
tsEKIlA{U enfraao

kiel,  pronomoj, salutoj
eu, jes, ne
air
t io ,  t iu
kio, kiu
b i l d o
prepozicio de loko
1-10,  o j ,  estas + nombro
kie, kiom da
u + i (Bonvolu doni), dativo
a, aj
kia, kiaj
an, ajn, on, ojn
verboj, kun
verboj, pri, per
verboj, kontrari
verboj, da, por
verboj,  al ia, t ie
verboj, antat, malantail
verboj
verboj
k ioma horo,  1  1-59,  ono
kiam, je kioma horo, je la . .
p lae i ,  Sat i
k ia l ,  e  ar
do
tempesprimoj
is, as, os
mi ne scias, eble
mi pensas, ke
kion vi pensas pri . . .
sed
tempordo
gramatiko kaj sintakso
gramatiko kaj sintakso
v e r b o l + v e r b o l l
kiu, kiuj, kiun, kiujn + vorto
b i ldo

oa0o enhavo metodo de praktikado

dia logo
valencia metodo
valencia metodo
valencia metodo
valencia metodo

valencia metodo
valencia metodo
valencia metodo
dialogo, kun kartoj
valencia metodo
valencia metodo
parolekerco
'valencia 

metodo
valencia metodo
valencia metodo
valencia metodo
valencia .metodo
valencia metodo
valencia metodo
valencia metodo
speciala ekzerco
valencia metodo
valencia metodo
skribekzerco + valencia metodo
skribekzerco + valencia metodo
klarigado, tradukado
valencia metodo
valencia metodo
valencia metodo +
dia logo
valencia metodo +
parolekzerco
skribekzerco, korektado
skribekzerco, korektado
valencia metodo +
k lar igado
speciala ekzerco

1
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4, 4a
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6
7
I
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
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BEKKURSO DE ESPERANTO--BEKUNU
VERKITA DE DENN'S E, KEEFE, I987

PLIBONIGITA I 994
C iuj Rajtoj Rezervitaj

Pa$o 1

Praktiku en grupoj la sekvantan dialogon. Ripetu Qin. Uzu vian nomon!

Johano: Bonan matenon.
Maria: Bonan matenon.

Johano: Kiel vi  nomigas?
Maria: Mi nomigas Maria. Kaj vi?

Johano: Mi estas Johano. Kiel vi fartas, Maria?
Maria: Mi fartas bone, dankon. Kaj vi?

Johano: Ankau mi fartas bone, dankon. Gis la revido, Maria.
Maria: Gis la revido, Johano.

Prinotu la pronomojn

m t  n l
v i  v i
l i i l i
s i
d l

Prinotu la f razojn

Mi fartas tre tre bone.
Mi fartas tre bone.
Mi fartas bone.
Mi fartas mezbone"
Mi fartas malbone.
Mi fartas tre malbone.
Mi fartas tre, tre malbone.

Prinotu la frazojn

Bonan matenon.
Bonan tagon.
Bonan posttagmezon.
Bonan vesperon.
Bonan nokton.

I



BEKKURSO
BEKUNU

PaQo 2

Vi lernos, kaj praktikos Jes,
A ^
L U  r

N€,

1. Cu Parizo estas en Francio?
?. Cu Londono estas en Anglio?
3. Cu Berlino estas en Hispanio?
4. Cu Madrido estas en Hispanio?

5. Cu Romo estas en Portugalio?
6 Cu Romo estas en ttalio?
7 Cu Moskvo estas en Francio?
8 Cu Moskvo estas en Rusio?

9 Cu vi estas en Rusio?
10 Cu vi estas en --- ----- ?
1 1 Cu vi estas en kurso de Esperanto?
12 Cu mi estas en kurso de Esperanto?

1 3 Cu vi estas en kurso de Esperanto en Moskvo?
14 Cu vi estas lernanto?
15 Cu vi estas lernanto de la franca lingvo?
16 Cu vi estas lernanto de la angla l ingvo?

17 Cu vi estas lernanto de Esperanto?
18 Cu vi estas la instruisto de la kurso?
19 eu ---- estas la instruisto de la kurso?
ZO Cu vi kaj mi estas en kurso de Esperanto?

?1 Cu la kurso de Esperanto estas en Madrido?
2? Cu la kurso de Esperanto estas en ---- --.----� ?
23 Bonvolu ripeti la pa$on! Dankon!



BEKKURSO
BEKUNU

Pa$o 3

Vi lernos, kaj praktikos
C u  . a i l  . ?

1 Cu Londono estas en Anglio a[ Francio?
2 Cu Madrido estas en ftalio ail Hispanio?
3 Cu Moskvo estas en Rusio ari en einio?
4 Cu vi estas en Usono ail ------.--�?

