?

7.

Ĉu estas unu kato sub la tablo?

8.

Kiom da katoj estas tie?

9.

Kiom da glasoj estas, kaj kie ili estas?

10. Kiom da personoj estas sur la bildo, kaj kie ili estas?
11. Kie estas la lampo kaj la telefono?
12. Kiom da tasoj estas super la katoj?

13. Kiom da tasoj estas dekstre de la katoj?
14. Ĉu la floroj en la glaso estas inter la forko kaj tranĉilo?
15. Kio estas inter la forko kaj la tanĉilo?
16. Kiu estas dekstre de la tablo?
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9-D Integriĝaj Ekzercoj
Parolekzerco I

por

9-A,

9-A+,

9-B,

kaj

9-C

9-A ( > 10 frazoj ) pozitivaj frazoj

Tio estas lampo. Ĝi estas super la tablo. Tio estas muŝoj.

Ili estas ĉirkaŭ la lampo.

Tio estas telefono. Ĝi... KTP
Parolekzerco Ⅱ 9-A+ ( > 10 frazoj ) pozitivaj frazoj
Tio super la tablo estas lampo.

Tio en la glaso estas floroj.

Tiu dekstre de la tablo estas Ramono.

Tio sur la tablo estas telefono.

Tio sub la tablo estas katoj. . . . KTP
Parolekzerco Ⅲ 9-A+ ( > 20 frazoj ) pozitivaj kaj negativa frazoj
Tio super la tablo ne estas horloĝo. Tio super la tablo ne estas kato.
Tio estas lampo. KTP
Parolekzerco

Ⅳ ( > 25 frazoj ) pozitivaj kaj negativa frazoj

Tio estas lampo.

Ĝi ne estas sur la tablo.

Ne estas du lampoj. Estas unu lampo.

Ĝi estas super la tablo.

Tio estas tasoj.

Ili estas dekstre de ĝi. Ne estas kvar tasoj.

Estas tri.

Ili ne estas maldekstre de la tablo.
Tio super la tablo . . KTP

Diktaĵo Ⅰ
Kie estas la lampo kaj la katoj? La lampo estas super ta tablo, kaj la katoj estas sub ĝi.

Diktaĵo Ⅱ
Kie estas la katoj,

kaj kiom da ili estas?

Ili estas sub la tablo kaj estas kvar.

KRM Ⅳ
vidu kaj repraktiku 7-D,
Turnu la paĝon.

paĝo xxx.

Fermu la libron.

Poste, aldonu: Prenu la libron.

Malfermu la libron.

Ankaŭ, fermu la okulojn, malfermu la buŝon. KTP

Skribekzerco: Parolekzerco I aŭ II aŭ Ⅲ aŭ

Ⅳ
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9-E Hejmtaskoj
Hejmtasko Ⅰ
Skribu respondojn por la sekvaj demandoj:
9-A

Ĉu la lampo estas sur la lablo?
Kie ĝi estas?
Kie estas la katoj kaj kie estas la telefono?

9-A+

Ĉu tio sub la tablo estas hundoj?
Kio estas tio sub la tablo?
Kiu estas tiu apud la seĝo?

9 B

Ĉu estas unu kato sub la tablo?
Kiom da katoj estas sub la tablo?
Kiom da tasoj estas sur la tablo, kaj kiom da ili estas dekstre de ĝi?

9-C

Kie estas la glasoj? Kiom da pesonoj estas sur la bildo, kaj kie ili estas?

Hejmtasko Ⅱ
1.

La lampo estas

2.

La katoj estas

3.

La muŝoj estas

4.

La persono

la tasoj nomiĝas Ramono.

5.

Kio estas tio

? Tio estas lampo.

6.

La kulero estas

7.

Kiu estas tiu

8.

Tio

9.

La telefono estas

10. Kiom
11.
12. La
13.

la tablo.
la tablo.
la lampo.

la forko kaj la tranĉilo.
la seĝo kaj la botelo?

estas floroj.
la tablo.
tasoj estas sur la tablo?
estas la lampo?

Ĝi estas super la tablo.

estas inter la telefono kaj la glasoj.
kvar katoj sub la tablo.

Hejmtasko Ⅲ
Lampo kaj katoj estas substantivoj.
Lampo estas singlara ( = 1),

kaj katoj estas plurala ( = > 1 ).

En la suba spaco, skribu kvin singlarajn substantivojn, kaj pluralajn substantivojn.
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l0-A
Novaj vortoj: manĝaĵoj kaj trinkaĵoj
Al la kursgvidanto - La celo de ĉi tiu ekzerco estas la simpla lernado de ĉi tiuj sekvaj
vortoj. Diru la vorto, kaj poste la lernantoj montras la desegnaĵon perfingre.

Viando
Sandviĉo
Hamburgero
Glaciaĵo
Lakto
Kafo
Teo
Akvo
Salo
Pipro
Saŭco
Sojsaŭco
Nanĝbastonetoj
Forko
Kulero
Tranĉilo
Rizo
Pano
Frukto
Legomo
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10-B en la kuirejo
Novaj vortoj: fridujo, ŝranko, mikroonda forno

1.

Ĉu la glaciaĵo estas sur la tablo?

2.

Ĉu ĝi estas en la fridujo?

3.

Kio estas en la ŝranko?

4.

Kie estas la pipro?

5.

Ĉu la salo estas sur la tablo aŭ en la ŝranko?

6.

Kie estas la saŭco?

7.

Ĉu ankaŭ la viando estas en la ŝranko?

8.

Kie ĝi estas?

9.

Ĉu estas manĝbastonetoj en la fridujo?

La viando aŭ la salo?

En la ŝranko?

En la mikroonda forno?

10. Kie ili estas?
11. Kie estas la sandviĉoj kaj la hamburgeroj?
12. Ĉu tio sur la seĝo estas frukto?
13. Kie estas la salo kaj pipro?
14. Kio estas sur la tablo?
15. Kio estas en la fridujo?
16. Kion da sandviĉoj estas sur ta tablo?
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Bildoj por Ekzerco 10-C
1) Fotokopiu

2) Tranĉu

3) Uzu en ekzerco 10-C
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10-C

AL,

Novaj vortoj:

-U (Donu),

bonvoli,

deziri,

kaj

doni,

U + I (Bonvolu doni)

ne dankinde,

al

Modelo
Donu (Bonvolu doni) al mi la teon.
Jen.
Dankon.
Ne dankinde.
Ĉu vi deziras ankaŭ panon?
Jes, dankon. (Ne, dankon.)
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10-D Integriĝaj Ekzercoj por l0-A, 10-B, kaj 10-C
Parolezkerco Ⅰ, Bildo l0-B ( > l0 frazoj ) pozitivaj frazoj
Tio estas fridujo.
Tio estas la tablo.

En la fridrjo estas glaciaĵo.
Sur la tablo estas la sandviĉoj kaj la hamburgeroj.

Tio estas seĝo.

KTP
Prrolekzerco Ⅱ,

Bildo l0-B ( > 20 frazoj ) pozitivaj kaj negarvaj frazoj

La glaciaĵo ne estas sur la tablo.

Ĝi estas en la fridujo.

La sandviĉoj ne estas en la ŝranko.
Parolezkerco Ⅲ,

Ili estas sur la tablo.

Bildo l0-B ( > 20 frazoj ) pozitivaj kaj negarvaj frazoj

Nova vorto: troviĝas = estas
La glaciaĵo ne troviĝas en la korbo.
en la mikroonda forno.

Ĝi estas en la fridujo.

La sandviĉoj ne estas

Ili troviĝas sur la tablo. KTP

Diktaĵo Ⅰ
Ĉu la frukto estas en la fridujo?

Ne, ĝi estas sur la seĝo.

Diktaĵo Ⅱ
Kie troviĝas la sandviĉoj kaj la viando?
La sandviĉoj estas kun la hamburgeroj sur la tablo, kaj la viando estas en la mikroonda
forno.
Skribekzerco Ⅰ
Skribu Parolekzercon Ⅰ aŭ Ⅱ aŭ Ⅲ
Skribekzerco Ⅱ
Skribu pri via kuirejo. (Uzu vian vortaron)
Teatraĵo
Vi estas en manĝejo. Utiligu: Donu, Bonvolu doni, Ĉu vi deziras, Dankon. Ne dankinde.
KTP
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10-E Hejmtaskoj
Hejmtasko Ⅰ
Skiribu respondojn por la sekvaj demandoj:
10-B

Ĉu la viando estas en la mikroonda forno?
Kio estas en la fridujo?
Kio estas tio sub ta tablo?
Ĉu la sandviĉoj kaj la hamburgeroj estas en la ŝranko?
Kio estas en la ŝranko? Kie estas la frukto?
Kiom da hamburgeroj estas sur la tablo?
Ĉu estas sojsaŭco sur la tablo?
Ĉu la salo kaj pipro estas en la ŝranko?

Hejmtasko Ⅱ
1.

Don

al mi la akvon.

2.

Bonvolu don

3.

Ĉu vi deziras ankaŭ pan

4.

Jes, dank

.

5.

Ne, dank

.

6.

Bonvol

7.

Ne dankind

al mi la akvon.
?

doni al mi kafon kun lakto.
.

Hejmtasko Ⅲ
1. Skribu la nomojn de manĝaĵoj, ekzemple, frukto

2. Skribu la nomojn de trinkaĵo, ekzemple, teo

3. Skribu la nomojn de manĝiloj, ekzemple, forko

4. Skribu la nomojn de kondimentoj aŭ ingrediencojn, ekzemple, salo
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11-A

-A

Novaj vortoj:

-A, florvazo, blua, ruĝa, verda, nigra, blanka, flava, organĝkolora,
rozkolora, violeta

Modelo
Ĉu la floro en la unua glaso estas ruĝa?
Jes, la floro en la unua glaso estas ruĝa.
Ĉu la flava kaj blanka floro estas en la nigra florvazo?
Ne, la flava kaj blanka floro ne estas en la nigra florvazo.

1.

Ĉu la floro en la unua glaso estas ruĝa?

2.

Ĉu la floro en la dua glaso estas blua?

3.

Ĉu la floro en la tria glaso estas bruna?

4.

Ĉu ĝi estas blanka, ruĝa, aŭ flava?

5.

Ĉu la verda floro estas en la nigra florvazo?

6.

Ĉu la ruĝa floro estas en la nigra florvazo?

7.

Ĉu la ruĝa floro estas en florvazo aŭ en glaso?

8.

Ĉu ĝi estas en la blanka glaso, aŭ la verda glaso, aŭ la blua glaso?

9.

Ĉu blanka floro estas en la verda botelo?

10. Kie estas la ruĝa floro?
11. Kie estas la rozkolora floro?
12. Ĉu la blua kaj ruĝa floro estas en glaso, en florvazo, aŭ en botelo?
13. Kio estas en la blua glaso?
14. Kio estas en la bruna florvazo?
15. Ĉu la flava kaj blanka floro estas en florvazo?
16. Kie estas la flava kaj blanka floro?
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11-B

-AJ,

Nova vorto:

-OJ

apud

Modelo
A

Ĉu la muŝoj estas nigraj?

B

Jes, ili estas nigraj.

A

Ĉu la bluaj floroj estas en la glaso?

B

Jes, ili estas en la glaso.

1.

Ĉu la muŝoj estas nigaj?

2.

Kaj la telefono?

3.

Ĉu la tasoj sur la tablo estas ruĝaj?

4.

Ĉu ili estas verdaj?

5.

Ĉu la tasoj apud da la tablo estas bluaj?

6.

Ĉu la tasoj apud da la tablo estas bluaj, aŭ blankaj aŭ flavaj?

7.

Kiom da flavaj tasoj estas?

8.

Kaj verdaj?

9.

Ĉu la verdaj tasoj estas sub la tablo?

Ĉu ankaŭ ĝi estas nigra?

Kiom da verdaj tasoj estas?

10. Kie estas verdaj tasoj?
11. Kie la flavaj tasoj estas?
12. Ĉu la blanka kaj nigra kato estas sub la flavaj tasoj aŭ la verdaj?
13. Kio estas inter la telefono kaj la glasoj?
14. Ĉu la muŝoj estas blankaj, ruĝaj, nigraj, aŭ bluaj?
15. Kiu estas apud la flavaj tasoj?
16. Kie estas la bluaj floroj, kaj kie estas la ruĝa floro?
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11-C

Kia,

Novaj vortoj:

Kiaj
afabla, bona, bela, granda, malgranda, facila, malfacila, inteligenta,
juna, kia, kiaj, riĉa, Rusio, Singapuro

Modelo
A

Kia estas la telefono?

B

Ĝi estas nigra.

A

Kiaj estas la muŝoj?

B

Ili estas nigraj.

1.

Kia estas telefono?

2.

Kiaj estas la muŝoj?

3.

Kia la lampo estas?

4.

Kiaj estas la floroj en la glaso?

5.

Kiaj estas la tasoj sur la tablo?

6.

Kiaj estas la tasoj apud la tablo?

7.

Kie estas la verdaj tasoj?

8.

Kie la flavaj tasoj estas?

9.

Kia estas la floro en la verda botelo?

10. Kia estas la floro en la ruĝa botelo?
11. Kia estas Rusio?

Granda aŭ malgranda?

12. Kia estas Ĉinio kaj Singapuro?
13. Kio estas nigra kaj sur la tablo?
14. Kio estas nigra kaj ĉirkaŭ la lampo?
15. Kia estas Esperanto?
16. Kia vi estas?

Facila aŭ malfacila?

Kia mi estas?

Bona, bela, inteligenta, riĉa, afabla, juna?
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11-D Integriĝaj Ekzercoj por 11-A, 11-B, kaj 11-C
Parolekzerco I. 11-A. ( > 10 frazoj ) pozitivaj frazoj
La ruĝa floro estas en la blua glaso.
La

flava

floro

florvazo(vazo).

estas

en

la

La blua floro estas en la verda glaso.

blanka

glaso.

La verda

floro

estas

en

la

nigra

La blanka kaj ruĝa floro estas en la verda botelo. KTP

Parolekzerco Ⅱ 11-A.

( > 10 frazoj ) pozitivaj frazoj

La floro en la blua glaso estas ruĝa.

La floro en la verda glaso estas blua.

La floro en la nigra vazo estas verda.

La floro en la flava botelo estas blua kaj ruĝa.

KTP
Parolekzerco Ⅲ 11-B. ( > 15 frazoj ) pozitivaj frazoj
La lampo estas verda.
la tablo estas verdaj.

La muŝoj estas nigraj.

La tasoj dekstre de la tablo estas flavaj.

de la tablo estas verda.
Parolekzerco

La telefono estas nigra.

La tasoj sur

La botelo maldekstre

La floro en la verda botelo estas ruĝa. KTP

Ⅳ 11-C. ( > 20 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj

La lampo ne estas blua.
Ramono ne estas alta.

Ĝi estas verda.

La muŝoj ne estas blankaj.

Ili estas nigraj.

Li estas malalta. KTP

Diktaĵo I (nova vorto - sed)
La lampo estas verda, sed la muŝoj estas nigraj.
Diktaĵo Ⅱ
Kia estas la floro en la verda botelo, kaj kiaj estas la floroj en la glaso?
La floro en la verda botelo estas ruĝa kaj la floroj en la glaso estas bluaj.
KRM V
Revidu KRM-ojn I-Ⅳ.

Tuŝu la seĝon, tablon, skribilon, paperon. KTP

Skribekzerco
Skribu Parolekzercon

Ⅳ. ( > 20 frazoj )
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l1-E Hejmtaskaj
Hejmtasko Ⅰ
Skribu respondojn por la sekvaj demandoj:
11-A
Ĉu la floro en la dua glaso estas blua?
Kio estas en la blua glaso?
Ĉu la blanka floro estas en la verda botelo?
11-B
Ĉu la tasoj sur la tablo estas blua?
Kie estas la ruĝa floro, kaj kie estas la bluaj?
Kiom da flavaj tasoj estas?
11-C
Kiaj estas la tasoj apud la tablo?
Kia vi estas?
Kia estas la floro en la ruĝa botelo?

Hejmtasko Ⅱ
l.

la floro en la unua glaso estas ruĝa?

2.

estas en la ruĝa florvazo?

3.

estas la blua floro?

4.

estas la floro?

5.

da muŝoj estas ĉrikaŭ la lampo?

En la botelo?

Ruĝa?

6.

La tasoj

la tablo estas flavaj.

7.

La tasoj

la tablo estas verdaj.

8.

La floro

la verda botelo estas ruĝa.

9.
10. Kiu estas

estas apud la flavaj tasoj?
de la tablo?

Ramono.

Paŭlo.

11.

estas la telefono?

Nigra.

12.

estas la telefono?

Sur la tablo.

13.

estas la muŝoj?

Nigraj.

14.

estas la muŝoj?

Ĉirkaŭ la lampo.

15. Kiom da

tasoj estas?

Tri.

Hejmtaska III
Skribu KRM ekzercon. Skribu l0+ frazojn
Ekzemple: Stariĝu. Sidiĝu. Levu la manon. ...
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12-A de li = lia.

de ŝi = ŝia

Novaj vortoj: la ĉemizo(pantalono, jupo, ŝuoj, ktp) de, lia, liaj, ŝia, ŝiaj

1.

Ĉu la ĉemizo de Pablo estas blanka?

2.

Ĉu la pantalono de Pablo estas verda?

3.

Ĉu lia pantalono estas ruĝa?

4.

Kia estas lia pantalono?

5.

Ĉu la ŝuoj de Pablo estas blankaj?

6.

Ĉu liaj ŝuoj estas brunaj?

7.

Kiaj estas liaj ŝuoj?

8.

Kia estas lia ĉemizo?

9.

Ĉu la ĉemizo de Maria estas blua aŭ flava?

10. Kaj ŝia jupo?

Ĉu ankaŭ ĝi estas flava?

11. Ĉu ŝia jupo estas bruna?
12. Kia ŝia jupo estas?
13. Ĉu la ŝuoj de Maria estas bluaj?
14. Kiaj ili estas?
15. Kia estas ŝia ĉemizo, kaj kiaj estas ŝiaj ŝuoj?
16. Kiaj estas la ŝuoj de Pablo, kaj kia estas lia pantalono?
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12-B –AN, -ON
Nova vorto:

surhavas

1.

Ĉu la ĉemizo de Johano estas blua?

2.

Ĉu li surhavas blankan ĉemizon?

3.

Ĉu li surhavas ruĝan, blankan, aŭ bluan pantalonon?

4.

Kia estas lia ĉemizo, kaj Kia estas lia pantalono?

5.

Ĉu Johano surhavas nigrajn ŝuojn?

6.

Kaj Maria?

7.

Kiu surhavas nigrajn ŝuojn?

8.

Kiu surhavas blankajn ŝuojn?

9.

Ĉu la ĉemizo de Maria estas blua?

Ĉu ŝi surhavas nigrajn ŝuojn?

10. Ĉu ŝi surhavas flavan ĉemizon?
11. Ĉu ŝi surhavas pantalonon?
12. Ĉu ŝi surhavas jupon?

13. Kia estas ŝia jupo?

Blanka, blua, nigra, verda aŭ ruĝa?

14. Ĉu ŝiaj suoj estas nigraj?
15. Ĉu ŝi surhavas nigrajn ŝuojn?
16. Kiu surhavas blankan ĉemizon, kaj kiu surhavas flavan?
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12-C Mia, Via
Novaj vortoj: mia, via, t-ĉemizo, ŝorto, sportŝuoj, rozkolora

1.

Ĉu la t-ĉemizo de Pablo estas ruĝa?

2.

Kia estas la t-ĉemizo de Maria?

3.

Kiu surhavas ŝorton?

4.

Kiu surhavas ruĝan pantalonon?

5.

Ĉu la sportŝuoj de Maria estas nigraj?

6.

Ĉu li surhavas ruĝajn sportŝuojn?

7.

Kiaj estas viaj ŝuoj?

8.

Kiaj estas miaj ŝuoj kaj mia ĉemizo?

9.

Kia estas la t-ĉemizo de Pablo, kaj la t-ĉemizo de Maria?

10. Kiu surhavas ruĝan t-ĉemizon, kaj kiu surhavas bluan t-ĉemizon?
11. Ĉu la t-ĉemizoj de Pablo kaj Maria estas ruĝa kaj blua?
12. Kiu surhavas blankan ĉemizon, kaj kiu surhavas flavan ĉemizon?

13. Ĉu mia ĉemizo estas blanka?
14. Ĉu viaj ŝuoj estas bluaj?
15. Kia estas mia ĉemizo, kaj kia estas via ĉemizo?
16. Kiaj estas miaj ŝuoj, kaj kiaj viaj ŝuoj estas?
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l2-D Integriĝaj Ekzercoj por l2-A, l2-B, kaj 12-C
Parolekzerco Ⅰ. l2-A ( = 6 frazoj ) pozitivaj
Lia ĉemizo estas blanka.
Ŝia ĉemizo estas flava.

Lia pantalono estas blua.
Ŝia jupo estas verda.

Liaj ŝuoj estas nigraj.

Ŝiaj ŝuoj estas blankaj.

Parolekzerco Ⅱ. l2-A ( = 12 frazoj ) pozitivaj
Lia ĉemizo estas blanka.
Ŝia ĉemizo estas flava.

Lia panralono estas blua.
Ŝia jupo estas verda.

Ŝiaj ŝuoj estas blankaj.

Lia t-ĉemizo estas ruĝa.

