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Vi praktikos:
Repasado

3
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Rigardula bildon sur kiu estas la tablo, la kvar katoj, la lampo kaj tiel
plu. Kio tio estas dekstre de la tablo?
Diru al mi, kio tio estas maldekstrede la tablo, kaj ankail diru al mi,
kiu estas apud $i.
Cu forko estas manQilo? Donu al mi la nomojn de du aliaj mangiloj.
cu man$ilo estas ilo por skribi, kaj skribilo estas ilo por man$i? Ail
inverse (male, kontraue)?
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Kiu estas tiu kiu estas alta, kaj tiu kiu estas malalta sur la bildo?
Cu vi vidas alian persononsur la bildo? Cu estas iu sur la tablo?
Kia estas la lampo, kaj kiaj estas la musoj? Cu ie estas ruQaj mu6oj?
Kie la lampo estas, kaj kie la mu3oj estas?
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Cu estas du lampoj sur la bildo?
Kial oni $altas lampon? Por lumiqi a[ por mallumigi6ambron?
Bonvoludoni al mi glason da akvo, se vi havas $in.
Bonvolutui doni al mi la tason kiu trovi$as en la sranko.
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Kia estas via eemizo?
Kian demizonmi surhavas?
Kiajn Suojn vi surhavas? Rugajn,bluajn, blankajn,brunajn,nigrajn,
a ua l i a i n ?
Kies Suoj estas pli longaj? Miaj au viaj au aljes?
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Cu la Oemizokiun vi nun poftas (surhavas)estas pli hela ol mia?
Kian demizonvi surhavis,kiam vi Oeestisnian kurson ta unuan tagon?
cu vi rememoras,kian iemizon au kiajn suojn mi portis tiam?
Kian demizonvi portis hierail, kian vi portas nun, kaj kian vi poftos
morgau?
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l r u al la pa$o14 de BEKUNU.Kiel nomigasla personokiu legas?
euvi pensas,ke la libro kiun li legas estas eta au ega?
eu vi pensas,Pablo a6etis tiun libron en librovendejoari en kiosko?
Kial? Cu Pablo emas legi? Cu li estas legema?
Cu la fibro de Pablo pladas al vi? Cu vi Satas hispanajnlibrojn?
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