5 Cu mi estas en Parizo at ---- ------_ ?
6 Cu vi estas instruisto ail lernanto?
7 Cu mi estas lernanto afi instruisto?
8 Cu vi fartas tre bone, ari bone, afi m6zbone?

9 Cu vi estas lernanto de !a gerrnana lingvo a& lernanto de
Esperanto?

10 Cu vi estas en kurso de matematiko afi kurso-de Esperanto?
11 Cu mi estas lernanto de biologio au lernanto de Esperanto?
12 Cu Madrido estas lando ail urbo?

13 Cu Francio estas tando a& urbo?
14 Cu la instruisto nomi$as Johano au ---- ----.--� ?
15 Cu ni estas en kurso de la angla lingvo, ari de Esperanto?
16 Bonvolu ripeti la paQon! Dankon!



BEKKURSO
BEKUNU

Pa$o a

Vi lernos, kaj praktikos
Cu tio estas . ?
Cu tiu estas . ?
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Alu so

KU te Ko

Cu t io estas telefono?g,
b z estas lampo?

estas f loro?

estas taso?

estas Paulo?

estas Patilo?

estas forko?

Cu tio

uu tro

Cu tio

Cu tiu

Cu tru

Cu tio

Cu tro8
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Pa$o 4a

(>1

T lS Cu t io estas f loro aU taso?

R

S 14. Cu tiu estas Karlo ail Ramono?

I
At 15 Cu t io estas lampo, kaj t io estas muso?

x
Y 16 Cu t iu nomi$as Pailo?

L

A
.bXlZ Cu tio estas forko, kaj tiu estas Ramono?

, / d

,e,4 18 Cu tio estas forko, kaj tio estas kulero, kaj tio estas trane ilo?
'f

z1 R 19. Cu tiu estas Karlo, kaj tio estas botelo?- , / \

U
20 Bonvolu ripeti la pa$on. Demandu kaj rigardu la pa$on.

Respondu kaj ne rigardu la pa$on (se vi kapablas).
Dankon!

6
J 

9 Cu tiu estas Ramono?

0 9rO Cu tio estas glaso kaj taso?

fl
0 

- ,,  Cu t io estas botelo kaj mu3o?

4i

Y j ,, Cu tiu estas Parilo, kaj tiu estas Karlo?
b Kl*r-o



BEKKURSO
BEKUNU

Pa$o 5

Ni lernos, kaj praktikos

Kio estas tio? => Kio tio estas?
Kiu estas tiu? -=r Kiu tiu estas?

1 Kio estas t io?

2 Kio estas t io?

3 Kiu estas t iu?

4 Kiu estas t iu?

5 Kio t io estas?

u t

o e

Kio estas tio, kaj kio estas tio?

iu estas?

stas tio, kaj kio estas tio?
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Pa$o 5a

l f e Kiu estas t iu, kaj kiu estas t iu?

i 0 Kio estas tio, kaj kiu estas tiu?

1 1 Kiu estas tiu, kaj kio estas tio?

Kiu t iu estas, kaj kiu t iu estas?

A')
TO
q A 1 2

d

A g ' =
,/&,^
tpl'u

1 6

Kio tio estas, kaj kio tio estas?

Kio estas tio, kaj tio kaj tio?

Kiuj estas t iu, kaj t iu kaj t iu?

Kiu vi  estas?

Kiu mi estas?

18 Kiu vi  estas, kaj kiu mi estas?

Kiu 3i estas, kaj kiu li estas?

Bonvolu ripeti la pa$on. Dankon!
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BEKKURSO
BEKUNU

PaQoT

Ni lernos kaj raktikos
=) Prepozicioj de Loko = super, sur, sub, en,

dekstre de, maldekstre de, inter.

l C u
.Az L u

3 C u
. A
+ L U

5
6
7
8

la lampo estas super fa tablo?
la telefono estas sur la tablo?
la forko estas sur la tablo?
la kulero estas sub la tablo?

Cu la kulero estas en la taso?
Cu la kulero estas sub la tablo ail sur la tablo?
Cu la botelo estas super la forko?
Kio estas super la forko?

Kio estas sur la tablo?
Kio estas sub la tablo?
Cu Parifo estas maldekstre de la tablo?
Cu Ramono estas dekstre de la tablo?

Cu la fforo estas en la gfaso ari en la taso?
Kiu estas dekstre de la tablo?
Kiu estas maldekstre de la tablo?
Cu la tran6ilo etas super, sur, ari sub la tablo?

Cu la lampo estas super, sur, ail sub la tablo?
Cu la telefono estas inter la forko kaj traneilo?
Kio estas inter la forko kaj trandilo?
Kiu estas dekstre de la tablo, kaj kiu estas maldekstre de $i?

Kio estas super la tablo, kaj kio estas maldekstre de gi?
Bonvolu ripeti la liston. Vi lernas Esperanton bone kaj rapide!