Lia ŝorto estas blua.

Ŝia t-ĉemizo estas blua.

Ŝia pantalono estas ruĝa.

Parolekzerco Ⅲ.

l2-A aŭ 12-C

Lia ĉemizo estas blanka.
Ŝia ĉemizo estas flava.

Liaj sportŝuoj estas blankaj.
Ŝiaj sportŝuoj estas rozkoloraj.

( = 12 frazoj ) pozitivaj frazoj

Lia pantalono estas blua.

Li surhavas blankan ĉemizon.

Liaj ŝuoj estas nigraj.

Li surhavas bluan pantalonon.

Ŝia jupo estas verda.

Ŝi surhavas flavan ĉemizon.

Liaj ŝuoj estas nigraj.

Ŝiaj ŝuoj estas blankaj.

Ŝi surhavas verdan jupon. KTP

Parolekzerco Ⅳ. 12-C

( = 12 frazoj ) pozitivaj frazoj

Mia ĉemizo estas x-a.

Mia pantalono estas x-a.

Mi surhavas x-an ĉemizon.
Via ĉemizo estas x-a.

Miaj ŝuoj estas x-aj.

Mi surhavas flavan pantalonon.

Via pantalono estas x-a.

Vi surhavas x-an ĉemizon.

Li surhavas nigrajn suojn.

Mi surhavas x-ajn ŝuojn.

Viaj ŝuoj estas x-aj.

Vi surhavas x-an pantalonon.

Vi surhavas x-ajn ŝuojn.

Diktaĵo Ⅰ
La ĉemizo de Johano estas blanka, kaj liaj ŝuoj estas nigraj.

Diktaĵo Ⅱ
Kiaj estas la pantalono kaj ŝuoj de Pablo?
Lia ĉemizo estas blanka, kaj li surhavas nigrajn suojn.
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12-E hejmtaskoj
Hejmtasko Ⅰ
Skribu respondojn por la sekvaj demandoj:
12-A
Ĉu la ĉemizo de Johano estas blanka?
Kia estas la pantalono de li?
Kiaj estas la ŝuoj de Maria?
Kiaj estas ŝiaj ŝuoj?
12-B
Ĉu Maria surhavas nigrajn ŝuojn?
Kiaj ŝia ŝuoj estas?
Kiu surhavas nigran ĉemizon?
l2-C
Kiu surhavas ŝorton?
Kiaj estas la sportŝuoj de Maria?
Ĉu Pablo surhavas bluan ĉemizo aŭ ruĝan?
Hejmtasko Ⅱ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

La ĉemizo de Johano estas blank
.
La ŝuoj de Johano estas nigr
.
Li surhavas blankan ĉemiz
.
Ŝi ne surhavas blu
ŝu
.
Ŝia jupo estas verd
.
Vi surhavas blank
ĉemiz
.
Vi ne surhavas ruĝ
ŝu
.
Kia
estas la ĉemizo de Pablo?
Kia
estas la ŝuoj de li?
Kia
estas la ĉemizo kaj ŝorto de Pablo?
Liaj ŝuoj estas nig
.
Ŝi surhavas flav
ĉemiz
.
La ĉemizo de Johana estas flav
.

Hejmtasko Ⅲ
Skribu ekzemplojn de 1) substantivoj/singularaj, ekzemple: tablo
2) substantivoj/pluralaj, ekzemple: ŝuoj 3) Adjektivoj/pluralaj, ekzemple: altaj
1. substantivoj/singularaj
2. substantivoj/pluralaj
3. adjektivoj/pluralaj
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13-A VERBOJ

I

Novaj vortoj: faras, legas, parolas, parolas esperante, parolas angle, skribas

1.

Ĉu Pablo legas?

2.

Ĉu li legas libron?

3.

Ĉu la libro estas granda?

4.

Ĉu li legas grandan libron aŭ malgrandan libron?

5.

Ĉu Mipi legas?

6.

Ĉu Mipi skribas?

7.

Kion Mipi faras?

8.

Ĉu Pablo parolas?

9.

Kion Pablo faras?

Ĉu li legas aŭ parolas?

10. Kion Mipi faras?
11. Ĉu Mipi parolas esperante?
12. Ĉu Mupi parolas esperante?

13. Ĉu Mupi parolas angle?
14. Kiu parolas esperante?
15. Ĉu Mipi kaj Mupi fartas bone?
16. Kaj vi?

Ĉu vi bone fartas?
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13-B VERBOJ Ⅱ, KUN

1.

Ĉu Pablo parolas?

2.

Ĉu li legas?

3.

Ĉu li legas grandan libron?

4.

Ĉu ankaŭ Maria legas?

5.

Ĉu ŝi legas grandan libron?

6.

Ĉu ŝi legas grandan libron aŭ malgrandan libron?

7.

Kia estas ŝia libro, kaj kia estas la libro de Pablo?

8.

Ĉu Mipi kaj Mupi legas librojn?

9.

Ĉu ili parolas?

10. Ĉu Mipi parolas france?
11. Ĉu Mipi parolas germane, ĉine, japane, aŭ esperante?
12. Ĉu Mipi parolas kun vi?
13. Ĉu Mipi parolas kun Mupi?
14. Ĉu Mipi parolas france kun Mupi aŭ esperante kun li?
15. Kaj vi?

Ĉu vi parolas kun mi?

16. Ĉu mi parolas esperate kun vi?
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13-C VERBOJ

III,

KIUJ

Novaj vortoj: ĉine, hispane, japane, kiuj, nova persono, Tipi
modelo

1.

A

Kiu legas?

B

Pablo legas.

A

Kiuj legas?

B

Pablo kaj Maria legas.

Kiel nomiĝas la novaj personoj?

Ĉu tiuj estas

Topo kaj Mopo aŭ Tipi kaj Maria?
2.

Ĉu Tipi legas?

3.

Ĉu li parolas?

4.

Ĉu Tipi parolas kun vi, aŭ ĉu li porolas kun Mipi kaj Mupi?

5.

Ĉu Tipi parolas hispane?

6.

Ĉu Tipi parolas arabe?

7.

Kiel li parolas?

8.

Ĉu Tipi parolas kun Maria kaj kun Pablo?

9.

Kiu parolas ĉine?

Ĉu angle, france, aŭ esperante?

10. Kiuj parolas esperante kaj angle?
11. Kion faras Maria?

Ĉu ŝi parolas, aŭ ĉu ŝi legas?

12. Kiuj legas?
13. Kion faras Tipi kaj Mipi?
14. Kiuj parolas, kaj kiuj ne parolas?
15. Kiu parolas ĉine, kaj kiuj legas?
16. Ĉu Tipi parolas esperante kun li aŭ ĉu li parolas ĉine kun Mipi kaj Mupi?
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l3-D Integriĝaj Ekzercoj por 13-A, 13-B, kaj l3-C
Parolekzerco I l3-A, (> l0 frazoj ) pozitivaj frazoj
Tiu estas Poblo.

Tio estas libro.

Pablo legas.

Lia libro estas granda. Li legas

grandan libron.
Tiu estas Mipi.

Tiu estas Mupi. Mipi parolas, kaj Mupi parolas. Mipi parolas

esperante. KTP
Parolekzerco Ⅱ l3-B, ( > 20 frazoj ) nova vorto: ĵunalo, pozitivaj kaj negativaj frazoj
Tiu ne estas Ramono. Tiu nomiĝas Pablo. Pablo ne parolas. Li legas. Li ne legas
ĵurnalon.
Li legas libron.

La libro ne estas malgranda.

Mipi kaj Mupi ne legas.

Ili parolas.

Mipi ne parolas kun ni.

Li parolas kun Mupi.

Ĝi estas granda.

Mipi ne parolas france.

Li parolas angle.

Tiu estas Maria.

KTP

Parolekzerco Ⅲ l3-C, ( > 25 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj
Tiuj ne estas Ramono kaj Petro.
Ili ne legas ĵurnalojn.

Tiuj estas Pablo kaj Maria.

Ili legas librojn.

Tipi ne legas.

Ili ne parolas.
Ŝi parolas.

Ili legas.

Ŝi ne parolas

germane.
Ŝi parolas ĉine.

Ŝi ne parolas kun Mipi.

Mupi ne parolas ĉine kun Mipi.

Mupi parolas kun Mipi.

Mupi parolas angle kun li.

KTP

Diktaĵo I
Pablo legas grandan libron, kaj Mipi kaj Mupi parolas.
Diktaĵo Ⅱ
Pablo kaj Maria ne parolas.
Ili parolas.

Ili legas librojn.

Mipi kaj Mupi ne legas librojn.

Mipi parolas esperante kun Mupi, kaj Mupi parolas angle kun li.

KRM VI
Vidu kaj repraktiku iomete la antaŭajn KRM-ojn. Poste, aldonu Levu la dekstran manon.
Mallevu la dekstran manon.
Fermu la dekstran okulon.

Levv la maldekstran manon (piedon).
KTP
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l3-E Hejmtaskoj
Hejmtasko Ⅰ
Skribu respondojn por sekvaj demandojn:
l3-A
Ĉu Pablo parolas? Kion li faras?
Ĉu Mipi parolas ĉine, angle, japane aŭ esperante?
13-B
Ĉu Mipi kaj Mupi fartas bone?
Kiu legas grandan libron, kaj kiu legas malgrandan?
Ĉu Mipi parolas esperante kun Mupi?
l3-C
Ĉu Tipi parolas kun Maria?
Ĉu Tipi parolas kun Mipi kaj Mupi?
Kion faras Maria?
Hejmtasko Ⅱ
1.

Pablo

.

2.

Mipi ne

3.

Mipi kaj Mupi

4.

La libro de Pablo estas

.

5.

La libro de Maria estas

.

6.

Mipi parolas

.

7.

Mupi parolas

.

8.

Mipi ne parolas

9.

Mipi parolas

.

10. Mupi ne parolas ĉine
11. Mlpi parolas
12.

.

Pablo.
Mupi.
Mipi.
kun Mipi.

faras Pablo?

Hejmtasko Ⅲ
Skribu ekzemplojn de
1) substantivoj/singularaj/rektobjektaj, ekzemple: tablon
2) adjektivoj/pluralaj/rektobjektaj, ekzemple: altajn
1. substantivoj/singularaj/rektobjektaj: tablon, ...
2. adjektivoj/pluralaj/rektobjektaj: altajn, ...
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14-A VERBOJ

IV

PER

Novaj vortoj: havas, skribas, skribilo, per, nun

1.

Ĉu tiu estas Mipi?

2.

Kiu estas tiu?

3.

Ĉu li havas skribilon?

4.

Ĉu la skribilo estas granda aŭ malgranda?

5.

Ĉu Ramono legas?

6.

Ĉu li parolas kun vi?

7.

Kion li faras?

8.

Kaj vi?

9.

Ĉu Ramono skribas ĉine?

Ĉu li legas aŭ skribas?

Ĉu vi skribas?

10. Ĉu li skribas hispane?
11. Ĉu li skribas angle aŭ esperate?
12. Ĉu li skribas per granda skribilo?

13. Ĉu vi kaj ni skribas nun?
14. Kion ni faras?
15. Ĉu Ramono havas grandan skribilon?
16. Kion li faras?

Ĉu li legas, aŭ parolas, aŭ skribas?
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14-B VERBOJ Ⅴ,

PRI

Novaj vortoj: biologio, kapo, inteligenta, malinteligenta, matematiko, okulvitroj, pensas
pri, sciencisto

1.

Ĉu tiu estas Ramono?

2.

Kiel li nomiĝas?

3.

Ĉu la sciencisto skribas?

4.

Ĉu legas, parolas, skribas, aŭ pensas?

5.

Ĉu li pensas pri biologio?

6.

Ĉu li pensas pri Mipi kaj Mupi kaj Tipi?

7.

Ĉu li pensas pri vi aŭ pri mi aŭ pri matematiko?

8.

Ĉu lia kapo estas granda?

9.

Ĉu Mipi havas grandan kapon, aŭ ĉu la sciencisto havas grandan kapon?

10. Ĉu li surhavas okulvitrojn?
11. Kaj mi?
12. Kaj vi?

13. Kiu surhavas okulvitrojn?
14. Kia estas la kapo de la sciencisto?
15. Ĉu li estas inteligenta aŭ malinteligenta?
16. Kion faras la sciencisto nun?
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14-C VERBOJ VI
Novaj vortoj: astronomio, kemio(ĥemio), Tiŝa

1.

Ĉu la nova persono nomiĝas Johana?

2.

Kiel ŝi nomiĝas?

3.

Ĉu ŝi legas grandan libron?

4.

Ĉu ŝi parolas, aŭ pensas, aŭ skribas?

5.

Ĉu la skribilo de Tiŝa estas granda?

6.

Kia ĝi estas?

7.

Kiu havas grandan skribilon?

8.

Kiu skribas esperante, kaj kiu stribas ĉine?

9.

Ĉu la sciencisto havas skribilon?

10. Ĉu li surhavas okulvitrojn?
11. Kiuj ne surhavas okulvitrojn?
12. Kia estas la kapo de la sciencisto?

13. Ĉu li nun pensas pri matematiko?
14. Ĉu li nun pensas pri astronomio aŭ pri kemio?
15. Kion faras Tiŝa kaj Ramono, kaj la sciencisto?
16. Kion faras vi kaj mi?

BEKkurso PEPAS
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14-D Integriĝaj Ekzercoj por 14-A, l4-B, kaj 14-C
Parolekzerco Ⅰ

14-A. ( > 10 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj

Tiu estas Ramono. Tio estas skribilo. Ramono ne parolas. Li ne legas. Li skribas.
Lia skribilo estas granda.

Li havas grandan skribilon. Ktp

Parolekzerco Ⅱ 14-B. ( > 15 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj
Tiu ne estas Ramono.
Li ne legas.

Tiu ne estas Mipi aŭ Mupi.

Li ne skribas.

Li pensas pri matematiko.

Li ne parolas.

Tiu estas la sciencisto.

Li pensas.

Li ne pensas pri biologio.

Lia kapo... KTP

Parolekzerco Ⅲ 14-A kaj 12-B kaj 14-C. ( > 20 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj
Tiu estas Ramono.

Tiuj estas Mipi kaj Mupi.

Mipi ne parolas kun la sciencisto.

Ili ne skribas.

La sciencisto ne parolas,

Ili parolas.
Li pensas.

Tiŝa skribas.

KTP

Diktaĵo Ⅰ
Ramono legas grandan libron.

Mipi parolas kun Mupi. La sciencisto pensas pri

matematiko.

Diktaĵo Ⅱ
La sciencisto ne legas.

Ramono kaj Tiŝa faras tion.

Mipi parolas esperante kun Mupi, kaj Mupi parolas angle kun li.

Skribekzerco Ⅰ
Skribu la Parolekzercon

I aŭ Ⅱ

Skribekzerco Ⅱ
Skribu la Parolekzercon Ⅲ
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l4-E Hejmtaskoj
Hejmtasko Ⅰ
Skribu respondojn por la sekvaj demandoj:
14-A
Ĉu Ramono legas?
Kion faras Ramono?
Ĉu li skribas per granda skribilo?
14-B
Ĉu la Sciencisto pensas pri matematiko?
Ĉu li surhavas okulvitrojn?
Ĉu li estas inteligenta aŭ malinteligenta?
14-C
Kiaj estas la skribiloj de Ramono kaj de Tiŝa?
Ĉu la Sciencisto nun pensas pri astronomio aŭ pri biologio?
Kiu skribas ĉine, kaj kiu skribas esperante?
Hejmtasko Ⅱ
1.

Kiu estas ti

.

2.

Kio estas ti

.

3.

Ki

4.

Ramono ne skribas ĉin

5.

Li skribas

6.

La Sciencisto pensas

7.

La Sciencisto

okulvitrojn.

8.

Li ne pensas

biologio.

9.

Mipi parolas

Mupi.

faras Ramono kaj la Sciencisto?
.

granda skribilo.
matematiko.

10. Ramono havas grandan
11. Mupi parolas
12. Pablo

kun Mipi.
grandan libron.

13. Vi kaj mi p
14. Li

.

esperante.
bluan pantalonon.

15. Mi surhavas nigr

ŝu

.

Hejmtasko Ⅲ
Kio estas la sekvaj vortoj?

Substantivo?

Adjektivo?

Verbo?

Adverbo?

Ekzemple floro = substantivo
tablo, blua, alta, katoj, parolas, pensas, malaltaj, lampon, malbone, bone, muŝoj.
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15-A VERBOJ

VII

Novaj vortoj: flugas, havas, mortigas, muŝbatilo, sidas, Sinjoro Nopo

1.

Ĉu Pablo estas sur la bildo?

2.

Kiu estas tiu?

3.

Ĉu estas ankaŭ muŝoj sur la bildo?

4.

Kiom da muŝoj estas tie?

5.

Ĉu la muŝoj sidas aŭ flugas?

6.

Ĉu ili flugas super Sinjoro Nopo aŭ sub li?

7.

Ĉu Sinjoro Nopo flugas?

8.

Kio flugas?

9.

Ĉu Sinjoro Nopo legas?

10. Ĉu li havas libron en la mano?
11. Ĉu li havas ruĝajn florojn en la mano?
12. Ĉu li havas skribilon aŭ ĉu li havas muŝbatilon?

13. Ĉu la muŝbatilo estas en la dekstra mano aŭ en la maldekstra mano?
14. Kie estas la muŝoj, kaj Kiaj ili estas?
15. Kion faras la muŝoj?
16. Kion faras Sinjoro Nopo?
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15-B VERBOJ

VIII

Novaj vortoj: amas, malamas, koleras, kontraŭ, nova.

1.

Ĉu Sinjoro Nopo nun havas unu muŝbatilon aŭ du muŝbatilojn?

2.

Ĉu 1a nova muŝbatilo estas granda aŭ malgranda?

3.

Ĉu ĝi estas en lia dekstra mano?

4.

Kie estas la nova, malgranda muŝbatilo?

5.

Ĉu Sinjoro Nopo koleras?

6.

Ĉu li koleras kontraŭ vi?

6.

Ĉu li koleras kontraŭ la muŝoj?

8.

Ĉu li amas la muŝojn, aŭ ĉu li malamas ilin?

9.

Ĉu Sinjoro Nopo mortigas la muŝojn per libro?

10. Ĉu li mortigas ilin per muŝbatilo?
11. Kie estas la muŝoj?
12. Kiaj ili estas, kaj kiom da ili estas?

13. Kie estas la granda muŝbatilo, kaj kie estas la malgranda?
14. Ĉu Mupi kaj Mipi mortigas la muŝojn?
15. Kiu faras tion?
16. Kiuj legas, kaj kiuj parolas, kaj kiuj skribas kaj kiu pensas?
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15-C VERBOJ
Novaj vortoj:

Ⅸ

cigaro, cigaredo, flaras, fumas, Georgo, maĉas, maĉgumo, pipo, tabako,
Rikardo, Saŝo

1.

Ĉu Rikardo mortigas muŝojn?

2.

Ĉu li fumas?

3.

Ĉu li fumas cigaredon?

4.

Kion li fumas?

5.

Ĉu Saŝo fumas?

6.

Ĉu li maĉas?

7.

Ĉu li maĉas tabakon?

8.

Ĉu li maĉas maĉgumon?

9.

Kion faras Rikardo kaj Saŝo?

Ĉu li fumas cigaredon, cigaron, aŭ pipon?

10. Kion faras Sinjoro Nopo?
11. Kion faras la muŝoj super la kapo de Sinjoro Nopo?
12. Ĉu Georgo mortigas muŝojn per muŝbatilo?

13. Ĉu Georgo flaras floron?
14. Ĉu la floro estas bela aŭ malbela?
15. Ĉu Georgo flaras belan floron aŭ malbelan?
16. Kion faras Rikardo, Saŝo, kaj Georgo?
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l5-D Integriĝaj Ekzercoj por l5-A, l5-B, kaj l5-C
Parolekzerco I 15-A ( > l0 frazoj )
Jen Sinjoro Nopo.
Li mortigas muŝojn.

Li ne legas.

Li ne parolas kun Mipi.

Estas kvar muŝoj.

Ili ne flugas sub Sinjoro Nopo.

Ili ne sidas.

Ili flugas super li.

Li ne skiribas.

Ili flugas.

Ktp

Parolekzerco Ⅱ 15-B (> 15 frazoj )
Tiu estas Sinjoro Nopo.

Tio estas muŝoj.

Sinjoro Nopo havas du muŝbatilojn.

Estas ses muŝoj.

Ili estas granda kaj malgranda.

La granda muŝbatilo estas en la dekstra mono, kaj la malgranda en la maldekstra mano.
Sinjoro Nopo koleras kontraŭ la muŝoj.

Li ne amas la muŝojn.

Li malamas ilin.

KTP

Parolekzerco Ⅲ 15-B kaj 15-C( > 20 frazoj )
Sinjoro Nopo mortigas la muŝojn.
Li fumas.

Li ne fumas cigaredon.

Li ne maĉas tabakon.

KTP

Rikardo ne mortigas muŝojn, kaj li ne legas.

Li fumas pipon.

Saŝo ne fumas.

Li maĉas.

Li maĉas maĉgumon. KTP

Diktaĵo Ⅰ
Sinjoro havas muŝbatilon en la dekstra mano, kaj li mortigas muŝojn.
Diktaĵo Ⅱ
Sinjoro Nopo koleras kontraŭ la muŝoj.

Li ne amas la muŝojn.