9
1 0
1 1
1 2

1 3
1 4
1 5
1 6

1 7
1 8
1 9
zo

2 1
22

*
Eona ifeo por ferniEspero.nton rapi[e = lLzu aortaron!



BEKKURSO
BEKUNU

Pa$o 8

Ni lernos kaj praktikos

=>O =) OJ
e u estas kvar katoj?

Jes, estas kvar katoj.
Ne. ne estas kvar katoj.

t Cu estas kvar katoj sub la tablo?
2 Cu estas unu lampo supe!' !a tablo?
3 Cu estas du floroj en la glaso?
4 Cu estas tri tasoj sur la tablo?
5 Cu estas du tasoj sur la tablo?
6 Cu estas nari tasoj en cambro 1?
7 Cu estas ok tasoj en eambro "l?

8 Cu estas sep floroj en damb ro 2?

9 Cu estas nau floroj a0 dek floroj en eamb ro 2?
1 0 Cu estas ok kuleroj en 6amb ro 3?
11 Cu estas sep kuleroj en eambro 3?
12 Cu estas ses glasoj en eambro 1?
13 Cu estas kvin glasoj en eambro 1?
14 Cu estas kvar glasoj en dambro 1 ?
15 Cu estas ses floroj en eambro 3?
16 Cu estas kvin floroj, afi kvar floroj, au tri floroj, au du floroj en

eambro 3?
17 Bonvolu ripeti la paQon. Legu kaj demandu. Ne legu kaj respondu.
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BEKKURSO
BEKUNU

Pa$o 9

Ni lernos kaj praktikos K i e . . . ?
Kiom da . ..?

1
2
3
4

5
6
7
I

Cu estas tri tasoj sur la tablo?
Kiom da tasoj estas sur la tablo?
Kiom da glasoj estas sur la tablo?
Kiom da floroj estas en la glaso?

Cu estas unu mu$o dekstre de la lampo?
Kiom da mu6oj estas maldekstre de la lampo?
Cu estas sep katoj sur la bildo?
Kiom da katoj estas sur la bildo?

Cu la katoj estas dekstre de la tablo?
Kie estas la katoj?
Kie estas la mu3oj?
Kiom da mu6oj estas sur la bildo?

Kiom da tasoj estas super la katoj?
Cu la telefono estas inter la taso kaj botelo?
Kie estas la telefono?
Kiom da telefonoj estas sur la bildo?

Kiom da muSoj estas sur la bildo, kaj kie il i estas?
Kiom da personoj estas sur la bildo, kaj kie il i estas?
Kie estas la lampo kaj telefono?
Kie estas la personoj, kaj kie estas la katoj?

Kiom da tasoj kaj glasoj estas sur la bildo?
Bonvolu ripeti la pagon.
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1 3
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* Bona ileo por krniEsperanton: prafuift fr4met



BEKKURSO
BEKUNU

Pa$o 10

Vi lernos kaj praktikos D o n u a l  m i  . . .
Bonvolu doni al mi . .

+ N

Jen, Dankon, Ne dankinde.

Cu vi deziras ankarl
panon?

Jes, dankon.

lakto
kafo
teo
viando

akvo
vino
konf itajo
salo

forko
kulero
tra ne i lo
telero

taso
glaso
f rukto
le$omo
pano
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BEKKURSO
BEKUNU

Pa$o 1 1

Vi lernos, kaj praktikos
A = ) O
AJ =) OJ

1 Cu la lampo estas verda?
2 Cu la telefono estas nigra?
3 Cu la mu$oj estas nigraj?
4 Cu la bruna kato estas alta?

5 Cu la blanka kato estas alta arl malalta?
6 Kie estas la bruna kato?
7 Kie estas la flavaj tasoj?
8 Kie estas la verdaj tasoj?

9 Kiom da bluaj floroj estas sur la bildo?
10 Kiom da flavaj tasoj estas sur la bildo?
1 1 Kiom da boteloj estas sur la bildo?
12 Cu la f lavaj tasoj estas sur la tablo?

13 Kio estas bruna kaj al ta?
14 Kio estas nigra kaj sur la tablo?
15 Cu Londono estas granda ari malgranda?
16 Cu Portugal io estas malgranda?

17 Cu vi estas alta au malalta?
18 Cu mi estas alta ai l  malalta?
19 Cu la kurso de Esperanto estas interesa?
20 Cu la instruisto de la kurso de Esperanto estas bona?

21 Cu Esperanto estas facila ari malfa cila?
22 Bonvolu ripeti la ekzercon. Dankon!



BEKKURSO
BEKUNU

Pa$o 1 2

Vi lernos, kaj praktikos
KIA? =) BLUA
KIAJ? =) ALTAJ

1 Kia estas la telefono?

2 Kiaj estas la mu$oj?

3 Kia estas la lampo?

4 Kiaj estas la floroj en la glaso?

5 Kia estas la floro en la verda botelo?

6 Kia estas la nigra kato?

7 Kia estas la bruna kato?

I Kia estas la blanka kaj nigra kato?

9 Kiaj estas la tasoj sur la tablo; kaj kiaj estas la tasoj dekstre de la
tab lo?

10 Kiom da tasoj estas sur la tablo?

1 1 Kiaj i l i  estas?

12 Kie estas la f lavaj tasoj?

13 Kia estas Londono?

14 Kiaj estas Cinio kaj Portugalio?

15 Kia estas la instruisto? Bona ari malbona?

16 Kiaj estas la qelern4ntoj? Bonaj ail malbonaj?

17 Kia vi  estas? Bona, bela, intel igenta, r ida, afabla, juna?

18 Kia mi estas?

19 Kiaj vi kaj mi estas?

20 Kia estas Esperanto? Faci la au malfaci la?

21 Bonvolu ripeti la liston. Dankon!



BEKKURSO
BEKUNU

Pa$o 13

Vi lernos, kaj praktikos
A  = ) O
AJ =) OJ
AN =) ON
AJN => OJN

A = adjektivo
O = substantivo
J = pluralo
N = akuzativo

1  M i a

2 Mia

3  M ia

eemizo estas blanka.

pantalono estas blua.

j 6uoj estas bruna j,

Via eemizo estas ruQa.

Via pantalono estas griza.

Viaj 6uoj estas nigraj.

Mi surhavas blankan eemizon.

Mi surhavas bluan pantalonon.

Mi surhavas brunajn Suojn.

4

5

6

7

8

9

10 Vi surhavas ru$an eemizon.

11 Vi surhavas grizan pantalonon.

12 Vi surhavas nigrajn Suojn.

* Bona i^deo: Lemi nwajn aortoin freirflc antafi {a ktionott



BEKKURSO
BEKUNU

Pa$o 14

Vi lernos, kaj praktikos legas, skribas, faras, parolas,
Kion f i faras?, parolas esperante,
angle, france, germane, kun li.

Bos a,s
fAGctl

Dor.l
Ki f ioTo

t \
H e r - u o ;

Hoo,  ̂ e.  V*?

1
2
3
4

5
6
7
8

9
1 0
1 l
1 ?

1 3
1 4
1 5
1 6

Cu
LU

Cu
LU

Pablo legas?
l i  legas l ibron?
li legas grandan libron ari malgrandan libron?
Pablo skribas?

Kion l i  faras?
Cu Mipi kaj Mupi legas?
Cu i l i  parolas?
Cu i l i  parolas france?

A  . r .  rCu i l i  parolas germane?
Cu Mipi parolas esperante ail germane?
Cu ankari Mupi parolas esperante?
Cu Mupi parolas angle?

Kiu parolas esperante?
ACu ankau vi kaj mi parolas esperante?
Cu Mipi parolas kun vi?
Cu Mupi parolas kun vi?

17 Cu Mupi parolas kun Mipi?
18 Cu Mipi parolas esperante kun Mupi, arj france kun li?
19 Cu Mupi parolas esperante au angle kun Mipi?
2.O Cu vi parolas esperante kun mi?



BEKKURSO
BEKUNU

Pa$o 15

Vi lernos, kaj praktikos skribas, skribas per, pensas,
pensas pri, surhavas.

1 Cu Ramono legas?
.A2 Cu l i  parolas?

3 Cu l i  legas ai l  skr ibas?
4 Cu l i  skr ibas per  skr ib i lo?

5 Cu l ia skribi lo estas malgranda?
6 Kia estas l ia skribi lo?
7 Cu Ramono skribas germane?
8 Cu li skribas france, angle, au espe.rante?

9 eu mi skribas?
10 Kion mi faras nun?

A1 1 Cu mi parolas esperanton tre bone?
12 Kion faras Ramono?

13 eu la  sc ienc is to  skr ibas?
14 Cu l i  paro las?
15 eu l i  legas grandan l ibron?
16 Kion li faras? Cu li parolas afi pensas?

17 Cu l i  pensas pri  biologio?
18 Cu l i  pensas pri  matematiko?
19 Cu l i  es tas in te l igenta at j  mal in te l igenta?
20 Kia estas l ia kapo?

21 Cu l i  surhavas okulv i t ro jn?
22 Cu mi?
?3 Cu vi?
24 Kiu surhavas okulvi trojn?
25 Kion faras la sciencisto; kion faras Ramono; kaj kion ni faras?
26 Bonvolu refari la liston de demandoj. Multan dankon!