Li malamas ilin.

Li mortigas ilin per granda muŝbatilo.

KRM
Stariĝu kaj levu la manon. Mallevu la manon kaj sidiĝu. Tuŝu la nazon kaj orelon.
Maltuŝu ilin.

Levu kaj mallevu la piedon.

Skribekzerco
Skribu Parolekzercon Ⅱ aŭ Ⅲ.

Malfermu kaj fermu la libron. KTP
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15-E Hejmtaskoj
Hejmtasko Ⅰ
Skribu respondojn por la sekvaj demandoj:
15-A

l5-B

l5-C

Kie flugas la muŝoj?
Ĉu Sinjoro Nopo havas ruĝajn florojn en la mano?
Kion li havas en la mano?
Kion havas Sinjoro Nopo en la dekstra kaj maldekstra manoj?
Ĉu li koleras kontraŭ vi?
Ĉu li mortigas muŝojn per granda libro?
Ĉu Rikardo fumas cigaredon?
Kion li fumas?
Kion faras Saŝo kaj Georgo?

Hejmtasko Ⅱ
1.

Sinjoro Nopo koleras

2.

Li mortigas ilin

muŝbatilo.

3.

La muŝoj flugas

Sinjoro Nopo.

4

La Sciencisto ne pensas

5.

Mipi kaj Mupi ne parolas

6.

La floro estas

7.

Rikardo

8.

Sinjoro Nopo

9.

Georgo

10. Ramono

la muŝoj.

muŝoj.
Saŝo.

la mano de Georgo.
grandan pipon.
muŝojn.
ruĝan floron.
per granda skribilo.

11. Mipi kaj Mupi

eperante kaj angle.

12. La lampo estas

la tablo.

13. La flavaj tasoj estas
14. Tokio kaj Pekino estas

Hejmtasko Ⅲ
Skribu ekzemplojn de verboj.
Ekzemple: skribas, estas, nomiĝas....

de la tablo.
Japanio kaj Ĉinio.
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16-A

VERBOJ

IX

Novaj vortoj: botelo da vino, ebriulo, feliĉa, multe, malmulte

1.

Ĉu tiu estas Rikardo sur la bildo?

2.

Kiu tiu estas?

3.

Ĉu la ebriulo havas glason kaj botelon?

4.

Ĉu estas unu botelo da vino aŭ du boteloj da vino?

5.

Kiom da glasoj estas apud li?

6.

Ĉu li fumas, maĉgumas, aŭ trinkas?

7.

Ĉu li trinkas akvon?

8.

Kion li trinkas?

9.

Ĉu la ebriulo trinkas multe da vino aŭ malmulte da ĝi?

10. Ĉu li trinkas multe da akvo?
11. Kia li estas nun?

Ĉu li estas feliĉa?

12. Kion faras la ebriulo?

13. Ĉu vi trinkas?
14. Ĉu vi trinkas akvon?
15. Ĉu vi trinkas vinon?
16. Ĉu vi trinkas multe da akvo aŭ malmulte da ĝi?
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16-B

VERBOJ

X

Novaj vortoj: biero, kutime, por, plena, malplena, preskaŭ, sano

1.

Ĉu la ebriulo trinkas ruĝan vinon aŭ blankan vinon?

2.

Ĉu li havas botelon kaj glason?

3.

Ĉu la glaso estas plena aŭ malplena?

4.

Ĉu la botelo estas malplena aŭ preskaŭ malplena?

5.

Ĉu la ebriulo trinkas multe da blanka vino aŭ multe da ruĝa vino?

6.

Ĉu tro da vino estas bona por la sano?

7.

Ĉu akvo estas bona por la sano?

8.

Kio estas bona?

9.

Ĉu vi trinkas vinon?

Vino kaj cigaredoj, aŭ akvo kaj pomoj?

10. Ĉu vi trinkas akvon?
11. Kion vi trinkas kutime?
12. Ĉu tio estas bona por la sano?

13. Ĉu la vermo trinkas?
14. Ĉu ĝi manĝas?
15. Ĉu la vermo manĝas panon?
16. Kion ĝi manĝas? Sandviĉon, hamburgeron, aŭ pomon?
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16-C

VERBOJ

XI

Novaj vortoj: frititaj terpomoj, koka-kolao, hamburgero, manĝaĵo, Mataŝi, trinkaĵo

1.

Kiuj estas la novaj personoj?

2.

Ĉu ili trinkas kaj manĝas?

3.

Ĉu ili trinkas kaj manĝas vinon kaj pomon?

4.

Ĉu ili trinkas akvon kaj manĝas frukton?

5.

Kion trinkas Ramono?

6.

Ĉu koka-kolao estas ĉina trinkaĵo aŭ usona trinkaĵo?

7.

Kion manĝas Mataŝi?

8.

Ĉu hamburgeroj kaj frititaj terpomoj estas japanaj manĝaĵoj aŭ usonaj?

9.

Ĉu la ebriulo fartas bone?

10. Kiuj fartas bone nun?
11. Kiu trinkas la blankan vinon, kaj kiu trinkas koka-kolaon?
12. Kion manĝas la vermo, kaj kion manĝas Mataŝi?

13. Ĉu vi trinkas Koka-Kolaon?
14. Ĉu vi manĝas multe da usonaj hamburgeroj?
15. Ĉu vi manĝas frititajn terpomojn?
16. Kion vi kutime trinkas kaj manĝas?

BEKkurso PEPAS
dennis keefe, www.bekkurso.info
l6-D Integriĝaj Ekzercoj por 16-A, 16-B, kaj l6-C
Parolekzerco Ⅰ

16-A. ( > 10 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj

Tiu ne estas Ramono. Tiu estas la ebriulo. Tio estas botelo, kaj tio estas glaso.
La ebriulo ne parolas.

Parolekzerco Ⅱ

Li trinkas.

Li trinkas vinon.

Li ne trinkas akvon. KTP

16-A kaj 16-B. ( > 15 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj

Tiu ne estas Pablo. Tiu estas la ebriulo. Tio estas botelo kaj glaso. La glaso ne estas plena.
Ĝi estas malplena.

La botelo estas preskaŭ malplena.

Tio ne estas bona por la sano.

Parolekzerco Ⅲ

Tio estas malbona.

La ebriulo trinkas multe da vino.
KTP

16-B kaj 16-C. ( > 20 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj

La ebriulo ne estas sur la paĝo l6-C. Tiuj estas Ramono kaj Mataŝi. Ili manĝas kaj trinkas.
Ramono trinkas kaj Mataŝi manĝas.
Li trinkas koka-kolaon.

Ramono ne trinkas vinon, kaj li ne trinkas akvon.

Mataŝi ne trinkas.

Ŝi manĝas.

KTP

Diktaĵo Ⅰ
La ebriulo ne trinkas akvon.

Li trinkas multe da ruĝa vino.

Diktaĵo Ⅱ
Estas glaso kaj botelo sur la tablo.
malplena.

La glaso estas malplena, kaj la botelo estas preskaŭ

La ebriulo trinkas tro da ruĝa vino.

Respondo - Demando
R= Tio estas glaso.

D = Kio estas tio?

R= Mataŝi manĝas hamburgeron.
Tio estas koka-kolao.
Estas unu glaso.

La ebriulo trinkas.

Ŝi nomiĝas Mataŝi.

La vino estas ruĝa.

La ebriulo kaj Ramono manĝas.

Li fartas bone.

La botelo estas sur la tablo.

La muŝoj estas nigraj.

Skribekzerco
Skribu la Parolekzercon

R= Mataŝi manĝas hamburgeron.

( > 20 frazoj )
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16-E Hejmtaskoj
Hejmtasko

Ⅰ

Skribu respondojn por la sekvaj demandoj:
16-A

Ĉu la ebriulo havas unu botelon da vino, aŭ du botelojn da vino?
Ĉu li trinkas multe da vino aŭ malmulte da ĝi?
Kia li estas nun?

16-B

Ĉu lia botelo estas malplena aŭ preskaŭ malplena?

Kaj la glaso?

Ĉu tro da vino estas bona por la sano?
Kion fraras la vermo?
16-C

Kiu trinkas koka-kolaon, kaj kiu manĝas frititajn terpomojn?
Kion vi kutime manĝas kaj trinkas?
Kion faras Ramono kaj Mataŝi?

Hejmtasko

Ⅱ

1.

Mataŝi manĝas multe

2.

La ebriulo trinkas

3.

La glaso estas malplena, kaj la botelo estas

4.

Tro da vino estas malbona

5.

La botelo kaj la glaso estas a

6.

Ĉu vi trinkas multe

7.

La ebriulo

ruĝan vinon.

8.

La vermo

verdajn kaj ruĝajn pomojn.

9.

Ramono

10.

Sinjoro Nopo koleras

Hejmtasko

usonaj hamburgeroj.
da vino.
la sano.
la ebriulo.

akvo?

botelon da Koka-Kolao.
la muŝoj.

Ⅲ

Skribu demandojn. Uzu la vorton en la frazoj:
1.

Kio

2.

Kion

3.

Kiom da

4.

Kia

5.

Kie

6.

Kiuj

7.

Ĉu

malplena.
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17-A VERBOJ

XII

Novaj vortoj: dormas, dum la tago, dum la nokto, haroj, longa mallonga, lito

1.

Kiu estas la nova persono?

2.

Ĉu Petro staras?

3.

Ĉu li sidas aŭ kuŝas?

4.

Kion li faras? Ĉu li dormas?

s.

Ĉu li dormas sur tablo?

6.

Ĉu li dormas sur seĝo?

7.

Ĉu li dormas sur lito?

8.

Ĉu la lito estas tre bona?

9.

Ĉu la lito estas tre longa?

10. Kia estas la lito de Petro?

Tro longa aŭ tro mallonga?

11. Ĉu Petro havas multe da haroj sur la kapo?
12. Kiom da haroj li havas?
13. Ĉu Petro dormas dum la la tago aŭ dum la nokto?
14. Ĉu vi dormas nun?
15. Kion vi faras nun?
16. Ĉu vi havas bonan, longan, komfortan liton en via hejmo?
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17-B

VERBOJ

XIII

Novaj vortoj: ankoraŭ, bojas, kuŝas, miaŭas

1.

Ĉu Petro ankoraŭ dormas?

2.

Ĉu estas du katoj kaj hundo en la ĉambro?

3.

Kiel ili nomiĝas?

4.

Kiu domas, kaj kiuj ne dormas?

5.

Ĉu Niko kuŝas sur la lito kun Petro?

6.

Kie Niko kuŝas kaj dormas?

7.

Ĉu ankaŭ Neko kaj Inuo dormas?

8.

Ĉu Neko parolas kate?

9.

Ĉu Neko miaŭas kaj Inuo bojas?

10. Rigardu Petron.

Kaj ĉu Inuo parolas hunde?

Ĉu li parolas, aŭ ĉu li dormas?

11. Rigardu la okulojn de Petro.

Ĉu ili estas femritaj aŭ malfemitaj?

12. Ĉu viaj okuloj estas fermitaj aŭ malfermitaj?

13. Ĉu vi dormas nun?
14. Ĉu vi kutime dormas sufiĉe aŭ nesufiĉe?
15. Kiom da horoj vi kutime dormas?
16. Ĉu vi havas katon?

Ĉu vi havas hundon?
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17-C VERBOJ

XIV

-KIUN VI AMAS?

Novaj vortoj: KIUN, viro, virino, ridetas.
Ekzemploj
A

Kiun li amas?

B

Li amas ŝin.

A

Kiun ŝi amas?

B

Ŝi amas lin.

1.

Ĉu tiuj estas Maria kaj Paŭlo?

2.

Kiu sidas, kaj kiu staras?

3.

Ĉu Paŭlo staras dekstre de ŝi, aŭ maldekstre de ŝi?

4.

Kie Maria sidas?

5.

Kio estas Paŭlo?

6.

Kaj Maria?

7.

Kiu havas tre longajn haroj, kaj kiu havas mallongajn?

8.

Ĉu la viro kaj la virino ridetas?

9.

Ĉu Paŭlo amas Marian?

Viro aŭ virino?

Kio ŝi estas?

10. Ĉu ŝi amas lin?
11. Ĉu li amas ŝin, kaj ŝi amas lin?
12. Ĉu Maria amas la ebriulon?

13. Ĉu ŝi amas Ramonon kaj Rikardon?
14. Kiun ŝi amas?
15. Kiu amas ŝin?
16. Kiun vi amas?

Vian edzon?

Vian najbalinojn? Ĉiujn?

Vian edzinon?

Vian amikinon?

Vian najbaron?
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l7-D Integriĝaj Ekzercoj

por

17-A, I7-B, kaj 17-C

Parolekzerco Ⅰ

17-A ( > 10 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj

Tiu estas Petro.

Tio estas lia lito.

La lito ne estas longa.

Petro ne skribas.

Ĝi estas mallonga.

Petro ne dormas dum tago.

Li ne parolas.

Li domas.

Ĝi estas tro mallonga.

Li dormas dum la nokto.

Li ne havas multe da haroj.

KTP

Parolekzerco Ⅱ

17-B ( > 15 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj

Petro ankoraŭ dormas.

Li estas sur la lito.

Niko estas sur la seĝo.
Tiu estas Inuo.

Niko dormas.

La okuloj de Petro estas fermitaj.

Neko ne dormas.

Inuo ne dormas. Inuo ne miaŭas.

Inuo estas hundo, kaj Niko kaj Neko estas katoj.

Parolekzerco Ⅲ

Li sidas, kaj li miaŭas.

Inuo bojas.
KTP

17-B kaj 17-C ( > 20 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj

Sur la ekzerco 17-B estas Petro kaj Neko kaj Inuo KTP.
Sur la ekzerco 17-C estas Maria kaj Paŭlo.
Maria havas longajn harojn.
Paŭlo staras kaj ridetas.

Maria sidas kaj ridetas.

Paŭlo havas mallongajn harojn.

Paŭlo ne amas Anan.

Maria ne amas Rikardon.

Ŝi amas Paŭlon.

Li amas Marian.

Ŝi amas lin, kaj li amas ŝin.

KTP

KRM Imagu, ke....
skribu.

Skriu per la dekstra mano.

Parolu.

Parolu angle!

Parolu esperante.

Mortigu ilin per muŝbatilo.
Boju.

Trinku.

Manĝu.

Skribu per la maldekstra mano.
Mortigu muŝojn.

Fumu cigaredon.

Manĝu sandviĉon.

Fumu pipon.

Dormu.

Manĝu pomon. KTP

Skribekzerco
Skribu aŭ Parolekzercon Ⅰ aŭ

Mortigu muŝojn per libro.

Parolekzercon Ⅲ

Miaŭu.
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17-E Hejmtaskoj
Hejmtasko

Ⅰ

Skribu respondojn por la sekvaj demandoj:
17-A
Ĉu Petro statas?
Ĉu li kuŝas?
Kie li kuŝas?
17-B
Kiom da katoj kaj hundoj estas en la ĉambro kun Petro?
Kion faras Neko kaj Inuo?
Ĉu la okuloj de Petro estas malfermikaj?
17-C
Ĉu Paŭlo estas kun Maria?
Ĉu li amas ŝin? Kiun ŝi amas?
Hejmtasko

Ⅱ

l.

Petro

sur lito.

2.

La

3.

Petro ne havas

4.

Li dormas

5.

Niko kuŝas sur la

6.

Neko

7.

Paŭlo

kaj Maria sidas.

8.

Paŭlo

Marian.

9.

Ŝi

estas tro mallonga.
da haroj sur la kapo.
la nokto.
.

, kaj lnuo

amas multe.

10. Maria havas tre
Hejmtasko

. Ili parolas kate kaj hunde.

harojn.

Ⅲ

12. Respondo (R)= Li nomiĝas Pablo.

Demando (D) = Kiel li nomiĝas?

13. (R)= Petro kuŝas sur la lito.

(D) =

14. (R)= Petro kuŝas sur la lito.

(D) =

15. (R)= Maria amas Paŭlon.

(D) =

16. (R)= Maria amas Paŭlon.

(D) =

17. (R)= Ŝiaj haroj estas tre longaj.

(D) =

Hejmtasko

Ⅵ

Longa kaj bluaj estas

adjektivoj.

Skribu l0 aliajn adjektivojn.

Rigardu en la BEKkurso.
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18-A VERBOJ XV LABORAS, LERNAS, TAJPAS, TELEFONAS,
Aliaj novaj vortoj: hejme, komputilo, manĝejo, oficejo, skribmaŝino

1.

Ĉu vi vidas Pablon?

2.

Ĉu li estas hejme?

3.

Ĉu li estas en manĝejo?

4.

Ĉu li estas en la oficejo?

5.

Ĉu Pablo kaj Sinjoro Butako estas en la oficejo?

6.

Ĉu ili manĝas kaj trinkas?

7.

Ĉu ili laboras?

8.

Ĉu ili laboras en la manĝejo aŭ en la oficejo?

9.

Ĉu Sinjoro Butako skribas per komputilo?

10. Ĉu li telefonas?
11. Ĉu li telefonas al vi?
12. Ĉu li telefonas al mi?

13. Ĉu Pablo telefonas al Sinjoro Butako?
14. Ĉu li laboras kaj tajpas?
15. Ĉu li tajpas per skribmaŝino aŭ per komputilo?
16. Ĉu vi labolas nun, aŭ ĉu vi lernas Esperanton?
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18-B VERBOJ

XVI - KUŜAS, NAĜAS, RIPOZAS

Aliaj novaj vortoj: arbo, fiŝo, marbordo, maro, plaĝo

1.

Ĉu vi vidas Pablon kaj Sinjoron Burako?

2.

Ĉu vi vidas Paŭlon kaj Marian?

3.

Ĉu Paŭlo kaj Maria laboras?

4.

Ĉu ili ripozas?

5.

Kiuj laboras, kaj kiuj ripozas?

6.

Ĉu Paŭlo kaj Maria ripozas hejme?

7.

Ĉu ili ripozas en la oficejo?

8.

Kie ili ripozas?

9.

Ĉu Maria naĝas en la maro?

En la urbo aŭ ĉe la marbordo?

10. Ĉu ŝi naĝas kun Paŭlo aŭ kun la fiŝoj?
11. Kiom da fiŝoj naĝas kun Maria?
12. Ĉu Paŭlo staras en la akvo aŭ kuŝas sub la arbo?

13. Kiun ŝi amas, kaj kiu amas ŝin?
14. Kie estas Paŭlo?

Ĉu en la akvo, en la arbo, aŭ sur la plaĝo?

15. Ĉu li staras, sidas, aŭ kuŝas?
16. Kion faras Paŭlo kaj Maria?
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18-C

VERBOJ

XIV

BICIKLI, KONI, PIEDIRI, PROMENI,
TRA/AL/EN

Aliaj novaj vortoj: al la laborejo, en la parko, tra la urbo, subtertrajno, taksio

1.

Kiom da personoj estas sur la bildo?

2.

Ĉu vi konas ilin?

3.

Kiel ili nomiĝas?

4.

Kiom da ili estas viroj, kaj kiom da ili estas virinoj?

5.

Ĉu Sinjoro Nopo estas kun Maria?

6.

Kiu estas kun ŝi?

7.

Ĉu ili biciklas en la urbo?

8.

Ĉu ili promenas en la parko?

9.

Ĉu Sinjoro Nopo iras al la laborejo?

10. Ĉu li iras al la hejmo? (= al sia hejmo. = hejmen)
11. Ĉu li iras tien per taksio? (tien = al la hejmo)
12. Kiel li iras al la hejmo?

Per veturilo, per subtrajno, aŭ per biciklo?

13. Ĉu Rikardo piediras al la parko?
14. Kien li piediras?
15. Kiuj promenas en la parko, kiu biciklas tra la urbo, kaj kiu piediras al la laborejo?
16. Kiu fumas, kaj kiuj nefumas?

BEKkurso PEPAS
dennis keefe, www.bekkurso.info
l8-D Integriĝaj Ekzercoj por 18-A, l8-B, kaj

18-C

Parolekzerco Ⅰ

18-A, ( > 10 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj

Tiu estas Pablo.

Li ne estas hejme.

Li laboras.

Ankaŭ Sinjoro Butako laboras.

Li tajpas per komputilo.

Parolekzerco

Li ne manĝas.

Pablo ne telefonas.

Ⅱ 18-B, ( > 15 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj

Ili estas ĉe la marbordo.

Ili ne estas en la oficejo.

Paŭlo kuŝas sub la arbo.

Fiŝoj naĝas kun ŝi.

Parolekzerco

Li telefonas.

Li ne trinkas.

KTP

Paŭlo kaj Maria ne estas hejme.
Ŝi naĝas.

Li estas en la oficejo.

Estas kvar fiŝoj.

Ili ne laboras.

Ili ripozas.

Maria estas en la maro.
KTP

Ⅲ 18-B kaj 18-C, ( > 25 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj

Paŭlo kaj Maria ne estas hejme.

Ili estas ĉe la marbordo.

Nun Paŭlo kaj Maria estas en la parko.

KTP

Ili ne biciklas en la parko.

Ili promenas tie.

Li amas ŝin. Kaj ŝi amas lin. Rikardo ne promenas en la parko. Li piediras al la laborejo.
Li fumas.

Sinjoro Nopo ne iras al la laborejo.

Li ne iras tra la parko.

Li iras

hejmen. KTP

Diktaĵo

Ⅰ

Pablo ne estas hejme.