A.' . .
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BEKKURSO
BEKUNU

PaQo 16

Vi lernos, kaj praktikos mortigas, flugas, havas, koleras,
kontrail, amas, malamas, fumas.

l C u
2 Kiu
3 C u
4 C u

5
6
7
8

9
1 0

Pablo estas sur la kvina bi ldo?
estas t iu?

Sinjoro Nopo skribas?
li parolas Esperanton kun vi?

Kion li faras? Cu li legas libron, au du li mortigas muSojn?
Cu estas dek muSoj?
Kiom da muSoj estas?
Cu la musoj flugas sub Sinjoro Nopo ari super li?

Cu Sinjoro Nopo havas libron en la dekstra mano?
Kion li havas en la dekstra mano? Cu li havas floron a[

muSbat i lon?
Cu Sinjoro Nopo koleras kontrau vi?
Cu li koleras kontrail mi?

eu li koleras kontrarj la mu3oj?
Cu Sinjoro Nopo amas la mu6ojn?
Cu l i  malamas la muSojn?
ACu l i  moft igas la muSojn per l ibro?

Cu I i  mort igas i l in per muSbati lo?
Kie estas la mu3oj?
Kiaj i l i  estas?
Kiom da mu$oj flugas?

Cu Rikardo monigas muSojn?
ACu li legas, a[ parolas, a[ pensas, ail
Cu l i  fumas cigaredon?
Cu li fumas grandan pipon ati malgran

t ( t  x*< oo

\\
n pipon?

1 1
1 2

1 3
1 4
1 5
1 6

1 7
1 8
1 9
20

2 1
22
23
24

ZS Kion faras Rikardo, kaj kion faras Sinjoro Nopo?
26. Bonvolu redemandi. Dankon!
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BEKKURSO
BEKUNU

PaQo 17

Vi lernos, kaj praktikos trinkas, multe da, malmulte da,
t VresKau, tro, por, mangas.

1
2
3
4

5
6
7
8

9
1 0
1 t
1 2

1 3
1 4
1 5
1 6

1 7
1 8
1 9
20

2 1
22
23
24
?5

Cu
Kiu
Cu
Cu

Rikardo estas sur la sesa bildo?
estas t iu?

la ebriulo havas botelon kaj glason?
estas unu botelo da vino a[ du boteloj da vino?

Kiom da glasoj li havas?
Cu la ebriulo tr inkas multe
Cu li trinkas multe da vino,
Cu l i  es tas fe l ida?

malmulte?
malmulte da vino?

6

L A

'J'
eBKuLo

u A  a
V6RMO 

f

da i l i?

au
au

Kia l i  estas nun?
Cu l ia glaso estas ptena ari  malplena?
Cu l ia botelo estas malplena au preskau malplena?
Cu tro da vino estas bona por la sano?

Cu vi tr inkas vinon?
Cu vi trinkas bieron?
Kion vi  tr inkas kut ime?
Kion tr inkas la ebriulo?

Cu la vermo tr inkas?
Cu la vermo fumas a[ man$as?
Cu la vermo man$as panon?
Kion qi_ manQas?

^A.Cu pomoj estas bonaj por ni?
Kiaj estas pomoj?
Cu vi kutime man$as multe da pomoj ail malmulte
Kion la vermo kaj ebriulo faras?
Bonvolu far i  la tutan l iston al i foje. Dankon.



BEKKURSO
BEKUNU

Pa$o 18

Vi lernos, kaj praktikos laboras, dormas, dum, alia, tie,
sidas, staras, ridetas

1 Kiel nomi$as la persono sur la oka bildo?
2 Cu Petro laboras?
3 Cu li legas, skribas, ail dormas?
4 Cu li dormas sur seQo?

5 Kie l i  dormas?
6 Cu la lito estas tre bona?
7 Kia Qi estas? Tro longa, ari tro mallonga?
8 Cu Petro havas multe da haroj sur la kapo?

, ' *

Per Ro

9 Kiom da haroj l i havas?
10 Cu li dormas dum la tago ari dum la nokto?
11 Cu l ia j  oku lo j  estas fermi ta i  ar j  mal fermi ta j?
1? Kion faras Petro?

13 Cu vi ankau dormas ngn?
14 Kion vi  faras nun?
15 Cu vi kut ime dormas suf ide a[ nesufide?
16 Kiom da horoj vi kutime dormas?

17 Rigardu la al ian bi ldon. eu Petro estas t ie?
18 Kiuj estas t ie?
19 Kiu sidas sur la se$o, kaj kiu staras?
20 Kio estas Paulo? Viro a[ vir ino?

21 Kaj Maria? Kio 6i estas?
22 Cu la viro kaj virino ridetas?
23 Cu Pai l lo amas Marian?
24 Cu t i  amas Sin multe?

25 Cu Maria amas Rikardon?
26 Cu Si amas la ebriulon?
27 Kiun Si amas?
28 Kiun vi  amas? Vian edzon? Vian edzinon? Vian amikon? Vian

amik inon? Vian na jbaron? Vian na jbar inon? Ciu in?!