Li estas en la oficejo, kaj li tajpas per komputilo.

Diktaĵo Ⅱ
Pablo kaj Butako laboras en la oficejo, sed Paŭlo kaj Maria ripozas ĉe la marbordo.
Maria naĝas kun la fiŝoj en la maro.

Paŭlo kuŝas sub la arbo.

Prononcado
La alfabeto – a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z
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l8-E Hejmtaskoj
Hejmtasko

Ⅰ

Skribu respondojn por la sekvaj demandoj:
18-A

l8-B

18-C

Ĉu Pablo estas hejme, aŭ ĉu li estas en la oficejo?
Ĉu li laboras telefone aŭ komputile?
Ĉu Sinjoro Butako skribas per komputilo?
Ĉu Paŭlo kaj Maria laboras aŭ ripozas?
Kion faras ili?
Kie Paŭlo estas, kaj kie Maria?
Ĉu Paŭlo promenas kun Maria tra la parko?
Kiel iras Sinjoro Nopo hejmen?
Kiu piediras al la laborejo?

Hejmtasko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ⅱ

Kiuj promenas t
la parko?
Sinjoro Nopo iras hejmen
biciklo.
Pablo laboras
komputilo en la oficejo.
Li ne tajpas
skribmaŝino.
Maria naĝas
la fiŝoj en la maro.
Paŭlo kuŝas
la plaĝo.
Paŭlo kaj Maria ripozas
la marbordo.
Pablo ne estas
. Li laboras en la oficejo.
Paŭlo
sub la arbo apud la maro.
Sinjoro Nopo b
hejmen.
Paŭlo
kun Maria tra la parko.
Vi l
Esperanton en la kurso de Esperanto.
Pablo kaj Sinjoro Butako labolas en la oficejo.

Hejmtasko

Ili ne r

.

Ⅲ

Estas ok personaj pronomoj en Esperanto. Ekzemple: vi(singularo), vi(pluralo), ni.
Skribu la aliajn kvin personajn pronomojn.
1.
2.
3.
4.
5.
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19-A

VERBOJ

XV

Novaj vortoj: alia, ataki, ĉambro, domo, filmo, rigardi, spekti, televidilo, vidi,

1.

Ĉu vi vidas la Sinjoron Nopo kaj lian televidilon?

2.

Kie en la domo li estas ?

3.

Ĉu li laboras, aŭ ripozas?

4.

Ĉu li mortigas muŝojn nun, aŭ ĉu li rigardas la televidilon?

5.

Ĉu li spektas filmon?

6.

Ĉu estas muŝo en la filmo?

7.

Kia estas la muŝo de la filmo?

8.

Ĉu ĝi atakas la du homojn?

9.

Ĉu la filo de Sinjoro Nopo spektas la filmon?

En la granda ĉambro, aŭ en la malgranda?

Malgranda, granda, aŭ tre, tre granda?

10. Kie estas lia filo?
11. Ĉu li videoludas?
12. Kion vi vidas en la videoludo?

13. Ĉu la filo de Sinjoro Nopo mortigas muŝojn, aŭ Ĉu ili mortigas lin?
14. Kiom da muŝoj flugas en la videolodo?
15. Ĉu vi videoludas?
16. Ĉu vi kutime spektas filmojn?
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19-B

VERBOJ

XVI

Novaj vortoj: amo, fantomo, kanzono, kinejo, milito, naturo, pufmaizo, radio

1.

Ĉu Maria kaj Paŭlo estas ĉe la marbordo?

2.

Ĉu ili laboras en laborejo?

3.

Kie ili estas nun?

4.

Ĉu ili naĝas, biciklas, aŭ spektas filmon?

5.

Ĉu ili spektas la filmon hejme?

6.

Ĉu ili spektas ĝin en kinejo?

7.

Ĉu ili vidas filmon pri milito aŭ pri amo?

8.

Kion ili manĝas?

9.

Kiom da personoj estas en la kinejo?

Frititajn terpomojn aŭ pufmaizon?

10. Ĉu Ŝanŝan estas en la kinejo kun Paŭlo kaj Maria?
11. Kie ŝi estas?
12. Kion ŝi faras?

13. Ĉu la kanzono estas en la angla lingvo, aŭ en Esperanto?
14. Ĉu vi multe aŭskultas radion?
15. Ĉu vi multe spektas filmon en kinejo?
16. Ĉu vi spektas filmojn pri amo, pri milito, pri fantomoj, aŭ pri naturo?
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19-C

VERBOJ

XVII - FERIAS

Novaj vortoj: ferias, insulo, kamparo, monto, letero, koverto, poŝtkarto,
adreso, poŝtmarko.

1.

Kie estas Ramono kaj lia edzino?

En la urbo aŭ sur insulo?

2.

Kiaj estas iliaj kapoj kaj iliaj piedoj?

3.

Ĉu ili laboras?

4.

Ĉu ili ferias?

5.

Ĉu ili ferias sur insulo apud la marbordo,
aŭ sur la kamparo apud monto?

6.

Kion ili faras ĉe la marbordo nun?

7.

Kiu skribas la leteron, kaj kiu skribas
la poŝtkarton?

8.

Ĉu Ramono skribas per skribilo?

9.

Kie li skribas?

Per la dekstra mano

aŭ per la maldekstra?
10. Kaj vi?

Kiel vi skribas?

11. Ĉu vi skribas multe da leteroj kaj poŝtkartoj?
12. Kiu havas koverton por la letero?

13. Ĉu vi vidas la adreson kaj la poŝmarkon
sur la koverto de la letero?
14. Kie Ramono kaj lia edzino skribas?
15. Kia estas la insulo?
16. Ĉu vi ferias sur insulo dum viaj ferioj?
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19-D

Integriĝaj

Ekzercoj por 19-A, l9-B, kaj 19-C

Parolekzerco I l9-A, ( > 15 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj
Tiu ne estas Rikardo. Tiu estas Sinjoro Nopo. Li ne mortigas muŝojn. Li rigardas la televidilon.
Li spektas filmon.

La filmo ne estas pri Esperanto. Ĝi estas pri granda muŝo.

Li muŝo atakas. Ĝi atakas du personojn.

Lia filo ne rigardas filmon.

Li videoludas. KTP

Parolekzerco Ⅱ 19-B, ( > 25 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj
Tiuj estas Paŭlo kaj Maria.

Nun ili ne estas ĉe la marbordo.

Ili ne estas hejme.

Ili ne estas en la laborejo. Ili estas en kinejo. Ili spektas filmon. La filmo ne estas pri muŝoj.
Ĝi ne estas pri milito.

Ĝi estas pri amo. Ili manĝas. Ili ne manĝas hamburgerojn.

Ili manĝas pufmaizon.

Ŝanŝa ne estas en la kienejo kun ili.

Ŝi aŭskultas la radion.

KTP

Ŝi estas hejme.

Parolekzerco Ⅲ l9-B, kaj 19-C ( > 30 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj
Paŭlo kaj Maria spektas filmon pri amo.

Ŝanŝan aŭskultas la radion. KTP.

Ramono kaj lia edzino ne estas en la urbo. Ili estas sur insulo.
Pablo skribas leteron.

Diktaĵo

Estas adreso kaj poŝtmarko sur la koverto.

Ili ferias. Ili skribas.
KTP

Ⅰ

Sinjoro Nopo rigardas filmon pri muŝoj, kaj lia filo videoludas en la alia ĉambro.

Diktaĵo

Ⅱ

Pablo kaj lia edzino ne estas hejme, kaj ili ne estas en la oficejo. Ili estas ĉe la marbordo
kaj ili ferias.

Pablo skribas leteron, kaj li nun skribas la adreson sur la koverto.

KRM (negativaj frazoj)
Ne levu la manon.
Ne tuŝu la nazon.

Levu la piedon.
Tuŝu la orelon.

Ne prenu la libron.
Ne fermu la libron.

Prenu la paperon.
Malfermu ĝin. KTP
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l9-E Hejmtaskoj
Hejmtasko

Ⅰ

Skribu respondojn por la sekvaj demandoj:
19-A

l9-B

l9-C

Ĉu Sinjoro Nopo mortigas muŝojn, aŭ Ĉu li rigardas la televidilon?
Kion vi vidas en la videoludo?
Ĉu vi videoludas?
Ĉu Paŭlo kaj Maria spektas filmon en Kinejo?
Kion ili manĝas?
Kion faras Ŝanŝan?
Kion ili faras ĉe la marbordo nun?
Kia estas la insulo?
Ĉu vi skribas multe da leteroj kaj poŝtkartoj?

Hejmtasko

Ⅱ

1.

Ĉu ili laboras aŭ

?

2.

Ĉu la ĉambro estas

3.

Ĉu vi kutime

4.

Ĉu Maria kaj Paŭlo estas

aŭ malgranda?
filmojn en kinejo?
la marbordo?

5.

ŝi faras?

6.

Ĉu la kanzono estas

7.

Ĉu vi spektas filmojn

8.

Ĉu vi multe

9.

Kiu skibas leteron, kaj kiu skribas la

angla lingvo?
amo aŭ
radion?

10. Ĉu vi ferias

?

insulo d

11. La tre granda muŝo

viaj ferioj?

du homojn.

12. La filo de Sinjoro Nopo
13. La

milito?

muŝojn en la videoludo.

de Ŝanŝan estas en la angla lingvo.

14. La filo de Sinjoro Nopo ludas

videoludo.

15. La edzino de Ramono skribas

la dekstra mano.

16. La letero havas a
17. Ramono kaj lia edzino f

kaj p

sur ĝi.
sur insulo apud la marbordo.

18. En la kinejo, Maria kaj Paŭlo manĝas p
Hejmtasko

Ⅲ

Skribu pri unu el la bildoj de l9-A, aŭ l9-B aŭ l9-C

.
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2O-A VERBOJ

XIX – LOĜAS, NORDE DE --KTP

Novaj vortoj: ĉefurbo, sude de, node de, okcidente de, oriente de, loĝas en

1.

Kiel nomiĝas la ĉefurbo de la insulo de Floroj?

2.

Ĉu Greno estas en la centro de la insulo?

3.

Ĉu ĝi ankaŭ estas sude de la urbo Aveno?

4.

Kiuj loĝas en la ĉefurbo?

5.

Ĉu Mipi kaj Mupi loĝas en la ĉefurbo?

6.

Kie ili loĝas?

7.

Ĉu la urbo Rizo estas sude de la ĉefurbo?

8.

Kie estas Rizo?

9.

Ĉu la ĉefurbo estas urbego aŭ urbeto?

10. Ĉu estas multe da urbetoj ĉirkaŭ ĝi?
11. Kiom da urbetoj estas tie?
12. Kiaj estas la ĉefurbo kaj la urbo Rizo?

13. Kio estas okcidente de la ĉefurbo?
14. Kiel nomiĝas la urboj norde de kaj sude de la ĉefurbo?
15. Kiuj loĝas en la urboj Tritiko kaj Maizo?
16. Kie vi loĝas?

Norde de ĉi tie?
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20-B VERBOJ

XX

- TROVIĝAS, PROKSIME DE

Novaj vortoj: aŭtovojo, monto, rivero, lago, proksime de, malproksime de, troviĝas, veturilo

1.

Ĉu estas montoj sur la insulo?

2.

Ĉu ili estas sude, norde, okcidente, aŭ oriente?

3.

Kie ili estas ? Proksime de Aveno aŭ
proksime de Rizo?

4.

Ĉu estas lagoj kaj lagetoj sur la mapo?

5.

Kie estas la lago, kaj kie la lagetoj?

6.

Kiom da lagetoj estas sur la insulo?

7.

Kiuj loĝas proksime de la granda lago?

8.

Ĉu estas aŭtovojoj por veturiloj sur la insulo?

9.

Ĉu Aŭtovojo sep estas inter la ĉefurbo
kaj Tritiko?

10. Kie troviĝas Aŭtovojo sep?
11. Kaj Aŭtovojo tri?
12. Kio estas inter la rivero kaj la grandaj lagoj?

13. Kiu loĝas proksime de la malgrandaj lagoj?
14. Ĉu via urbo estas proksime de altaj montoj?
15. Kie troviĝas via urbo?
16. Ĉu vi loĝas en la norda, suda, orienta,
okcidenta, aŭ centra parto de via lando?

BEKkurso PEPAS
dennis keefe, www.bekkurso.info
20-C VERBOJ

XXI - BRILAS, NEĜAS, PLUVAS, BLOVAS

Novaj vortoj: neĝas, pluvas, vetero, suno brilas, vento blovas, multe da nuboj

1.

Ĉu neĝas sur la insulo?

2.

Ĉu neĝas proksime de la urbo de Mipi kaj Mupi?

3.

Kie neĝas?

4.

Kie pluvas?

5.

Ĉu neĝas sude, kaj pluvas norde?

6.

Kie neĝas kaj pluvas?

7.

Ĉu estas bela vetero en la ĉefurbo?

8.

Kie estas malbela vetero?

9.

Kiel nomiĝas la urboj en la okcidenta kaj
orienta partoj de la insulo?

10. Kia estas vetero en la ĉefurbo? Bela kaj
suna, aŭ malbela kaj pluva?
11. Ĉu estas multe da nuboj super la ĉefurbo?
12. Kie troviĝas la nuboj?

13. Ĉu la vento multe blovas en la okcidenta parto de
la insulo?
14. Kie la vento multe blovas?
15. Kaj nun. En nia urbo, kia estas la vetero?
16. Ĉu pluvas, neĝas, blovas, nubas, aŭ sunas nun en nia urbo?
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20-D

Integriĝaj

Parolekzerco Ⅰ

Ekzercoj

por

20-A, 20-B, kaj 20-C

20-A. ( > 10 frazoj ) pozitivaj frazoj

La ĉefurbo de la Insulo de Floroj nomiĝas Greno.

Ĝi estas en la centro de la insulo.

Norde de la ĉefurbo estas la urbo Aveno. Tie loĝas la sciencisto. Oiente de Greno
troviĝas Rizo.

Parolekzerco

En Rizo loĝas Mipi kaj Mupi. Sude de Greno . . . KTP.

Ⅱ 20-B. ( > 15 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj

Estas montoj sur la insulo.
estas proksime de Aveno.

Ili troviĝas norde.

La Aŭtovojo Sep ne estas inter Aveno kaj Tririko.

Ĝi estas inter Maizo kaj la ĉefurbo.

Parolekzerco

Ⅲ

Ili ne estas proksime de Maizo. Ili

Sinjoro Nopo loĝas malproksime... KTP

20-B, kaj 20-C ( > 25 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj

Jen la insulo. En la cento de la insulo estas la ĉefurbo Greno.
troviĝas Aveno

KTP.

Estas

montoj proksime de Aveno.

Sude de la montoj la suno brilas.
blovas tie.
Diktaĵo

Norde de ĝi

Neĝas sur la montoj.

En la urbo Rizo loĝas Mipi kaj Mupi.

Estas malgrandaj lagoj proksime de Maizo.

La vento

Pluvas norde kaj...KTP

Ⅰ

Estas malgrandaj urboj norde de kaj sude de la ĉefurbo.
Diktaĵo Ⅱ(nova esprimo: la vetero varias)
Nun sur la insulo la vetero varias. En la ĉefurbo la suno brilas. Sude de la ĉefurbo pluvas.
Norde de la montoj neĝas, kaj en la urbo Rizo la vento blovas.
Prononcado
c/ĉ, g/ĝ, j/ĵ, s/ŝ, u/ŭ, v, KTP
paco/cepo, maĉi/ĉe, lago/gaso, paĝo/ĝi, majo/jes, trinkaĵo/ĵus, buso/supo,
fiŝo/ŝi, levu/ulo, aŭ/laŭ, lavi/valo, ŝi/si
Skribekzerco
Skribu pri 20-A aŭ pri 20-A kaj 20-B

KTP
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20-E

Hejmtaskoj

Hejmtasko

Ⅰ

Skribu respondojn por la sekvaj demandoj:
20-A
Ĉu la urbo Greno estas sude de Aveno?
Kiuj loĝas en la ĉefurbo?
Kiel nomiĝas la urboj oriente kaj okcidente de la ĉefurbo?
20-B
Ĉu montoj troviĝas proksime de la urbo Aveno?
Kio estas inter la rivero kaj la granda lago?
Ĉu vi loĝas en la suda, norda, orienta aŭ okcidenta parto de via lando?
20-C
Kie pluvas sur la insulo?
Kia estas la vetero en la ĉefurbo?
Kie troviĝas la nuboj?
Hejmtasko

Ⅱ

1.

La ĉefurbo de la Insulo de Floro nomiĝas

2.

La urbo Maizo troviĝas

3.

La urbo Rizo estas

4.

La urbo Aveno estas en la

5.

En la

6.

En la centra parto de la insulo, la vetero estas s

7.

Inter la ĉefurbo kaj la suda parto de la insulo estas la

8.

Mipi kaj Mupi

9.

Estas multe da urbetoj

de la ĉefurbo.
de la ĉefurbo.
parto de la insulo.

parto de la insulo estas la urbo Tritiko.

10. La vento
11. La suno

en la urbo Rizo.
la ĉefurbo.

proksime de la urbo Rizo.
en la centra parto de la insulo.

12. Sur la montoj
Hejmtasko

.

Ⅲ

Skribu la vortojn por vetero: pluvas +
Skribu la vortojn pri geografio: insulo +
Skribu la vortojn pri direkto: norde +
Hejmtasko

.

Ⅳ

Skribu pri la Insulo de Floroj ( > l0 frazoj )

kaj b

.
sep.
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21-A

Testu vian Memoron I

1.

Ĉu estas

lampo super la tablo?

2.

Ĉu la lampo super tablo estas ruĝa?

3.

Kia ĝi estas?

4.

Ĉu estas muŝoj ĉirkaŭ la lampo?

5.

Kiom da muŝoj flugas dekstre de la lampo?

6.

Kiom da muŝoj estas maldekstre de la lampo?

7.

Kie staras Paǔlo kaj Ramono?

8.

Kiom da katoj estas sub la tablo?

9.

Kia estas la blanka kato?

10. Kie estas la blanka kato?
11. Kio estas super la tablo, kaj kio estas sub ĝi?
12. Kiu troviĝas maldekstre de la tablo?

13. Ĉu Pablo legas?
14. Ĉu li legas malgrandan libron?
15. Kia estas la libro de Pablo?
16. Ĉu Mipi kaj Mupi legas?
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21-B

Testu vian Memoron II

1.

Ĉu Mipi kaj Mupi legas?

2.

Ĉu ili parolas?

3.

Ĉu ili parolas ĉine kaj japane?

4.

Kiu parolas kun Mipi?

5.

Ĉu Ramono legas?

6.

Kion li faras?

7.

Ĉu li skribas per komputilo?

8.

Kia estas lia skribilo?

9.

Ĉu la sciencisto surhavas okulvitrojn?

10. Ĉu li pensas pri Esperanto?
11. Ĉu li pensas pri matematiko kaj ĥemio, aǔ pri fiziko kaj astronomio?
12. Kiuj ne pensas pri tio?

13. Ĉu Tiŝa parolas aŭ skribas?
14. Kiaj estas la skribiloj de Ramono kaj de Tiŝa?
15. Kion faras Mipi kaj Mupi?
16. Kion faras la sciencisto kaj Ramono?
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2l-C Testu vian Memoron Ⅲ

1.

Kiom da muŝoj flugas super kapo de Sinjoro Nopo?

2.

Kion havas Sinjoro Nopo en la manoj?

3.

Ĉu li koleras kontraŭ la muŝoj?

4.

Kion falas Sinjoro Nopo?

5.

Ĉu Rikardo havas maĉgumon?

6.

Kion li havas?

7.

Ĉu Saŝo fumas grandan pipon?

8.

Kion li faras?

9.

Ĉu la ebriulo trinkas lakton?

10. Kion li trinkas?
11. Kio estas malplena, kaj kio estas preskaǔ malplena?
12. Ĉu li trinkas multe da vino aŭ malmulte da ĝi?

13. Ĉu la vermo manĝas sandviĉon kaj hamburgeron?
15. Ĉu Ramono trinkas Pepsi-Kolaon aŭ Koka-Kolaon?
16. Ĉu Mataŝi manĝas hamburgeron kaj frititajn terpomojn?
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2l-D

Integriĝaj Ekzercoj por 2l-A, 2l-B, kaj 2l-C

Parolekzerco I

la Bildo ‘katoj’ kaj Pablo, Mipi kaj Mupi ( > l5 frazoj )

Bonvolu rigardi antaŭajn ekzemplojn.

Parolekzerco II l4-B ( > 20 frazoj )
Rigardu ekzemplojn de antaŭaj lecionoj.

Parolekzerco Ⅲ 14-A, 14-B, kaj l4-C ( > 30 frazoj )
Ekzemploj troviĝas antaŭe.

Diktaĵo I
Kiaj estas la tasoj sur la bildo?

La tasoj sur la tablo estas verdaj, kaj la tasoj apud

Ramono estas flavaj.

Diktaĵo

Ⅱ

Kie kaj Kiaj estas la tasoj?
Ramono.

La verdaj tasoj estas

Kion Mipi kaj Pablo fartas?

grandan libron.