9

6
I
l?od..o

C t /

Mn<i e

29 Ripetu la demandojn. Dankon!



BEKKURSO
BEKUNU

Pa$o 19

Vi lernos, kaj praktikos venas, iras, veturas, atendas,
antail, malantati, prenas.

1
2
3
4

5
6
7
8

9
1 0
1 1
1 ?

1 3
1 4
1 5

1 6

1 7
1 B
1 9
2A
2?

Cu estas kvar tramoj sur la bi ldo?
Kiom da tramoj estas sur la bildo?
eu tramo tr i  venas al la haltejo?
Cu ankau tramo kvar venas?

Cu tramo sep venas ati iras?
Kiom da personoj veturas en tramo sep?
Kiom da personoj veturas en tramo tri kaj en tramo kvar?
Kiom da tramoj iras, kaj kiom da tramoj venas?

Cu personoj atendas la tramojn?
Kiom da personoj atendas?
Cu Mupi atendas tramon tri au tramon kvar?
Cu tramo tri estas antafi tramo kvar?

Kio estas malantat i  tramo sep?
Kie estas tramo 4?
Kiom da personoj atendas tramon tri, kaj kiom da personoj atendas

tramon kvar?
Kion faras la tramoj?

Kion faras la personoj?
Cu estas tramoj en via urbo?
eu estas tramoj en Germanio?
Cu vi kutime veturas per ar)tomobilo, per biciklo, ai per ailtobuso?
Ripetu la tutan Iiston. Dankon!
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Testu vian memoron! Ne rigardu la bildojn, kaj
respondu la sekvantajn
demandoin.

t  Cu Pablo legas jurna lon?
2 Kion l i  legas?
3 Kia estas l ia l ibro?
4 Cu Petro mortigas mu$ojn?

5 Kiu faras t ion?
6 Kiom da muSoj flugas super Sinjoro Nopo?
7 Cu la vermo man$as bananon?
8 Kion Qi manQas?

9 Cu Ramono tr inkas vinon.
10 Kiu faras t ion?
1 1 Cu la botelo de la ebriulo estas malplena ari preskari malpleria?
12 Cu la glaso estas preskail malplena air tute

ma lp lena?

13 Cu Maria amas la scienciston?
14 Kiun Si amas, kaj kiu amas Sin?
15 Cu 6i kaj l i  r idetas?
16 Kiu staras, kaj kiu sidas?

17 Kiom da tramoj venas, kaj kiom da tramoj iras?
18 Kiom da personoj atendas la tramojn?
19 Cu Rikardo fumas longajn, blankajn cigaredojn?
2A Kion l i  fumas?

21 Cu Petro laboras?
22 Kion l i  faras?
23 Kia estas l ia l i to? Tro longa au tro mallonga?
24 Kiu pensas, kaj kiuj parolas?

25 eu Mipi kaj Mupi parolas france kaj germane, ati esperante kaj angle?
26 Kie estas Mipi kaj Mupi? Sur la natla bildo a[ sur la dua bildo?
27 Lernu rapide, ripetante la pa$on!
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Kaj vi? Kion vi faras? En via grupo, uzr) la subajn
demandojn.

1 Cu vi legas l ibrojn?
.A

2 Cu vi legas multe da libroj arj malmulte da il i?
3 Cu vi legas jurnalon?
4 Cu vi legas jurnalon ofte ari malofte?

5 Cu vi parolas angle iomete?
A6 Cu vi parolas hispane?

7 Cu vi parolas esperante bele kaj bone?
7 Kiom da lingvoj vi scipovas?

I Cu vi fumas?
9 Cu viaj patro kaj patrino fumas?
10 Cu vi skribas leterojn por viaj geamikoj?
1 1 Cu vi skribas ofte ail malofte?

12 Cu vi skribas per la dekstra mano au per la maldekstra?
13 Cu vi skribas kutime per krajono, per bulkrajono, per skribmaSino, at)

per komputi lo?
14 Cu vi dormas multe ari malmulte?
15 Cu vi dormas nokte au tage?

16 Kiom da horoj vi kutime dormas?
17 Cu vi bone dormas, mezbone dormas, ari malbone dormas?
18 Cu vi tr inkas ru$an vinon?
19 Kion vi tr inkas por la matenmango?

20 Kion vi trinkas por la tagman$o?
Z1 Kion vi trinkas por la vesperman$o?
?2. Nun, relegu la demandoliston. Mi dankas al vi!

* Bona ileo: Ne forgesu ferni fa noaajn oortojn frzjru antail fa feci.onot!
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Vi lernos, kaj praktikos Kioma horo estas?
Estas la oka kaj kvardek kvin
minutoi.

Unu persono en via
nail," kaj demandas
"Estas la kvina kaj

grupo legas la nombrojn, ekzemple 5:49 =) "kvin, kvar,
"Kioma horo estas?" La alia persono respondas dirante:
kvardek nail minutoj."

1
2
3
4

5
6
7
8

I
1 0
1 1
1 2

1 3
1 4
1 5
1 6

1 7
1 8
1 9
20

2 1
22
23
24

25
26
27
28

1 :00
1:05
1 : 1 1
1 : 1 5

1 . 2 2
1 :27
1 . 2 9
1 :30

1 . 3 3
1 :44
1 : 4 5
1 :58

1 : 5 9
2:00
3:28
4:59

5 : 1 1
8:33
10:30
7:48

9:30
9:45
12:15
12.41

3:47
1 : 1 5
1 :30
4.49

Prinotu: Estas la 1 :15
Estas la 3:30
Estas la 5:45

Estas la unua kaj kvarono.
Estas la tria kaj duono.
Estas la kvina kajtri kvarslgl
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Vi lernos,
kaj praktikos

Kiam? =) lunde matene
marde posttagmeze
merkrede, vespere
jau& tage
vendrede nokte
sabate frue. malfrue
dimanee

1 Cu vi veki0as je la tr ia kut ime?
2 Je kioma horo vi veki$as?
3 Cu vi matenman0as je la dekdua?
4 Je kioma horo vi  matenman$as?

5 Kiam vi vekiQas kaj matenman$as?
6 Je kioma horo vi matenman$as dimande, kaj je kioma hoio vi

matenmangas lunde?
7 Cu vi tagmangas je la sepa?
8 Kiam vi tagman$as?

9 Kion vi  faras je la tr ia posttagmeze (= 15:O0)?
10 Je kiomaj horoj vi matenman$as kaj tagmanQas?
1 1 Je kioma horo komenciOas nia leciono de Esperanto?
12 Je k ioma horo n ia  lec iono f in iOas?

13 Je kiomaj horoj komenciQas kaj finigas nia leciono de Esperanto?
14 Cu nia kurso de Esperanto okazas merkrede?
15 Kiam $ i  okazas?
16 Cu vi venas al nia kurso matene?
17 Kiam ni venas al nia kurso de Esperanto? Matene, posttagmeze, ail

vespere?

18 Cu vi vesperman$as antail la leciono de Esperanto ari post Qi?
19 Je kioma horo vi  vesperman$as?
20 Cu vi enl i t idas je la oka vespere?
21 Je kioma horo vi  kut ime enl i t igas?

22 Kiam vi enl i t i$as vendrede, sabate, kaj dimance?
23 Cu vi ekdormas frue, kaj veki$as malfrue?
24 Bonvolu reuzi la demandol iston al i foje. Dankon!

Je kioma horo? =) Je la dua
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Vi lernos, kaj prakt ikos

Cu al vi plaeas . . . forta
C u v i  S a t a s  . . , , f o r t a n

kafo?
kafon?

Aliaj ekzemploj
Cu al vi pheas teo?
Cu al vi plaeas sukerita teo?
Cu al vi plaeas trinki sukeritan teon?
Cu vi Satas teon?
Cu vi Satas sukeritan teon?
Cu vi Satas trinki sukeritan teon?

1 kafo 21 fumi cigarojn
2 teo 2? iri en diskotekon .
3 Cokolado 23 lerni Esperanton
4 vino 24 studi l ingvojn

5 ru$a vino ZS labori multe
6 blanka vino 26 ne labori
7 trinki kafon kun lakto ?7 ripozi multe
8 trinki kafon sen sukero 28 solvi vortkrucon

9 orangoj  29 kuir i
10 v iando 30 sport i
11 $afajo 31 promdni en arbaro
12 man$i kolbason 32 paroli kun la personoj en nia grupo

13 dormi multe
14 legi l ibrojn pri historio
15 paroli Esperanton
16 rigardi francajn f i lmojn

17 ariskulti radioelsendon
18 afiskult i  muzikon
19 ludi muzikan instrumenton
20 kant i
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Vi lernos, kaj praktikos
Kial? =) Car

Bonvolu uzi la sekvantajn respondojn por la subaj
demandoj:
* estas bela kaj afabla * estas la tria nokte * 6atas fumi multe
* trinkas tro da vino * havas grandan kapon * havas malbonajn okulojn
* ne havas arjtomobilon * estas interesa kaj bone verkita
* malamas i l in * estas faci la l ingvo
* bezonas lakton, fruktojn, legomojn, kaj viandon
* soifas * malsatas * estas tre laca post la laboro
* estas scivolema * estas tre bongusta

Bonvolu skribi la respondojn lail la unua modelo.