Skribekzerco I
Pri Parolekzerco I

Skribekzerco

II

Pri Parolekzercoj II kaj Ⅲ

sur la tablo, kaj la flavaj estas apud

Mipi parolas kun Mupi, kaj Ramono legas
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21-E Hejmtaskoj
Hejmtasko

Ⅰ

Skribu respondojn al la sekvaj demandoj:
2l-A

Kiom da muŝoj flugas ĉirkaŭ la lampo, kaj kiom da ili estas super Sinjoro Nopo?
Kiel Mipi kaj Mupi parolas?
Kiaj estas la nigra kaj bruna katoj sub la tablo?

2l-B

Ĉu Ramono skribas per malgranda skribilo?
Kiaj estas la skribiloj de Ramono kaj Tiŝa?
Kion faras la sciencisto?

2l-C

Kiu koleras kontraŭ la muŝoj?
Ĉu Ramoro manĝas hamburgeron kaj
frititajn terpomojn?

Hejmtasko

Kion faras la ebriulo?

Ⅱ

1.

La floro en la ruĝa botelo estas

.

2.

La floro en la glaso estas

3.

La tasoj dekstre de la tablo estas

4.

La tasoj sur la tablo estas

5.

La nigra kato estas m

6.

La blanka kaj nigra kato estas m

7.

La lampo estas

la tablo.

8.

Ramono estas

de la tablo.

9.

Mipi parolas esperante

.
.
.
kaj m

.
kaj d

Mupi.

10. La sciencisto ne pensas

biologio.

11. La botelo de la ebriulo estas
12. Ĉu vi trinkas multe

malplena.
akvo?

13. Sinjoro Nopo koleras multe

la muŝoj.

14. La persono en la oficejo skribas
15. Tro da vino estas malbona
16. Petro dormas
Hejmtasko
Skribu

.

komputilo.
la sano.

la nokto.

Ⅲ

dek prepoziciajn

frazojn. Ekzemple,

en la glaso,

kontraŭ la muŝoj,

dekstre de la tablo,

KTP
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22-A Testu vian Memoron IV

1.

Ĉu Sinjoro Nopo dormas?

2.

Kiu dormas?

3.

Ĉu la lito de Petro estas tro longa?

4.

Kia estas lia lito?

5.

Kiel nomiĝas la kotoj kaj la hundo en la ĉambro de Petro?

6.

Ĉu ili dormas sub la lito de Petro?

7.

Kion la katoj kaj la hundo faras?

8.

Ĉu la okuloj de Petro estas fermitaj aǔ malfermitaj?

9.

Ĉu Paŭlo estas kun Maria?

10. Ĉu Paŭlo sidas kaj Maria staras?
11. Kiu sidas kaj kiu staras?
12. Kiu havas longajn harojn, kaj kiu la mallongajn?

13. Kio estas Paŭlo, kaj kio estas Maria? Kiu estas viro, kaj kiu estas virino?
14. Kiun amas Paŭlo?
15. Kiu amas ŝin, kaj kiu amas lin?
16. Kiun li amas, kaj kiun ŝi amas?
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22-B Testu vian Memoron

V

1.

Ĉu Pablo kaj Sinjoro Butato manĝas kaj trinkas?

2.

Kion ili faras?

3.

Kiu tajpas per komputilo, kaj Kiu telefonas?

4.

Ĉu Pablo tajpas raporton, aŭ ĉu li tajpas leteron?

5.

Ĉu Maria kaj Paǔlo laboras en la oficejo kun Sinjoro Butako?

6.

Kie ili nun estas?

7.

Kiu naĝas en la maro kun la fiŝoj?

8.

Kiu kuŝas sub la arbo kaj ripozas?

9.

Ĉu Rikardo biciklas tra la parko, aǔ ĉu li piediras?

Ĉu ili ripozas aŭ laboras?

10. Ĉu Sinjoro Nopo promenas kun li?
11. Ĉu Maria piediras kun Sinjoro Nopo?
12. Kiu promenas kun Maria tra la parko?
13. Ĉu Sinjoro Nopo iras hejmen per taksio?
14. Ĉu li iras al la hejmo per biciklo?
15. Kiom da personoj biciklas, kaj kiom da personoj promenas tra la parko?
16. Kiu fumas, kaj kiuj ne fumas?
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22-C

Tesru vian Memoron

VI

1.

Ĉu Sirjoro Nopo havas televidilon?

2.

Ĉu li nun laboras aŭ ripozas?

3.

Ĉu li spektas filmon, aǔ ĉu li ludas videoludon?

4.

Kiu videoludas, kaj ĉu li nun sidas apud Sinjoro Nopo?

5.

Ĉu Sinjoro Nopo spektas filmon pri amo, aǔ pri muŝoj?

6.

Ĉu la filo de Sinjoro Nopo mortigas muŝojn, aǔ ĉu la muŝoj mortigas lin?

7.

Ĉu ankaŭ Paǔlo kaj Maria spektas filmon?

8.

Ĉu ili rigardas la filmon hejme aǔ ĉu ili estas en kinejo?

9.

Kiom da personoj vidas la filmon pri amo en la kinejo?

10. Kaj, Paŭlo kaj Maria, ĉu ili manĝas pufmaizon aǔ frititajn terpomojn?
11. Ĉu Ŝanŝan estas en la kinejo?
12. Kion ŝi faras?
13. Kie ferias Ramono kaj lia edzino?
14. Kiu skribas leteron, kaj kiu skribas la poŝtkarton?
15. Ĉu estas adreso kaj poŝtmarko sur la koverto de la letero?
16. Kiu skribas per la dekstra mano?
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22-D Integriĝaj Ekzercoj por 22-A, 22-B, kaj 22-C
Parolekzerco I

17-A( > 15 frazoj )

Bonvolu rigardi antaŭajn ekzemplojn.

Faru simile.

Parolekzerco II 17-B( > 20 frazoj )
Rigardu ekzemplojn de antaŭaj lecionoj.

Faru simile.

Parolekzerco Ⅲ l7-A, l7-B, kaj l7-C (> 30 frazoj )
Ekzemploj troviĝas antaǔe.

Faru simile.

Diktaĵo I
Petro dormas. Lia lito ne estas bona.

Ĝi estas malbona.

Li dormas malbona lito.

Diktaĵo II
Maria, Paŭlo kaj Sinjoro Nopo spektas filmojn.
amo en la kinejo, kaj ili manĝas pufmaizon.
estas hejme, kaj vidas filmon pri muŝoj.
ili.

Skribekzerco

I

Pri Parolekzerco

Skribekzerco

II

Pri Parolekzercoj II kaj III

Maria kaj Paǔlo rigardas filmon pri
Sinjoro Nopo ne estas tie kun ili.

Li

Li malamas muŝojn, sed li amas filmojn pri
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22-E Hejmtaskoj
Hejmtasto I
Skribu respondojn por la sekvaj demandoj:
22-A

Ĉu la lito de petro estas tre komforta?
Ĉu ĝi estas tro granda aŭ tro malgranda?
Kiu amas Paŭlon, kaj kiun li amas?

22-B

Ĉu Pablo manĝas kaj trinkas kun Sinjoro Butako?
Kiu promenas kun Paŭlo tra la parko?
Kiom da personoj biciklas, kaj piediras en la parko?

22-C

Kiu spektas la filmon pri granda muŝo?
Kion Maria manĝas en la kinejo?
Kion faras Ŝanŝan?

Hejmtasto

Ⅱ

1.

Petro dorm

sur la lito.

2.

Don

3.

Kion la kato kaj hundo far

4.

Bonvolu don

5.

Ki

amas Maria?

6.

Ki

amas Marian?

7.

Ki

amas tiu?

8.

Ki

estas tiuj?

9.

Ki

amas ŝin, kaj ki

al mi glason da akvo.
al mi tason da kafo kun lakto.

10. La kato m
11. Paŭlo s

?

ŝi amas?

kaj la hundo b
,

kaj Maria s

12. Sinjoro Nopo i
13. La edzino de Ramono

.
.

hejmen.
poŝtkarton.

Hejmtasto Ⅲ
Skribu la nomojn de la "aktoroj" de la BEKkurso.
Ekzemple: Petro dormas. Mipi kaj Mupi parolas.

Skribu kion ili faras.
KTP
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23-A

Apliko al vi mem I

Novaj vortoj:

Ĵurnalon, bele, geamikoj, ofte, malofte

1.

Kiel vi nomiĝas?

2.

Kiel vi fartas

3.

Ĉu vi legas librojn?

4.

Ĉu vi legas multe da libroj aǔ malmulte da ili?

5.

Ĉu vi legas la ĵurnalon?

6.

Ĉu vi legas la ĵurnalon ofte aǔ malofte?

7.

Ĉu vi parolas angle?

8.

Ĉu vi parolas Esperanton bele kaj bone?

9.

Kiom da lingvoj vi parolas?

10. Ĉu vi skribas leterojn por viaj geamikoj?
11. Ĉu vi skribas ofte aǔ malofte?
12. Ĉu vi skribas per la dekstra mano aǔ per la maldekstra?

13. Ĉu vi kutime skribas per skribilo aǔ per komputilo?
14. Ĉu vi dormas multe aǔ malmulte?
15. Ĉu via lito estas longa kaj bona, aǔ mallonga kaj malbona?
16. Kiom da horoj vi kutime dormas?

BEKkurso PEPAS
dennis keefe, www.bekkurso.info
23-B

Apliko al vi mem II

l.

Ĉu vi trinkas akvon?

2.

Ĉu vi trinkas multe da akvo aŭ malmulte da ĝi?

3.

Ĉu vi trinkas vinon?

4.

Ĉu vi trinkas lakton?

5.

Kion vi trinkas por la matenmanĝo?

6.

Kion vi trinkas por la tagmanĝo?

7.

Kion vi trinkas por la vespermanĝo?

8.

Kion vi kutime trinkas?

9.

Ĉu vi manĝas hambergerojn?

10.

Ĉu vi manĝas frititajn terpomojn?

11.

Kion vi kutime manĝas por la matenmanĝo?

12.

Kion vi kutime fumas por la vespermanĝo?

13.

Ĉu vi fumas pipon?

14.

Ĉu vi fumas?

15.

Ĉu via amiko aǔ via amikino fumas?

16.

Kiuj fumas?
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23-C

Apliko al

vi

mem

Ⅲ

Novaj vortoj: havas, mono

1.

Ĉu vi havas biciklon?

2.

Ĉu vi havas veturilon?

3.

Ĉu vi havas domon aǔ apartamenton?

4.

Ĉu vi havas hundon kaj katon?

5.

Ĉu vi havas komputilon?

6.

Kion vi havas?

7.

Kion vi ne havas?

8.

Ĉu via amiko havas multe da mono?

9.

Ĉu vi havas televidilon, kaj ĉu vi rigardas filmojn?

10. Ĉu vi spektas filmojn en kinejo?
11. Ĉu vi aǔskultas radion?
12. Ĉu vi aǔskultas muzikon multe aǔ malmulte?

13. Ĉu vi laboras multe aǔ malmulte?
14. Ĉu vi ripozas multe aǔ malmulte?
15. Ĉu vi ferias ĉe la marbordo?
16. Ĉu vi promenas kun amiko aǔ kun amikino tra la parko?
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23-D Integriĝaj Ekzercoj por 23-A, 23-B, kaj 23-C

Parolekzerco

Ⅰ 23-A ( > 10 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj

Uzu la vortojn: nomiĝas, legas, skribas, domas.
Parolu pri vi mem.

Parolekzerco

Ⅱ

23-B ( > 20 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj

Uzu la vortojn: nomiĝas, fartas, legas, parolas, skribas, domas, trinkas. manĝas, fumas
Parolu pri vi mem.

Parolekzerco

Ⅲ 23-C ( > 30 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj

Uzu la vortojn: nomiĝas, fartas, legas, parolas, skribas, dormas, trinkas, manĝas,
fumas, havas, rigardas, aǔskultas, laboras, ripozas, ferias, promenas
Parolu pri vi mem.

Diktaĵo Ⅰ
Mi nomiĝas Marko.
Mi havas katon.

Mi loĝas en Gemanio.

Mi parolas germane kaj esperante.

Ĝi nomiĝas Ŝofa.

Diktaĵo Ⅱ
Mia nomo estas Paŭlo, kaj mia amikino nomiĝas Maria.
Novjorko estas granda urbo en Usono.
nigrajn katojn.

Mi havas hundon.

Ni rigardas filmojn en la kinejo.

ofte tra la parko.

Mi amas ŝin, kaj ŝi amas min.

Skribekzerco Ⅰ
Pri Parolekzerco Ⅰ
Skribekzerco Ⅱ
Pri Parolekzercoj

Ⅱ kaj Ⅲ

Ni loĝas en Novjorko.
Ŝi havas du malgrandajn,

Ni aǔskultas muzikon. Ni promenas
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23-E Hejmtaskoj
Hejmtasko Ⅰ
Skribu respondojn por la sekvaj demandoj:
23-A

Ĉu vi legas multe aŭ malmulte da libroj?
Ĉu vi legas ĵurnalon ofte aŭ malofte?
Ĉu vi skribas per la dekstra mano aŭ per la maldekstra?

23-B

Kion vi trinkas por la matenmanĝo?
Kion vi kutime manĝas por la vespermanĝo?
Ĉu via amiko fumas?

2l-C

Ĉu vi havas bonan komputilon?
Ĉu vi ofte rigardas filmojn en kinejo?
Ĉu vi laboras multe?

Hejmtasko

Ⅱ

1.

Mi nomiĝas

.

2.

Mi legas

3.

Mi ofte parolas kun

4.

Mi kutime parolas la

lingvon.

5.

Mi parolas Esperanton

.

6.

Mi kutime dormas

7.

Mi skribas per la

8.

Mia lito estas

9.

Mi trinkas multe da

.
.

horojn.
mano.
.
.

10. Mi manĝas malmulte da
11. Mi havas grandan

.
.

12. Kaj mi havas malgrandan
13. Mi

.

rigardas filmojn en la kinejo

14. Mi ne havas

.

15. Mi laboras

.

16. Mi ofte pensas pri

.

17. Mi aŭskultas muzikon

.

18. Mi havas

da mono.

19. Mia amiko

.

20. Mia amikino
21. Mi ferias

.
.
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24-A Nombrado
Legu la sekvajn nombrojn:
A)

1

B)

2

C)

3

D)

4

E)

5

F)

6

G)

7

H)

8

I)

9

J)

10

K) 12
L) 15
M) 20
N) 28
O) 31
P) 44
R) 59
S) 60
T) 71
U) 88
V) 99
Z) 100 kaj 200
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24-B

Kioma horo estas?

Memoru: Kiom da katoj estas sub la tablo?

Kvar kotoj estas tie.

Modelo
5:49
3:12

1.

l:00

2.

l:05

3.

l:11

4.

l:15

5.

1:22

6.

1:27

7.

1:44

8.

1:59

9.

2:00

10. 3:28
11. 5:11
12. 8.51

13. 10:43
14. 11:02
15. 12:41
16.

3:00

A

kvin-kvar-naŭ

Kioma horo estas?

B

Estas la kvina kaj kvardek naǔ minutoj.

A

tri-unu-du

B

Estas la tria kaj dek du minutoj.

Kioma horo estas?
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24-C

Kioma horo estas?

Estas la 1:15 = Estas la unua kaj kvarono. (Estas la unua kaj dek kvin minutoj)
Estas la 1:30 = Estas la unua kaj duono. (Estas la unua kaj tridek minutoj)
Estas la 5:45 = Estas la vina kaj tri kvaronoj. (Estas la kvina kaj kvardek kvin
minutoj)
1.

l:15

2.

l:30

3.

l:45

4.

2:15

5.

1:18

6.

3:15

7.

8:23

8.

8:30

9.

3:45

10. 9:15
11. 12:00
12. l2:17
13. 3:15
14. 11:00
15. 4:45
16. 7:15

BEKkurso PEPAS
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24-D Integriĝaj Ekzercoj por 24-A, 24-B, kaj 24-C
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25-A

Je kioma horo ...?

Novaj vortoj: matenmanĝas,

tagmanĝas,

vespermanĝas

modelo
A

Ĉu Pablo matenmanĝas je la oka?

B

Ne, li ne matenmanĝas je la oka.

A

Je kioma horo Pablo matenmanĝas?

B

Li matenmanĝas je la sesa.

1.

Ĉu Pablo matenmanĝas je la oka?

2.

Ĉu li matenmanĝas je la sepa?

3.

Je kioma horo Pablo matenmanĝas?

4.

Je kioma horo Sinjoro Nopo matenmanĝas?

5.

Ĉu Triŝa tagmanĝas je la unua?

6.

Ĉu Maria tagmanĝas je la unua?

7.

Je kioma horo Maria tagmanĝas?

8.

Kiu tagmanĝas je la kvara?

9.

Ĉu Triŝa vespermanĝas je la sepa aǔ je la oka?

10. Kiu vespermanĝas je la sepa, kaj kiu je la dekunua?
11. Ĉu Triŝa matenmanĝas je la sepa, kaj tagmanĝas je la unua?
12. Kiuj matenmanĝas je la sepa?

13. Ĉu vi matenmanĝas je la kvara?
14. Je kioma horo vi matenmanĝas?
15. Ĉu vi tagmanĝas je la dekunua?
16. Je kiomaj horoj vi tagmanĝas kaj vespermanĝas?
( = Je kioma horo vi tagmanĝas, kaj

je kiomaj horo vi vespermanĝas?)
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25-B Tagoj de la Semajno
Novaj vortoj: lunde, marde, merkrede, ĵaǔde, vendrede, sabate, dimanĉe.

1.

Ĉu Ana laboras lunde?

2.

Ĉu Pablo laboras lunde?

3.

Ĉu Pablo promenas en parko aŭ ĉu li rigardas televidon lunde?

4.

Ĉu li promenas en parko vendrede?

5.

Ĉu Ramono rigardas televidon sabate?

6.

Kiu rigardas televidon sabate?

7.

Kiu laboras sabate?

8.

Kiuj ne laboras sabate?

9.

Ĉu Pablo iras al la marbordo merkrede, ĵaǔde aŭ vendrede?

10. Kion li faras sabate?
11. Kie estas Ana inter lundo kaj vendredo?

En la laborejo aǔ ĉe la marbordo?

12. Kiom da personoj laboras marde, kaj kiom ĵaǔde?

13. Ĉu vi laboras dimanĉe?
14. Ĉu vi laboras lunde, kaj marde?
15. Kion vi faras sabate kaj dimanĉe?
16. Kion vi faras ĵaŭde kaj vendrede?
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25-C

matene, posttagmeze, tage, vespere, nokte

Aliaj novaj vortoj: ludi futbalon

1.

Ĉu Petro laboras lunde?

2.

Ĉu li laboras lunde matene?

3.

Kaj posttagmeze?

4.

Kaj vi?

5.

Ĉu Petro laboras dimanĉe matene?

6.

Ĉu li laboras dimanĉe posttagmeze?

7.

Ĉu li laboras dimanĉe aǔ lunde?

8.

Kion Petro faras dimanĉe matene?

9.

Ĉu Petro matenmanĝas je la oka matene?

Ĉu li laboras lunde posttagmeze?

Ĉu vi laboras lunde matene kaj posttagmeze?

10. Kion li faras lunde je la oka matene?
11. Kion li faras lunde je la unua posttagmeze?
12. Ĉu dimanĉe matene li laboras?

13. Kion faras Petro dimanĉe matene, posttagmeze, kaj vespere?
14. Ĉu Petro dormas tage aŭ nokte?
15. Kaj katoj?

Ĉu ili dormas nokte aŭ tage?

16. Kion vi faras marde matene kaj dimanĉe matene?
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25-D

Integriĝaj Ekzercoj por 25-A, 25-B, kaj 25-C

Parolekzerco Ⅰ 25-A( > l0 frazoj )
Paŭlo matenmanĝas je la sesa.

Li tagmanĝas je la dekdua.

Li vespermanĝas je la sesa.

Maria matenmanĝas je la sepa. Ŝi tagmanĝas je la unua. Ŝi vespermanĝas je la sepa. KTP

Parolekzerco

Ⅱ 25-A ( > 20 frazoj )

Paŭlo ne matenmanĝas je la naŭa. Li matenmanĝas je la sesa. Li ne tagmanĝas je la unua.
Li tagmanĝas je la dekdua.

Li ne vespermanĝas je la oka.

Li vespermanĝas je la sesa.

Maria ne matenmasĝas je la deka. Ŝi... KTP

Parolekzerco

III 25-B ( > 20 frazoj )

Ana laboras lunde kaj marde kaj merkrede kaj ĵaŭde kaj vendrede (de lundo ĝis vendredo).
Ŝi rigardas televidon sabate.

Ŝi ripozas dimanĉe.

Li manĝas en restoracio marde.

Parolekzerco

Pablo rigardas televidon lunde.

Li laboras merkrede.

KTP

Ⅳ 25-A, 25-B kaj 25-C ( > 30 frazoj )

Petro matenmanĝas je la sepa matene dimanĉe.

Li ne laboras dimanĉe.

Dimanĉe li ludas futbalon, kaj posttagmeze li promenas en parko. KTP

Diktaĵo I (nova vorto = tiam)
Ĉu Petro matenmanĝas je la sepa matene?
Ne li ne matenmanĝas tiam.

Li matenmanĝas je la sesa.

Diktaĵo Ⅱ
Ĉu Petro laboras dimanĉe?
Ne, li ne laboras tiam.

Dimanĉe matene je la naǔa li ludas futbalon kun amikoj.

Posttagmeze je la tria li promenas en la parko kaj ripozas.
Skribekzerco
Skribu Palolekzerco I aŭ Ⅱ aŭ Ⅲ aŭ Ⅳ
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25-E Hejmtaskoj
Hejmtasko

Ⅰ

Skribu respondojn por la sekvaj demandoj:
25-A

Je kioma horo matenmanĝas Tiŝa?
Kiu vespermanĝas je la dekunua, kaj kiu je la sesa?
Je kiomaj horoj vi matenmanĝas kaj tagmanĝas?

25-B

Ĉu Miko laboras merkrede? (Vidu la desegnaĵon!)
Ĉu Sinjoro Butako manĝas en restoracio sabate aŭ dimanĉe?
Kion vi faras dimanĉe kaj lunde?

25-C

Ĉu vi dormas tage aŭ noke?

Kion vi faras lunde matene?

Kion Petro faras dimanĉe je la l0a matene?

Hejmtasko

Ⅱ

l.

kioma horo vi kutime matenmanĝas?

2.

da horoj vi kutime dormas?

3.

Petro laboras lund

maten

4.

Ĉu vi kutime ripozas dimanĉ

5.

Ki

.
?

vi faras dimanĉe vespere?

6.

estas la tago inter lundo kaj merkredo.

7.

estas la tago post sabato.

8.

La tago antaŭ sabato estas

.

9.

La unua labortago de la sejmano estas lundo.

10. La du tagoj inter vendredo kaj lundo estas
11. Matene, posttagmeze, kaj
12. Tage kaj

Hejmtasko

kaj

.
.

.

.

13. Ŝi tagmanĝas
14. Pablo d

La kvar estas

la unua posttagmeze.
nokte kaj l

tage.

Ⅲ

Vi konas la tagojn de la semajno: lundo, mardo, merkredo, ĵaǔdo, vendredo, sabato, kaj
dimanĉo. Nun, rigardu en vortaro. Skribu la nomojn de la 12 monatoj.
januaro, februaro, ......
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Informo por Lecionoj 26-A kaj 26-B
Ramono
Dimanĉe

Lunde

8:00 vekiĝas

7:00 vekiĝas
7:50 iras al laborejo
8:00 konencas labori

10:00 promenas

laboras

en parko
14:00 naĝas en
lago apud

17:00 ĉesas labori

urbo
18:00 vespermanĝas

19:00 vespermanĝas

23:00 ekdormas

23:30 ekdormas

Pablo
1.

Vekiĝas

2.

Duŝas sin.

3.

Matenmanĝas

4.

Iras al laborejo

5.

Komevcas labori (8:01)

6.

Laboras

7.

Ĉesas labori (5:00)

8.

Prenas buson

9.

Alvenas hejme (5:47)

10. Vespermanĝas
11. Rigardas televidon
12. Aŭskultas muzikon per radio
13. Ekdormas
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26-A

Kiam ?

Aliaj novaj vortoj: vekiĝas, iras al la laborejo, komencas labori, ĉesas labori,
iras hejmen, ekdormas
1.

Ĉu Ramono laboras dimanĉe?

2.

Kiam li laboras?

3.

Ĉu Ramono ripozas lunde?

4.

Kiam li ripozas?

5.

Ĉu li naĝas dimanĉe matene?

6.

Kiam li naĝas?

7.

Kie Ramono naĝas?

8.

Ĉu li promenas en la parko lunde matene, aŭ dimanĉe matene?

9.

Ĉu Ramono vekiĝas je la oka matene lunde?

10. Ĉu li vekiĝas je la oka matene?
11. Kiam (Je kioma horo) li iras al la laborejo?
12. Kiam li komencas labori, kaj Kiam li ĉesas labori?

13. Kiam li vespermanĝas dimanĉe kaj lunde?
14. Kiam li ekdormas dimanĉe kaj lunde?
15. Kaj vi?

Kiam vi vekiĝas dimanĉe kaj lunde?

16. Kiam vi kutime ekdormas?
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26-B

Post tio,

poste,

post la laboro, ktp.

Aliaj novaj vortoj: alvenas hejme, duŝas sin, legas la ĵurnalon, prenas buson
1.

Ĉu Pablo vekiĝas kutime je la sesa?

2.

Ĉu li duŝas sin post tio?

3.

Ĉu li matenmanĝas post la duŝo?

4.

Ĉu li iras al la laborejo poste?

5.

Kiam li komencas labori kaj ĉesas labori?

6.

Ĉu li prenas buson post la laboro?

7.

Je kioma horo li alvenas hejme?

8.

Kion li faras poste?

9.

Kiam li rigardas televidon, kaj kion li faras post tio?

10. Kion li faras post tio?
11. Kaj Kiam vi ekdormas kutime?
12. Ĉu vi kutime dormas bone aŭ malbone?

13. Je kioma horo vi vekiĝas?
14. Kion vi faras post tio?
15. Kaj poste?
16. Kaj post tio?
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26-C

Tempo

kaj

Vi

Aliaj novaj vortoj: uzas la interreton

1.

Ĉu vi laboras dimanĉe nokte?

2.

Kiam vi laboras ( aǔ studas, ripozas. ktp)?

3.

Ĉu vi ripozas marde posttgmeze?

4.

Kiam vi ripozas?

5.

Ĉu vi vekiĝas je la tria nokte?

6.

Kiam vi vekiĝas?

7.

Kion vi faras post tio?

8.

Kaj kion vi faras poste?

9.

Je kioma horo vi tagmanĝas?

10. Kiam vi vespermanĝas?
11. Ĉu vi rigardas televidon?
12. Kiam vi rigardas ĝin?

13. Ĉu vi uzas la interreton (rigardas televidon ktp)?
14. Kiam vi uzas la interreton?
15. Ĉu vi ekdomas je la sepa vespere?
16. Je kioma horo vi ekdormas?
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26-D

Integriĝaj Ekzercoj por 26-A, 26-B, kaj 26-C

Parolekzerco Ⅰ 26-B ( > 10 frazoj )
Pablo vekiĝas je la sesa.

Post tio, li duŝas sin.

Post tio, li iras al la laborejo.

Parolekzerco

Poste li matenmanĝas.

KTP

Ⅱ 26-B ( > 20 frazoj )

Pablo ne vekiĝas je la kvina.

Li vekiĝas je la sesa. Post tio, li ne matenmanĝas.

Li duŝas sin. Post la duŝo, li ne iras al la laboejo. Li matenmanĝas. KTP

Parolekzerco

Ⅲ

26-C ( > 20 frazoj )

Kutime mi vekiĝas je la sepa. Post tio, mi duŝas min. Poste mi matenmanĝas.
Post la matenmanĝo, mi iras al la laboejo.

Post tio, mi komencas labori.

Mi ne telefonas.

Mi tajpas per komputilo. Mi tagmanĝas poste. KTP

Diktaĵo

Ⅰ

Mi matenmanĝas je la sepa.

Diktaĵo

Post tio mi prenas buson, kaj mi iras al la laborejo.

Ⅱ

Sinjoro Butako ne vekiĝas je la sesa matene. Li vekiĝas poste, je la sepa kaj dek kvin
minnutoj.

Li duŝas sin tiam, kaj post la duŝo li prenas buson kaj iras al la laborejo.

KRM (revidu lastan KRP en l9-D)
Reuzu antaǔajn KRM, sed ĉi foje aldonu la vorton EK!

La gelernantoj nur faras

kiam ili aŭdos la vorton EK! post la u-vorto.
Ekzemple: Stariĝu.,.. Ek!

Levu la manon... Ek!

Skribekzerco Ⅰ
Skribu Parolekzercon Ⅰ aŭ Parolekzercon Ⅲ.

Sidiĝu kaj tuŝu la libron........ Ek!
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26-E Hejmtaskoj
Hejmtasko Ⅰ
Skribu respondojn por la sekvaj demandoj:
26-A

Ĉu Ramono naĝas lunde matene?
Kiam li naĝas?
Kiam li komencas kaj ĉesas labori?

26-B

Kion faras Pablo post la duŝo?
Kion li faras post la televido?
Kaj post tio? Kaj poste?

27-C

Kiam vi laboras kaj ripozas?
Kion vi faras post la vespermanĝo kutime?
Kiam vi vekiĝas dimanĉe kaj lunde?

Hejmtasko Ⅱ
1.

Matene, Pablo promenas en la parko,

2.

li vespermanĝas dimanĉe?

3.

li faras post tio?

4.

li faras poste?

5.

Li

labori je la 8a.

6.

Li

labori je la l7a.

7.

Pablo

8.

Pablo vekiĝas je la sepa. Post

9.

li naĝas.

Je la sepa vespere.

je la 23a dimanĉe.
li duŝas sin.

la duŝo, li matenmanĝas.

10. Post la

, li iras al la laborejo.

11. Post la

, li prenas buson.

12. Poste, li
13. Post

hejme.

, li vespermanĝas.

14. Post la

, li rigardas televidon.

15. Post la

, li aǔskultas muzikon per radio.

16.

, li ekdormas.

Hejmtasko Ⅲ
Skribu pri kutima tago via.
Ekzemple: Kutime, mi vekiĝas je la 7a.

Post tio, mi...
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27-A

Ĉu li, ŝi ŝatas teon?

Novaj vortoj: ĉokolado, fromaĝo, oranĝo

1.

Ĉu Mipi ŝatas lakton?

2.

Ĉu Mipi ŝatas koka-kolaon?

3.

Kion Mipi ŝatas?

4.

Kion Mipi ne ŝatas?

5.

Ĉu Mupi ŝatas fromaĝon?

6.

Ĉu Mupi ŝatas legomojn?

7.

Kion Mupi ŝatas?

8.

Kion Mupi ne ŝatas?

9.

Ĉu Pablo ŝatas viandon?

10. Ĉu li ŝatas oranĝojn?
11. Ĉu Pablo ŝatas pomojn kaj oranĝojn?
12. Kion li ne ŝatas?

13. Ĉu Sinjoro Nopo ŝatas muŝojn?
14. Ĉu li ŝatas filmojn pri muŝoj?
15. Ĉu Sinjoro Nopo ŝatas filmojn pri amo?
16. Kion ŝatas Mipi, kion Mupi, kion Pablo, kaj
kion Sinjoro Nopo?
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27-B

Ĉu al li, ŝi plaĉas teo?

1.

Ĉu al Mipi plaĉas lakto?

2.

Ĉu al Mipi plaĉas koka-kolao?

3.

Kio plaĉas al Mipi?

4.

Kio ne plaĉas al Mipi?

5.

Ĉu al Mupi plaĉas fromaĝo?

6.

Ĉu legomoj plaĉas al Mupi?

7.

Kio plaĉas al Mupi?

8.

Kio al Mupi tre plaĉas?

9.

Ĉu plaĉas al Pablo viando?

10. Ĉu al li plaĉas oranĝoj?
11. Ĉu pomoj kaj oranĝoj plaĉas al Pablo?
12. Kio tre plaĉas al li?

13. Ĉu muŝoj plaĉas al Sinjoro Nopo?
14. Ĉu filmoj pri muŝoj plaĉas al li?
15. Ĉu al Sinjoro Nopo plaĉas filmoj pri amo?
16. Kio plaĉas al Mipi, al Mupi, al Pablo, kaj
al Sinjoro Nopo.
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27-C

ŝatas kaj plaĉas

1.

Ĉu Mipi ŝatas lakton?

2.

Ĉu al Mipi plaĉas koka-kolao?

3.

Kion Mipi ŝatas?

4.

Kio ne plaĉas al Mipi?

5.

Ĉu Mupi ŝatas fromaĝon?

6.

Ĉu legomoj plaĉas al Mupi?

7.

Kion Mupi ŝatas?

8.

Kio ne plaĉas al Mupi?

9.

Ĉu Pablo ŝatas viandon?

10. Ĉu oranĝoj plaĉas al li?
11. Ĉu Pablo ŝatas pomojn kaj oranĝojn?
12. Kio ne plaĉas al li?

13. Ĉu Sinjoro Nopo ŝatas muŝojn?
14. Ĉu al li plaĉas filmoj pri muŝoj?
15. Ĉu Sinjoro Nopo ŝatas filmojn pri amo?
16. Kion ŝatas Mipi, kaj kion Mupi?
Kio plaĉas al Pablo, kaj kio al Sinjoro Nopo?
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27-D

Integriĝaj Ekzercoj por 27-A, 27-B, kaj 27-C

Parolekzerco I 27-A ( >10 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj
Mipi ne ŝatas kafon.

Li ŝatas teon.

Mupi ne ŝatas fromaĝon.

Parolekzerco Ⅱ

Li ŝatas legomojn. KTP

Plaĉas al li teo. Al Mipi ne plaĉas koka-kolao. Al li plaĉas lakto.

Fromaĝo ne plaĉas al Mupi.

Ⅲ

Li ŝatas lakton.

27-B ( >10 frazoj )

Al Mipi ne plaĉas kafo.

Parolekzerco

Mipi ne ŝatas koka-kolaon.

27-A,

Mipi ne ŝatas kafon.

Legomoj plaĉas al li. KTP

27-B, 27-C ( > l5 frazoj )

Al li plaĉas teo.

Sinjoro Nopo ne ŝatas filmojn pri amo.

Mipi ne ŝatas koka-kolaon.

Al li plaĉas lakto.

Al li plaĉas filmoj pri muŝoj. KTP

Diktaĵo I, nova vorto: preferas
Ĉu al Mipi plaĉas kafo?

Ne, li ne ŝatas kafon.

Li preferas teon.

Diktaĵo Ⅱ. nova vorto: sed
Ĉu al Mipi kaj Mupi plaĉas kafo?
Li preferas lakton kaj teon.

Skribekzerco I
Skribu Parolekzercon I aŭ Ⅱ.

Skribekzerco Ⅱ
Skribu Parolekzercon

Ⅲ

Mupi multe ŝatas kafon, sed Mipi ne ŝatas ĝin.
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27-E Hejmtaskoj
Hejmtasko Ⅰ
Skribu respondojn por la sekvaj demandoj:
27-A

Ĉu Mipi ŝatas lakton?
Ĉu al li plaĉas teo?
Kion ŝatas Sinjoro Nopo?

27-B

Ĉu al Mipi plaĉas lakto?
Ĉu fromaĝo plaĉas al Mupi?
Ĉu al Sinjoro Nopo plaĉas filmoj pri amo?
Ĉu al Pablo plaĉas oranĝoj kaj pomoj?
Kion Mupi ŝatas?

Kio ne plaĉas al Mupi?

Hejmtasko Ⅱ
1.

Mipi ŝatas te

2.

Mipi ne ŝatas kaf

3.

Mupi ŝatas frukt

4

Al Mupi ne plaĉas vin

5.

Mi ŝatas ruĝ

6.

Saŝo ne ŝatas fritit

7.

Filmoj pri amo ne plaĉas

8.

Mupi

9.

.
.
.
pom

.
.
terpom

.
Sinjoro Nopo.

legomojn kaj fruktojn.

Pablo ne plaĉas bananoj.

I0. Ki

ŝatas fruktojn?

Mupi kaj Pablo.

11. Ki

plaĉas al Paŭlo kaj Maria? Bonaj filmoj.

12. Ki

plaĉas al Paŭlo kaj Maria? Mipi kaj Mupi

13. Ki

vi ŝatas?

Poblon aŭ Sinjoron Nopo?

14. Ki

vi ŝatas?

Mipi kaj Mupi aŭ Paŭlo kaj Maria?

Hejmtasko Ⅲ
Skribu frazojn kun la sekvaj vortoj.
Ekzemple: Mipi/plaĉas/koka-kolao ==> Al Mipi ne plaĉas kota-kolao.
1. Muŝoj/Sinjoro Nopo/ŝatas ==>
2. Kio/Mupi/plaĉas ==>
3. Kio/Mupi/ŝatas/ne ==>
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28-A

daŭrigo

de

plaĉas

kaj

ŝatas

Novaj vortoj: biero, geamikoj
Modelo/Ekzemploj:
Ĉu vi ŝatas teon?
Ĉu vi ŝatas varman teon?
Ĉu vi ŝatas trinki varman teon?
1.

Ĉu vi ŝatas teon?

2.

Ĉu vi ŝatas trinki varman lakton?

3.

Ĉu al vi plaĉas trinki varman bieron?

4.

Ĉu vi ŝatas manĝi fruktojn?

5.

Ĉu al vi plaĉas manĝi hamburgerojn?

6.

Ĉu vi ŝatas manĝi frititajn terpomojn?

7.

Ĉu vi ŝatas surhavi blankajn, bluajn, aǔ
rozkolorajn ĉemizojn?.

8.

Ĉu al vi plaĉas legi librojn pri matematiko?

9.

Ĉu al via amiko plaĉas paroli Esperanton?

10. Ĉu via amiko ŝatas fumi cigaredojn?
11. Ĉu al vi plaĉas pensi pri Sinjoro Nopo?
12. Ĉu vi ŝatas maĉi tabakon aǔ maĉi maĉgumon?

13. Ĉu vi ŝatas dormi multe?
14. Ĉu al vi plaĉas telefoni al geamikoj?
15. Ĉu vi ŝatas skribi per komputilo?
16. Ĉu vi ŝatas labori aŭ ripozi?
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28-B

daŭrigo de plaĉas kaj ŝatas II

Novaj vortoj: futbala matĉo, gepatroj.

1.

Ĉu al vi plaĉas naĝi en la maro?

2.

Ĉu via amiko (aŭ via amikino) plaĉas naĝi tie?

3.

Ĉu viaj gepatroj ŝatas kuŝi sur la plaĝo?

4.

Ĉu vi ŝatas bicikli tra la urbo?

5.

Ĉu via amiko (amikino) ŝatas promeni multe en la parko?

6.

Ĉu vi ŝatas piediri al la centro de la urbo?

7.

Ĉu al vi plaĉas spekti futbalan matĉon?

8.

Ĉu al Sinjoro Nopo plaĉas mortigi muŝojn?

9.

Ĉu vi ŝatas rigardi filmojn hejme, aŭ en la kinejo?

10. Ĉu al vi plaĉas ferii en la montoj aŭ ĉe la marbordo?
11. Ĉu vi multe ŝatas skribi poŝtkartojn por viaj geamikoj?
12. Ĉu via amiko ŝatas hundojn kaj katojn?

13. Ĉu vi ŝatas vespermanĝi en restoracio?
14. Ĉu al via amiko plaĉas labori dimanĉe matene?
15. Kaj al vi?
16. Kio plaĉas al vi?

Kion vi ŝatas?
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28-C

daŭrigo de plaĉas kaj ŝatas

II

Novaj vortoj: bovaĵo, danci, hinda(barata), kanti, kolekti poŝtmarkojn, kuiri, ludi
muzikan instrumenton, porkaĵo, radioelsendon, retumi, sporti, vojaĝi.

1.

Ĉu al vi plaĉas bovaĵo?

2.

Ĉu porkaĵo plaĉas al vi?

3.

Ĉu vi ŝatas rigardi hindiajn(baratajn) filmojn?

4.

Ĉu vi ŝatas aǔskulti radioelsendon?

5.

Ĉu lerni lingvojn plaĉas al vi?

6.

Ĉu via patro ŝatas kuiri?

7.

Kaj vi?

8.

Ĉu danci plaĉas al vi?

9.

Ĉu vi multe ŝatas retumi en la interreto?

10. Ĉu vojaĝi multe plaĉas al vi?
11. Ĉu vi ŝatas kanti?
12. Ĉu kolekti poŝtkartojn plaĉas al vi?

13. Ĉu al vi plaĉas ludi muzikan instrumenton?
14. Ĉu vi ŝatas sporti?
15. Ĉu al vi plaĉas paroli kun la personoj en nia grupo?
16. Ĉu vi ŝatas promeni tra la urbo?
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28-D

Integriĝaj Ekzercoj por 28-A, 28-B, kaj 28-C

Faru demandojn per al sekvaj vortoj kaj frazoj. Uzu kaj ŝati kaj plaĉi.
Modelo:
Kafo
A

Ĉu al vi plaĉas kafo(aŭ, Ĉu vi ŝatas kafon)?

B

Jes,...(Ne,...)

1.

Kafo

2.

Teo

3.

Kafo kun lakto

4.

Varma teo

5.

Lakto kun sukero

6.

Rozkororaj ĉemizoj

7.

Naĝi en la maro

8.

Skibi multe da leteroj

9.

Labori dimanĉe matene

10. Dormi malmulte
11. Ludi muzikan instrumenton
12. Kanti

13. Sporti
14. Rigardi filmojn de Hinda Unio(Barato)
15. Aǔskulti muziko de la radio
16. Danci kun viaj geamikoj
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28-E Hejmtaskoj
Hejmtasko

Ⅰ

Skribu respondojn por la sekvaj demandoj:
28-A

Ĉu vi ŝatas trinki varman lakton?
Ĉu al vi plaĉas trinki varman bieron?
Ĉu al via amiko plaĉas fumi multe da cigaredoj?

28-B

Ĉu vi ŝatas hundojn kaj katojn?
Ĉu al vi plaĉas vespermanĝi en restoracio?
Ĉu al via amiko plaĉas promeni tra la stratoj de via urbo?

28-C

Ĉu al vi plaĉas ricevi multe da retmesaĝoj de la interreto?
Ĉu vi ŝatas muziki, danci, kaj kanti?
Kio plaĉas al vi?

Hejmtasko

Ⅱ

1.

Al ranoj plaĉas manĝi

2.

Al Saŝo plaĉas maĉi

3.

Ramono ŝatas trinki

4.

Al Neko plaĉas

5.

Al la pepuletoj plaĉas

6.

Tipi ŝatas paroli

7.

Al la fiŝoj plaĉas

8.

La Sciencisto ŝatas

9.

Al Paŭlo plaĉas

10. Maria ŝatas
Hejmtasko

.
.
.
dum la tago.
en la PEPAS de la BEKkurso.
.
en la maro kun la amikoj.
ŝakon kaj goon.
, kaj

kaj

.
.

Ⅲ

Kion vi ŝatas fari?

Skribu laŭ la sekva modelo: verbo + komplementojn.

Mi ŝatas kolekti poŝtmarkojn el multaj landoj.
1. Mi ŝatas...
2. Al mi plaĉas...
3. Mi ŝatas...
4. Al mi ne plaĉas...
5. Mi ne ŝatas...

Al mi plaĉas promeni en la parko.
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29-A

Kial => Ĉar

I

--Skribekzerco

Respondoj. Uzu ilin por la sekvaj:
Li estas tre inteligenta. Li ŝatas fumi. Ili estas bonaj amikoj. Ŝi estas tre bela. Li loĝas
en Madrido. Wstas la tria nokte. Li malamas ilin. Viaj okuloj estas malbonaj. Ŝi laboras
en Pekino. Hodiaŭ estas dimanĉe.
Modelo:
Kial Tipi parolas ĉine?

Ŝi parolas ĉine ĉar ŝi laboras en Pekino.

1.

Kial Petro dormas nun?

2.

Kial Paǔlo amas Marian?

3.

Kial Sinjoro Nopo mortigas muŝojn?

4.

Kial Rikardo fumas pipon?

5.

Kial Pablo parolas hispanan lingvon?

6.

Kial Mipi parolas kun Mupi, kaj Mupi parolas kun li?

7.

Kial Tipi parolas ĉine?

8.

Kial la kapo de la sciencisto estas granda?

9.

Kial mi surhavas okulvitrojn?

10. Kial ili ne laboras hodiaŭ?
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29-B

Kial => Ĉar

Ⅱ

--Skribekzerco

Respondoj. Uzu ilin por la sekvaj problemoj:
ŝatas dolĉaĵojn, malsatas, ne havas aŭtomobilon, soifas, estas interesa kaj bona,
estas dimanĉe, bezonas lakton kaj viandon, estas facila lingvo, malsatas, ŝatas fruktojn
1.

Kial la infano trinkas la akvon nun?

2.

Kial la gelernantoj lernas Esperanton bone kaj rapide?

3.

Kial la personoj en la restoracio manĝas nun?

4.

Kial Maria kaj Paŭlo uzas busojn?

5.

Kial Pablo legas la libron?

6.

Kial la infanoj manĝas glaciaĵon?

7.

Kial Ana ripozas hodiaŭ?

8.

Kial mi manĝas multe da pomoj kaj oranĝoj?

9.

Kial la sinjorino iras al la superbazaro ( = supermarkto) ?

10. Kial vi manĝas?
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29-C

Kial => Ĉar Ⅲ

Restudu la lecionojn

29-A kaj 29-B. Respondu en viaj grupoj al la sekvaj demandoj:

1.

Kial Petro dormas nun?

2.

Kial la sciencisto surhavas okulvitrojn?

3.

Kial Maria kaj Paŭlo uzas biciklojn kaj busojn?

4.

Kial Ana manĝas multe da bananoj kaj pomoj?

5.

Kial la infanoj manĝas ĉokoladon kaj glaciaĵon?

6.

Kial Sinjoro Nopo mortigas la muŝojn?

7.

Kial Pablo tre bone parolas la hispanan lingvon?

8.

Klal Sinjoro Butako manĝas nun?

9.

Kial ni ne manĝas nun?

10. Kial Johana ripozas ĉe la marbordo hodiaŭ?
11. Kial Paŭlo amas Marian?
12. Kial la infano trinkas glason da akvo nun?

13. Kial la personoj en la restasoracio manĝas nun?
14. Kial Pablo legas la libron?
15. Kial Ana kaj Petro iras al la superbazaro?
I6. Kial la gelernantoj parolas Esperanton tre bone kaj rapide?

BEKkurso PEPAS
dennis keefe, www.bekkurso.info
29-D Integriĝaj

Ekzercoj

por 29-A, 29-B, kaj 29-C

Parolekzerco I ( > 15 frazoj ) Uzu bildojn pri Pablo, Mipi kaj Mupi. KTP
Tio estas libro.
interesa.

Kaj tiu estas Pablo.

Tiuj estas Mipi kaj Mupi.

ĉar ili estas amikoj.

Li legas.

Li legas la libron, ĉar ĝi estas tre

Mipi parolas kun Mupi.

La sciencisto pensas.

Li parolas kun Mupi

Li surhavas okulvitrojn.

estas malbonaj.

Li surhavas okulvitrojn ĉar liaj okuloj estas malbonaj.

Parolekzerco Ⅱ

( > 25 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj

Liaj okuloj

Simile al Parolekzerco I, sed kun negativaj frazoj ankaŭ.

Parolekzerco Ⅲ ( > 30 frazoj )
Parolu pri vi. Uzu ŝati, plaĉi, kaj ĉar, kaj verbojn de la antaŭaj lecionoj.
Mi ne manĝas multe da viando. Viando ne plaĉas al mi.
ĉar mi ne ŝatas ĝin.

Mi spektas filmojn.

Mi rigardas filmojn ĉar ili plaĉas al mi.

Diktaĵo

Mi rigardas multe da filmoj.
KTP

I

Kial vi manĝas nun?

Diktaĵo

Mi ne manĝas viandon

Mi manĝas ĉar mi malsatas.

Ⅱ

Kial vi ne manĝas pomojn?

Ĉu vi ne ŝatas fruktojn?

sed mi preferas bananojn kaj oranĝojn.

Skribekzerco

I

Skribu Parolekzercon

I aǔ Ⅱ

Skribekzerco
Skribu Parolekzercon

Ⅲ

Fruktoj multe plaĉas al mi,

Mi manĝas multe da ili.
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29-E Hejmtaskoj
Hejmtasko

Ⅰ

Skibu respondojn por la sekvaj demandoj:
29-A

Kial Maria parolas la germanan lingvon?
Kial Mipi kaj Mupi ne fumas?
Kial Pablo ne dormas nun?

29-B

Kial Sinjoro Butako ripozas hodiaŭ?
Kial la infanoj de Ramono kaj lia edzino manĝas glaciaĵojn?
Kial Pablo legas libron pri la historio de Italio?

29-C

Kial Ŝanŝan dancas?

Kial Ŝanŝan ne dancas?

Kial vi lernas Esperanton rapide kaj bone?

Hejmtasko

Ⅱ

Jes la respondo.

Nun, skribu la demandon.

1.

Ĉar estas la kvara en la frua mateno.

Kial Ramono dormas nun?

2.

Ĉar li malŝatas nigrajn muŝojn.

3.

Ĉar mi ne vidas tre bone.

4.

Ĉar Ĉen loĝas kaj laboras en Ŝanhajo.

5.

Ĉar Maria studas la anglan lingvon ĉe la universitato.

6.

Ĉar Paǔlo estas inteligenta kaj bela kaj riĉa.

7.

Ĉar kafo kun lakto kaj sukero plaĉas al li multe.

8.

Ĉar nun ne estas busoj en la urbo.

9.

Ĉar li bezonas rizon, sukeron, teon, kaj akvon.

10. Ĉar la kurso de Esperanto estas bona kaj efika.
Hejmtasko

Ⅲ

Skribu novajn demandojn kaj respondojn.
Ekzemple: Kial la firmao dungis Pablon?
1.
2.
3.
4.
5.

Uzu vian vortaron de Esperanto!
Ĝi dungis lin ĉar li estas tre diligenta.
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30-A

Ĉar => Do -- Skribekzerco

Modelo
A

Petro dormas nun, ĉar estas la tria nokte.

B

Estas la tria nokte, do Petro dormas nun.

A

Ana ne laboras hodiaŭ, ĉar estas dimanĉe.

B

Estas dimanĉe, do Ana ne laboras hodiaŭ.

1.

Petro dormas nun ĉar estas la tria nokte.

2.

Rikardo

fumas

cigarojn

(sed

ne

cigaredojn)

ĉar

al li plaĉas fumi.
3.

Mi surhavas kontaktolensojn ĉar mi ne vidas bone.

4.

Pablo kaj Sinjoro Butako ne laboras hodiaǔ ĉar estas

la unua tago de la jaro.
5.

Sinjoro Nopo mortigas muŝojn ĉar li malamas ilin.

6.

Maria amas Paŭlon ĉar li estas tre inteligenta.

7.

Tipi parolas ĉine ĉar ŝia familio loĝas en Pekino.

8.

Mipi kaj Mupi parolas multe kune ĉar ili estas amikoj.

9.

Pablo parolas la hispanan lingvon bone ĉar liaj gepatroj estas hispanoj.

10. La sciencisto estas inteligenta ĉar li havas grandan cerbon.
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30-B

Ĉar => Do Ⅱ -- Skribekzerco

Modelo (same kiel en 30-A):
A

Petro dormas nun ĉar estas la tria nokte.

B

Estas la tria nokte, do Petro dormas nun.

A

Ana ne laboras hodiaŭ ĉar estas dimanĉe.

B

Estas dimanĉe, do Ana ne laboras hodiaŭ.

1.

Johano trinkas glason da akvo, ĉar li soifas.

2.

Mi manĝas multe da pomoj kaj mangoj, ĉar mi ŝatas fruktojn.

3.

Maria kaj Paǔlo utiligas buson kaj subtertrajnon, ĉar ili
ne posedas veturilon.

4.

Pablo legas la libron, ĉar ĝi estas bona kaj interesa.

5.

La Sinjorino iras al la supermarkto, ĉar ŝi bezonas
lakton, rizon, kaj ovojn.

6.

Johana aŭskultas la radion, ĉar muziko plaĉas al ŝi.

7.

Mi manĝas nun, ĉar mi ege malsatas.

8.

Maria kaj Paǔlo ofte iras la la kinejo, ĉar ili ŝatas filmojn.

9.

Mi iras al la kurso de Esperanto, ĉar mi lernas la Internacian Lingvon.

10. Paŭlo iras multe al la marbordo, ĉar li ŝatas naĝi en la maro.
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30-C

Ĉar

kaj

Do -- Skribekzerco

Modelo (Kial? => ĉar... ĉar => do):
A

Kial Petro dormas nun?

B

Li dormas nun ĉar estas la tria nokte.

A

Petro dormas nun ĉar estas la tria nokte.

B

Estas la tria nokte, do Petro dormas nun.

1.

Kial Maria dormas nun?

2.

Johano ne dormas nun ĉar estas la kvara nokte.

3.

Mi surhavas kontaktolensojn ĉar mi vidas malbone.

4.

Kial Johano kaj Johona iras al la superbazaro?

5.

Kial la infanoj manĝas glaciaĵojn?

6.

Maria lernas Esperanton rapide ĉar ŝi studas multe.

7.

La kurso de Esperanto estas bona ĉar ĝi havas
multe da ekzercoj.

8.

Kial vi trinkas botelon da koka-kolao?

9.

Mi estas laca ĉar mi laboras multe.

10. Mia patro ne laboras nun, ĉar hodiaǔ estas ripoztago.

BEKkurso PEPAS
dennis keefe, www.bekkurso.info
30-D Integriĝaj

Ekzercoj por 30-A, 30-B, kaj 30-C

Al la kursgvidanto: La parolekzercoj de 30-D tre similas tiujn de 29-D, nur estas
aldono de la vorto DO de tempo al tempo.

Parolekzerco I ( > 15frazoj ) pozitivaj frazoj
Tio estas libro.

Kaj tiu estas Pablo.

Li legas.

La libro estas interesa do li legas ĝin.

Li legas la libron, ĉar ĝi estas tre interesa.

Tiu estas sciencisto. Li havas malbonajn okulojn

do li surhavas okulvitrojn. KTP
Parolekzerco Ⅱ

( > 25 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj

Simile al Parolekzerco I, sed kun negativaj frazoj ankaŭ.
Parolekzerco Ⅲ ( > 30 frazoj )
Parolu pri vi.

Uzu ŝati, plaĉi, kaj ĉar, kaj verbojn de la antaŭaj lecionoj.

Mi ne manĝas multe da viando. Viando ne plaĉas al mi.
ĉar mi ne ŝatas ĝin.

Diktaĵo

Mi ne manĝas viandon

Viando ne plaĉas al mi do mi ne manĝas ĝin.

KTP

I (nova vorto: ŝinko)

Mi soifas, do mi trinkas glason da akvo. Mi malsatas, do mi manĝas sandviĉon kun ŝinko.
Diktaĵo

Ⅱ

Al mi plaĉas filmoj, do mi rigardas multe da ili kaj en mia hejmo kaj kinejo. Mi ŝatas
usonajn kaj hindajn filmojn. Mi rigardas ilin angle kaj hinde.

Skribekzerco

I

Skribu Parolekzercon

I aǔ Ⅱ

Skribekzerco
Skribu Parolekzercon

Ⅲ
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30-E Hejmtaskoj
Hejmtasko Ⅰ
Skribu respondojn por la sekvaj demandoj: Faru longan respondon. Uzu kaj ĉar kaj
do. Ekzemple:

Kial Petro dormas nun?

Li dormas nun ĉar estas la dua matene.

30-A

Estas la dua matene, do Petro dormas nun.

Kial Mipi kaj Mupi parolas multe kune?
Kial vi lernas Esperanton?

30-B

Kial vi iras al la supermarkto?
Kial via amiko ne fumas?

30-C

Kial vi uzas, aŭ kial vi ne uzas kontaktolensojn?
Kial vi parolas flue, aŭ ne parolas flue, la anglan lingvon?

Hejmtasko Ⅱ
Uzu la sekvajn frazojn, kaj skribu la demandon por la respondoj.
Ekzemple: R = Ĉar li estas malsana. D = Kial Petro iras al la ktracisto?
Uzu la sekvajn:
Sinjoro Burako finas la laboron nun. Paǔlo veturas per subtertrajno. Petro portas
pluvombrelon.
Johana ripozas en seĝo. Maria surhavas varman jakon. Ana veturas al la urbo Valencio.
Pablo tajpas kaj laboras. La instruisto de la kurso de Esperanto estas tre kontenta.
Maria manĝas mute da organĝoj kaj pomoj.

Li estas feliĉa.

1.

Ĉar pluvas. => Kial Petro portas pluvombrelon?

2.

Ĉar neĝas. =>

3.

Ĉar estas la kvina posttagmeze. =>

4.

Ĉar li estas en la oficejo. =>

5.

Ĉar tie estas la Kongrso de Esperanto. =>

6.

Ĉar ŝi estas laca post la laboro. =>

7.

Ĉar li ne havas aŭtomobilon. =>

8.

Ĉar la gelernantoj estas diligentaj. =>

9.

Ĉar fruktoj estas bonaj por la sano. =>

10. Ĉar li havas multe da mono en la banko. =>
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3l-A
Ⅰ

IS – Tempo

I

Lernu la signifon de la sekvaj tempo-esprimoj
1.

Minuto

2.

Horo

3.

Tago

4.

Sejmajno

5.

Monato

6.

Jaro

Ⅱ

Lernu la signifon de la sekvaj esprimoj

1.

Antaŭ unu minuto

2.

Antaŭ du minutoj

3.

Antaŭ unu horo

4.

Antaŭ ses horoj

5.

Antaŭ kvin tagoj

6.

Antaŭ multe da semajnoj

7.

Antaŭ unu aŭ du monatoj

8.

Antaŭ jaroj

Ⅲ

Kion signifas la sekvaj frazoj?

1.

Mi manĝis antaŭ unu horo.

2.

Johana ne loboris antaŭ unu tago.( = hieraŭ )

3.

Li faris tion antaŭ du semajnoj.

4.

Pluvis en Pekino antaŭ tri tagoj.

5.

La Kongreso de Esperanto estis en Hispanio antaŭ multe da jaroj.

6.

Marko venis al mia hejmo antaŭ tri aǔ kvar monatoj.

7.

Antaŭ multe da jaroj mi loĝis proksime de Ĉikago en Usono.

BEKkurso PEPAS
dennis keefe, www.bekkurso.info
3l-B

IS-Tempo II

Novaj vortoj: alveni, ĉi tie, eklerni, ferii.

1.

Ĉu vi matenmanĝis antaŭ kvin minutoj?

2.

Kiam vi matenmanĝis?

3.

Ĉu vi alvenis al a kurso de Esperanto
antaŭ dek horoj?

4.

Kiam vi alvenis ĉi tie?

5.

Ĉu vi eklernis Esperanton antaŭ du semajnoj?

6.

Kiam vi eklernis Esperanton?

7.

Ĉu vi rigardis filmon antaŭ tridek minutoj?

8.

Kiam vi rigardis filmon?

9.

Ĉu vi feriis antaŭ tri tagoj?

10. Kion vi faris antaǔ tri tagoj?
11. Kiam vi feriis?
12. Kie vi feriis?

13. Ĉu pluvis antaŭ dek minutoj?
14. Kiam pluvis?
15. Ĉu vi telefonis al viaj amikoj antaŭ kvin minutoj?
16. Kiam vi telefonis al viaj amikoj, kaj kiam vi skribis leterojn
al ili?
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3l-C

IS-Tempo Ⅲ

Novaj vortoj: aĉeti, dentisto, hieraǔ, naskiĝi, okazi, viziti
Lernu la tagojn de la semajno: lundo, mardo, merkredo, ĵaǔdo, vendredo, sabato,
dimanĉo. Lernu ankaǔ la monatojn de la jaro: januaro, februaro, marto, aprilo, majo,
junio, julio, aǔgusto, septembro, oktobro, novembro, decembro.

Modelo: uzu unu el la novajn vortojn en viaj respondoj:
A

Paǔlo kaj Maria feriis ĉe la marbordo en julio. (julie)

B

Mipi kaj Mupi vizitis Poblon lunde. (en lundo)

C

Ana iris al la dentisto antaŭ tri monatoj en aprilo. (aprile)

D

Marko skribis leteron al Ana en majo, antaŭ du monatoj. (maje)

1.

Ĉu vi vizitas la dentiston en aprilo?

2.

Kiam vi vizitis la dentiston?

3.

Ĉu via unua leciono de Esperanto estis en decembro?

4.

Kiam okazis via unua leciono de la internacia lingvo?

5.

Ĉu vi iris al la muzeo pri arto sabate?

6.

Kion vi faris sabate?

7.

Ĉu mi parolis esperante kun vi hieraŭ vespere?

8.

Kiu parolis kun vi hieraǔ vespere?

9.

Ĉu vi aĉetis poŝtmarkojn por viaj leteroj antaŭ unu horo?

10. Kiam vi aĉetis poŝtmarkojn?
11. Ĉu vi naskiĝis en aǔgusto?
12. Kiam vi naskiĝis, kaj kiam via partrino?

13. Ĉu vi feriis en februaro?
14. Kiam vi feriis?
15. Kie vi feriis?
16. Kiu aŭ kiuj feriis kun vi?
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31-D Integriĝaj Ekzercoj por 31-A, 31-B, kaj 31-C
Parolekzerco I 31-A kaj 31-B ( > l5 frazoj )
Mi ne venis al la kurso de Esperanto antaŭ 20 minutoj.
Mi ne manĝis antaŭ du horoj.
antaǔ unu semajno.

Parolekzerco

Mi venis antaŭ 30 minutoj.

Mi manĝis antaǔ kvin horoj.

Mi ne vidis la filmon

Mi vidis ĝin antaŭ unu monato. KTP

Ⅱ 31-A kaj 31-B ( > 20 frazoj ) Unue, faru skriban hejmtaskon kun viaj

propraj ideoj. Poste, faru vian parolekzercon.
1.

En januaro, Petro ekloĝis en Novjorko.

2.

En februaro, li komencis novan laboron.

3.

En marto, lia amiko de Hispanio gastis ĉe li.

4.

En aprilo, Petro vizitis la Muzeon de Novjorko.

5.

En majo, li komencis lerni Esperanton.

6.

En junio, li finis la kurson de Esperanto.

7.

En julio, Petro ĉeestis Kongreso de Esperanto en Ĉinio.

8.

En aŭgusto, li feriis ĉe la marbordo.

9.

En septembro, lia maljuna onklo mortis.

10. En oktobro, naskiĝis bebo en la apuda loĝejo.
11. En novembro, Petro malsaniĝis, sed rapide resaniĝis.
12. En decembro, li skiis en la montaro de okcidenta Usono.

Parolekzerco Ⅲ

3l-C ( > 20 frazoj ) Modifu la modelon laŭplaĉe, sed konservu la

tagojn, de la semajno kaj la kontrasto inter kutime kaj lastfoje.

Lernu: lastan x-on.

Lundi, mi kutime rigardas televidon, sed lastan lundon, mi ne faris tion.

Mi iris al la

kinejo. Mardi, mi kutime manĝas hejme, sed lastan mardon, mi ne faris tion.

Mi

manĝis en restoracio. Merkrede, mi ludas futbalon, sed lastan mardon, mi tion ne
faris. mi restis hejme. Ĵaŭde mi lavas miajn vestaĵojn, sed lastan ĵaŭdon mi ne faris
tion.

Mi.....

KTP
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3l-E Hejmtaskoj
Hejmtasko

Ⅰ

Skribu respondojn por la sekvaj demandojn:
31-B

Ĉu la rano manĝis du muŝoj antaǔ du horoj?
Kiam ĝi manĝis la muŝojn?
Kiam Ramono kaj lia edzino feriis sur la insulo?
Kiam vi eklernis Esperanton?

31-C

Kiam Rikardo estis ĉe la kuracisto?
Kaj vi?
Kiam vi kaj Ŝaŝo naskiĝis?
Kiuj feriis lastjare en julio sur insulo?

Hejmtasko Ⅱ

- Skribu la tagojn de a semajno en ordo.

Hejmtasko Ⅲ

- Skribu la nomojn de la monatoj en ordo.
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32-A
I

IS- AS- OS-Tempo I

Lernu la signifon de la sekvaj tempo-esprimoj

1.

Antaŭ unu jaro

2.

Antaŭ tri monatoj

3.

En la pasinta jaro

4.

En la pasinta semajno

5.

En ĉi tiu semajno

6.

En ĉi tiu monato

8.

Post tri semajnoj

9.

En la venonta jaro

Ⅱ

Lernu ankaŭ

1.

Antaŭ du tagoj = antaŭ-hieraŭ

2.

Antaŭ unu tago = hieraŭ

3.

En ĉi tiu tago = hodiaŭ

4.

Post unu tago = morgaŭ

5.

Post du tagoj = postmorgaŭ

Ⅲ

Studu la sekvajn ekzemplojn:

1.

Antaŭ tri semajnoj mi estis en Londono.

2.

En la pasinta jaro mi estis en Londono.

3.

Post tri tagoj mi iros al Novjorko.

4.

En ĉi tiu semajno mi laboras en Parizo.

5.

En la venonta semajno mi laboros en Madrido.

6.

Post tri semajnoj mi flugos al Tokio.

7.

Mi faros tion post kelkaj tagoj.
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32-B

IS- AS- OS-Tempo Ⅱ

Novaj vortoj: ne estas
1.

Ĉu vi matenmanĝis antaŭ unu horo?

2.

Kiam vi matenmanĝis?

3.

Kaj morgaŭ?

4.

Kie vi matenmanĝis hieraŭ, kaj kie vi matenmanĝos morgaŭ?

5.

Ĉu vi alvenis al nia kurso de Esperanto autaǔ tri minutoj?

6.

Kiam vi alvenis al la kurso?

7.

Ĉu vi reiros al via hejmo post kvin minutoj?

8.

Kiam vi reiros hejmen?

9.

Ĉu nia leciono de Esperanto komenciĝis antaŭ dek minutoj?

Kiam vi matenmanĝos?

10. Kiam ĝi komenciĝis?
11. Ĉu nia kurso de Esperanto finiĝos post du minutoj?
12. Kiam ĝi finiĝos hodiaŭ?

13. Kie vi estas nun?
14. Kie vi estis antaŭ dek horoj?
15. Kie vi estos post kvin horoj?
16. Kiam vi re-estos ĉi tie?
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32-C

IS- AS- OS-Tempo III

Novaj vortoj: ĉeesti, eble
1.

Ĉu pluvas nun?

2.

Ĉu pluvis hieraǔ?

3.

Ĉu pluvos eble morgaŭ?

4.

Ĉu pluvis en la pasinta semajno?

5.

Ĉu nia leciono komenciĝis je la 7a matene?

6.

Kiam ĝi komenciĝis kaj finiĝos?

7.

Kie vi estas nun kaj kie vi estis antaŭ dek horoj?

8.

Ĉu vi ĉeestos nian kurson en la venonta semajno?

9.

Kie vi tagmanĝis hieraŭ, kaj kie morgaŭ?

10. Kie vi feriis en la pasinta jaro?
11. Ĉu vi ferios en la venonta jaro?

Kiam pluvis?

Kaj en ĉi tiu jaro?
Kie?

12. Ĉu vi iros al via laborejo morgaŭ?

13. Ĉu vi kaj mi nun naĝas en la maro?
14. Kion vi faras nun?
15. Kion vi faris hieraǔ?
16. Kion vi faros morgaǔ kaj postmorgaŭ?

Eble en Hispanio?

BEKkurso PEPAS
dennis keefe, www.bekkurso.info
32-D

Integriĝaj

Ekzercoj por 32-A, 32-B, kaj 32-C

Parolekzerco I ( > l0 frazoj ) pozitivaj frazoj -- Kion mi faris hieraŭ?
Hieraŭ mi vekiĝis je la sepa.
Post tio mi uzis la komputilon.

Post tio mi matenmanĝis.

Poste mi iris al la laborejo.

Mi manĝis sandviĉon kaj mi trinkis akvon.
Post tio mi vespermanĝis.

Poste mi duŝis min.

Poste mi laboris.

Poste mi enlitiĝis.

Post tio mi tagmanĝis.
Post tio mi iris hejmen.

Tiam mi ekdormis.

Parolekzerco II 32-A, 32-B ( > l5 frazoj ) pozitivaj frazoj - Kion mi faros morgaŭ?
Morgaŭ mi vekiĝos je la sepa.

Parolekzerco

Poste mi duŝos min.

Post tio mi manĝos. KTP

Ⅲ 32-C ( > 20 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj, nova vorto SED

Kutime mi matenmanĝas je la sepa, sed hodiaŭ mi matenmanĝis je la sesa kaj duono.
Morgaǔ mi matenmanĝos je la oka.

Kutime mi iras al mia laborejo je la oka.. KTP

Parolekzerco Ⅳ 32-C ( > 25 frazoj ) Unue hejmtaske, skribe, Poste parole.
Morgaŭ, mi vekiĝos je la sepa.

Post tio, mi duŝos min. Poste... KTP

Diktaĵo I
Hieraŭ mi venis al la kurso de Esperanto, kaj morgaǔ mi revenos.
Diktaĵo II
En la pasinta jaro mi feriis ĉe la marbordo.
al la montaro.

Skribekzerco

Mi iros

En la venonta jaro eble mi flugos al Havajo, aǔ eble mi restos hejme.

I

Kion mi faris hieraǔ?
Skribekzerco

En ĉi tiu jaro mi ne faros tion.

II

Kion mi faros morgaǔ?
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33-A

Mi ne scias, eble

Novaj vortoj: alia, poŝo
modelo:
A

Kiel nomiĝas la amiko de Petro?

B

Mi ne scias kiel li nomiĝas. Eble li nomiĝas Johano.

A

Kie laboras Paŭlo?

B

Mi ne scias. Eble Paŭlo laboras en Parizo.

1.

Kiel nomiĝas la amiko de Petro?

2.

Kie laboras Paŭlo?

3.

Kiam komenciĝos la filmo?

4.

Kiu estas tiu en la alia ĉambro?

5.

Kiel fartas la patrino de Sinjoro Butako?

6.

Kia estas la flago de Gvatemalo?

7.

Kie estis nia instruisto hieraŭ vespere?

8.

Kiun Sinjoro Nopo vidis hieraŭ je la deka?

9.

Ĉu pluvos morgaŭ?

10. Kiuj naskiĝis en la jaro 1965?
11. Kiaj estas la fruktoj sur la tablo?
12. Kiom da personoj loĝas en Bangaloro, Hindio(Barato)?

13. Kion Sinjoro Nopo faris en la pasinta semajno?
14. Kie vi ferios en la venonta jaro?
15. Kio estas tio en la poŝo de nia instruisto?
16. Kial Ramono ne matenmanĝis antaŭ tri tagoj?
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33-B

kostas, nombroj

Novaj vortoj: bileto, buso, dolaro, eŭro, flugo, fromaĝo, hotelo, juano, hamburgero,
kosti, Mako, McDonalds, pli malpli, sen
Legu la sekvajn nombrojn
100, 200, 300
420, 560, 910
123, 843, 999
1000, 2000, 3000
3700, 3856, 4321
1.

Ĉu bileto por buso kostas tri dolaroj en Novjorko?

2.

Ĉu ĝi tostas unu dolaron aŭ du dolarojn?

3.

Kie busbileto kostas unu eŭron?

4.

Kaj en Pekino? Kiom da juanoj kostas busbileto?

5.

Ĉu Mako (BEK slango por McDonalds) troviĝas en Novjorko, Madrido kaj Pekino?

6.

Kiom kostas hamburgero kun fromaĝo en Novjorko?

7.

Kiom hamburgero sen fromaĝo kostas tie?

8.

Kiom kostas hamburgero kun fromaĝo en Madrido kaj Pekino?

9.

Ĉu estas Mako en via urbo?

10. Kiom pli malpli kostas hamburgero tie?
11. Kiom kostas ĉambro de hotelo por unu nokto?
12. Kiom kostas busbileto? Taksio? Subtertrajno(Metroo), Trajno?

13. Kiom kostas flugbileto de Novjorko ĝis Madrido?
14. Kiom kostas flugo de Madrido ĝis Novjorko?
15. Ĉu la flugo de Pekino ĝis Madrido kostas l500 juanojn?
16. Kiom kostas la flugo de Pekino ĝis Madrido?

BEKkurso PEPAS
dennis keefe, www.bekkurso.info
33-C

Mi ne scias,

eble + nombroj

Novaj vortoj: bushaltejo, vekiĝos.
1.

Kiom kostas filmo en Novjorko?

2.

Ĉu taksio kostas dek juanoj en Ĉinio?

3.

Kiom kostas taksio en okcidenta Ĉinio?

4.

Kiom kostas botelo da koka-kolao en Ŝanhajo?

5.

Kie loĝas Petro kaj Rikardo?

6.

Ĉu Pablo laboris hieraŭ matene kaj posttagmeze?

7.

Ĉu Ana ferios en Portugalio en la venonta jaro?

8.

Kiom kostas flugbileto ĝis Portugalio en Julio?

9.

Kio estas tio malantaǔ la seĝo?

10. Kiu estas tiu apud la bushaltejo?
11. Kiaj estas la flagoj de Bolivio kaj Gvatemalo?
12. Kiom da personoj loĝas en Seulo?

13. Je kioma horo Sinjoro Butako vekiĝos morgaŭ?
14. Ĉu la gepatroj de nia instruisto vizitis Japanion en la pasinta jaro?
15. Kiun Ana amas?
16. Ĉu Pablo kaj Johana vojaĝos al Tajlando post tri monatoj?
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33-D

Integriĝaj

Parolekzerco I

Ekzercoj por 33-A, 33-B, kaj 34-C

33-A ( > l0 frazoj )

Mi ne scias kie loĝas Pablo.
amiko de Ana.

Eble li loĝas en Hispanio.

Eble ŝi nomiĝas Maria.

Mi ne scias, kiel nomiĝas la

Mi ne scias kiu, kia, kiaj, kiom da, kio, kiuj,

kial... KTP

Parolekzerco II

33-B ( > 15 frazoj )

Mi ne scias kiom kostas hotelo en Bangkoko. Eble ĝi kostas 50 dolarojn.

Mi ne scias

kiom kostas trajnbileto, hamburgero, taso da teo, glaso da biero, botelo da vino

Parolekzerco Ⅲ

33-C ( > 20 frazoj )

Uzu la konceptojn de Parolekzerco I kaj

Diktaĵo

II, kaj parolu > 25 frazojn.

I

Kie estas Pablo?

Diktaĵo

KTP

Mi ne scias. Eble li estas en la oficejo.

II

Kiom kostas busbileton en Parizo kaj en Novjorko?

En Parizo ĝi kostas unu eŭron pli

malpli.
Mi ne scias kiom ĝi kostas en Novjorko.

Skribekzerco I
Skribu Parolekzercon I aŭ II aŭ Ⅲ

Eble ĝi kostas unu dolaron aǔ eble du.
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34-A

Mi pensas, ke . . .

Novaj vortoj: afblaj, aktoro, aktorino, komforta, kvartalo, najbaroj, tajfuno
modelo:
X

Esperanto estas bona lingvo.

A

Ĉu vi pensas, ke Esperanto estas bona lingvo?

B

Jes, mi pensas, ke ĝi estas bona lingvo.

X

Esperanto estas tre malfacila lingvo

A

Ĉu vi pensas, ke Esperanto estas tre milfacila lingvo?

B

Ne, mi ne pensas, ke ĝi estas tre malfacila lingvo.

1.

Esperanto estas bona lingvo

2.

Esperanto estas tre malfacila lingvo

3.

La homoj en nia esperanta kurso estas afablaj

4.

Nia klasĉambro estas tre komforta

5.

La vetero hodiaŭ estas tre bela

6.

La vetero hieraŭ estis tre bela

7.

Neĝos multe morgaŭ aŭ postmorgaŭ

8.

Tajfuno okazos en la venonta monato

9.

La filmoj de Holivudo estas bonaj

10. La filmoj de Hindio (Barato) estas tre bonaj
11. La aktoroj kaj aktorinoj de Holivudo estas belaj
12. Harry Potter estas bona libro kaj bona filmo
13. Via loĝejo estas tro granda
14. Via lito estas tro komforta
15. Via najbaroj estas tre inteligentaj
16. Via kvartalo estas bela
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34-B

Li diris, ke . . .

Novaj vortoj: ekzerco, refaros
Modelo:
X

Mi mortigis kvar muŝojn (Sinjoro Nopo)

A

Ĉu Sinjoro Nopo diris, ke li mortigis kvar muŝojn?

B

Jes, li diris, ke li mortigis kvar muŝojn.

X

Mi amas Marian (Paǔlo)

A

Ĉu Paǔlo diris, ke li amas Marian?

B

Jes, li diris, ke li amas ŝin.

l.

Mi mortigis kvin muŝojn (Sinjoro Nopo)

2.

Mi multe amas Marian (Paŭlo)

3.

Pluvos morgaǔ kaj postmorgaŭ ( la radio)

4.

Ni loĝas oriente de la ĉefurbo (Mipi kaj Mupi)

5.

Ni promenis hieraŭ, kaj ni naĝos hodiaŭ (Maria kaj Paŭlo)

6.

Mi dormis dum la nokto (Petro)

7.

Mi dormis kaj Inu bojis (Petro)

8.

La ebriulo trinkis tro da vino (Mipi)

9.

Mi faris tion en la pasinta semajno (Pablo)

10. Ŝi faros tion en la venonta monato (Rikardo)
11. Mi ankoraŭ ne faris tion (Ramono)
12. Ni feriis ĉe la marbordo (Paŭlo kaj Maria)

13. Vi estas inteligenta (Mi!)
14. Mi estas inteligenta (Mi!)
15. Vi parolas Esperanton tre bone kaj tre bele (Mi)
16. Ni refaros la ekzercaron nun (Vi!)
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34-C

Mi pensas, ke...

Novaj vortoj:

Mi opinias, ke...

KTP

2 plus 2 estas 4. belsona, Mozarto, muzikaĵoj, okazi, pentraĵoj,
Pikaso, Ŝekspiro, teatraĵoj, tertremo, trafika akcidento.
Lernu la signifon de la sekvaj frazoj:
1.

Mi opinias, ke la nova urbestro estas tre bona.

2.

Mi kredas, ke li venos en la venonta semajno.

3.

Mi esperas, ke ne pluvos morgaŭ posttagmeze.

4.

Mi timas, ke la vento blovos multe morgaŭ.

Modelo
X

pluvos dum la pikniko morgaŭ

A

Ĉu vi timas, ke pluvos dum la pikniko morgaŭ?

B

Jes, mi timas, ke pluvos tiam (dum la pikniko morgaŭ)

C

Ne, mi ne timas, ke pluvos tiam.

1.

La nova urbestro estas bona

2.

Sinjoro Nopo mortigos multe da muŝoj

3.

Paŭlo amas Marian multe

4.

2 plus 2 egalas 4

5.

La pentraĵoj de Pikaso en la muzeo estas belaj

6.

La muziko de Mozarto estas bela

7.

La teatraĵoj de la Ŝekspiro estas bonaj

8.

La muziko de azio estas belsona

9.

Granda tertremo okazos post dek jaroj

10.

Estos tre bela vetero en la venonta monato

11.

La tero estas pli kaj pli varma

12.

Havos trafikan akcidenton dum viaj ferioj
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34-D

Integriĝaj Ekzercoj por 34-A, 34-B, kaj 34-C

La sekvaj Parolekzercoj ne estas facilaj.

Unue, hejme faru la ekzercojn skribe.

Poste, venu al via kurso de Esperanto, kaj faru ili parole.

Parolekzerco Ⅰ 34-A ( > 10 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj
Kion vi pensas pri Esperanto?

Parolekzerco Ⅱ

34-C ( > l0 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj

Parolu pri la vetero por morgaŭ kaj postmorgaŭ

Parolekzerco Ⅲ

34-C ( > l0 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj

Parolu pri muziko.

Parolekzerco Ⅳ

34-C ( > l0 frazoj ) pozitivaj kaj negativaj frazoj

Donu ne viajn opiniojn.

Donu la opiniojn de via amiko, ekzemple.

Diktaĵo I
Ĉu vi pensas, ke Esperanto estas malfacia lingvo?
Ne, mi ne kredas tion.
Mi opinias, ke ĝi estas facila.

Diktaĵo Ⅱ
Mia amiko diras, ke li kredas, ke Esperanto ne estas facila lingvo.
Mia amikino, aliflanke, pensas, ke Esperanto estas facila, neǔtrala, kaj tre utila.
Mi opinias, ke la gramatiko de Esperanto estas facila.
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35-A

SED

Novaj vortoj: flugi, gepatroj, naskiĝi, Siberio, vasta, varma

Modelo
A

Ĉu la urbo estas granda kaj bela?

B

Ĝi estas granda, sed ĝi ne estas bela.

A

Ĉu viaj gepatroj naskiĝis en Hispanio?

B

Mia patro naskiĝis tie, sed mia patrino naskiĝis en Ĉinio.

1.

Ĉu la urbo estas granda kaj bela?

2.

Ĉu Maria estas alta kaj bela?

3.

Ĉu la filmo estas longa kaj interesa?

4.

Ĉu Siberio estas vasta kaj varma?

5.

Ĉu Johano trinkas teon kaj kafon?

6.

Ĉu la vermo manĝas bananojn kaj pomojn?

7.

Ĉu ŝi vidis Paŭlon kaj Marian antaǔhieraǔ?

8.

Ĉu la edzino de Ramono skribis leteron kaj poŝtkarton?

9.

Ĉu Sinjoro Nopo kaj lia filo spektis la filmon?

10.

Ĉu Paŭlo kaj Maria iris al la superbazaro?

11.

Ĉu viaj gepatroj multe uzas komputilon?

12.

Ĉu ŝiaj gefratoj videoludas?

13.

Ĉu ŝi telefonis la patron antaǔ unu semajno, kaj antaǔ du semajnoj?

14.

Ĉu Pablo flugos al Parizo kaj Pekino?

15.

Ĉu Bertilo iros al la leciono de Esperanto morgaŭ kaj postmorgaǔ?

16.

Ĉu Mipi parolis kun Mupi kaj kun la Johano?
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35-B

Kian, Kiajn
Modelo- Ekzemploj
A

Kia estas lia ĉemizo?

B

Ĝi estas blua.

A

Kian ĉemizon li surhavas?

B

Li surhavas bluan ĉemizon.

A

Kiaj estas liaj ŝuoj?

B

Ili estas nigraj.

A

Kiajn ŝuojn li surhavas?

B

Li surhavas nigrajn ŝuojn.

1.

Kia estas la ĉemizo de Johano?

2.

Kian ĉemizon Ana surhavas?

3.

Kiaj estas la ŝuoj de Johano?

4.

Kiajn ŝuojn Ana surhavas?

5.

Kiu surhavas blankan ĉemizo?

6.

Kiajn ŝuojn li surhavas?

7.

Ĉu vi surhavas nigrajn ŝuojn?

8.

Kiajn ŝuojn mi surhavas?

9.

Kiajn ĉemizojn vi havas hejme?

10. Kian loĝejon vi havas?

Grandan aǔ malgrandan?

11. Kia estas la loĝejo de viaj gepatroj?
12. Kiajn loĝejojn havas viaj najbaroj?

13. Ĉu miaj ŝuoj estas flavaj?
14. Kiajn ŝuojn mi surhavas?
15. Kia lingvo estas Esperanto?
16. Kian instruiston de Esperanto ni havas?
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35-C

HAVAS

Novaj vortoj: domo, golfludiloj, luksaj, pepa slango, pilko, ŝipo, velo, vestaĵoj, veturiloj

1.

Ĉu Sinjoro Rokofono (Roko en pepa slango) havas grandan domon?

2.

Ĉu Sjojoro Butako (Buko en pepa slango) havas grandan domon?

3.

Kia estas la domo de Buko?

4.

Kian domon Roko havas?

5.

Ĉu Roko havas hundojn kaj katojn?

6.

Ĉu Buko havas hundojn?

7.

Kion havas Buko?

8.

Kiu havas hundojn, kaj kiu ne havas ilin?

9.

Ĉu Buko havas biciklon kaj veturilon?

10. Kiu ne havas veturilon?
11. Ĉu Buko havas velŝipon kaj bankosumon?
12. Kian ŝipon havas Roko?

Grandan, malgrandan, velan, senvelan?

13. Kiom da mono havas Roko kaj Buko?
14. Kiajn vestaĵojn ili havas?

Luksajn?

Neluksajn?

15. Kiu havas golfludiloj kaj kiu pilkon?
16. Kiu ne havas katojn, kaj kiu ne havas hundojn?