1 Kial Petro dormas nun?

=) Li dormas nun, 6ar estas la tria nokte.

2 Kial Rikardo fumas multajn cigarojn?

3 Kial Paulo amas Marian?

4 Kial la personoj en bildo 12 uzas tramon?

5 Kial Sinjoro Nopo mortigas muSojn?
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Vi lernos, skribos, kaj praktikos
Car =) Do

Bonvolu skribi la respondojn lail la unua kaj kvara modelo.

1 La ebriulo fartas malbone, ear li trinkas tro da vino.

:) La ebriulo trinkas tro da vino, do li fartas malbone.

2 Paulo amas Marian, ear Si estas bela kaj afabla.

3 La sciencisto surhavas okulvitrojn, ear li havas malbonajn okulojn.

4 Sinjoro Nopo malamas muSojn, do li mortigas il in.

:) Sinjoro Nopo mortigas muSojn, 0ar li malamas il in.

5 Si trinkas multe da forta kafo, ear $i plaeas al Si.

6 Vi lernas Esperanton rapide, ear vi praktikas kaj studas multe.

7 M ia j gelernantoj laboras multe dum la leciono, do mi estas kontenta.

I Mi estas laca. dar mi laboras tro.

9 Pomoj estas bonaj por la sano, do mi manQas multe da il i.



Pa$o 26a

10 La infano tr inkas la l imonadon, ear l i  soifas.

11 La vojaQantoj man$as sandvidon kun Sinko, ear il i malsatas,

12 Pedro havas belan edzinon, do l i  estas fel iea.

13 La sinjoro iras al la supermerkato, ear li bezonas viandon.

14 Mi estas tre laca, do mi ripozas,

15 Mi fartas tre malbone, ear mi havas grandan kapdoloron. .

16 Mi uzas attobuson nun, ear mia veturi lo paneas.
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Vi lernos istempo
astempo
ostempo

JARO(J) MONATO(J) SEMAJNO(J) TAGO(J) HORO(J) MTNUTO(J)

ETVTNU MULTE DA

RrvrRu rnt

ANTAU DU antarihierail

EN LA PASINTA hieraU

rru cr rru hodiari nun nun

EN LA VENONTA morgaU

POST DU postmorgari

POST TRI

POST MULTE DA

Prinotu la sekvantajn ekzemplojn:

' antail multe da jaroj
" antau tr i  semajnoj
o antau du minutoj
o en la pasinta jaro
o en ei t iu semajno
" en la venonta monato
' post du jaroj
' post tri semajnoj
' post multe da jaroj

Prinotu ankaU la sekvantajn ekzemplojn:

o antau du tagoj = antauhierau
o antari  unu tago : hierau
o en 6i t iu tago : hodiau
' post unu tago : morgail
o post du tagoj : postmorgait
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Vi lernos, kaj praktikos -ts
-AS

-os

1 Cu vi matenman$is antarl unu horo?
2 Kiam vi matenmanQis?
3 Cu vi alvenis al la kurso de Esperanto antati kvin minutoj?
4 Kiam vi alvenis al la kurso de Esperanto?

5 Cu vi reiros hejmen post unu horo?
6 Cu nia leciono komenciOis antai tr i  minutoj?
7 Kiam $i komenci$is?
I Kiam nia leciono de hodiai l  f iniOos?

9 Kiam vi revenos al la kurso de Esperanto? Hodiail, morgat,
postmorgail, ail poste?

10 Kie vi estis antail sep minutoj, kaj kie vi estis antail sep horoj?
11 Kie vi  fer i is en la pasinta jaro, kaj kie vi  fer i is antaf i  du jaroj?
12 Kiam ni far is la pa$on 16 (kun Sinjoro Nopof

13 Cu la Franca Revolucio okazis antari 50 jaroj?
'l4 Kiam okazis la Franca Revolucio?
15 Kion vi  far is hierau?
16 Kion vi  faras nun?

17 Kion vi faros morgar)?
18 Kion vi faros post nia leciono hodiari?
19 Kiuj estas apud vi nun, kaj kiuj estis apud vi en la unua leciono?
20 Kiam vi ekaildis pri Esperanto?

21 Kiam vi eklernis Esperanton?
22 Kiam nia kurso de Esperanto f ini0os?
23 Redemandu. Multan dankon!
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Vi lernos, kaj praktikos
Mi ne scias, Eble

1 Kiel nomi$as la geamikoj de nia instruisto?
2 Kie lo$as Rikardo kaj Pedro?
3 Kiam la suno levi$as kaj subiras en Peruo?
4 Kion faras la Eskimoj dum la printempo?

5 Je kioma horo la fi lmo komencigos kaj finigos?
6 Kiom da personoj lo$as en Va3ingtono?
7 Cu la vetero estos tre bela en la venonta semajno?
I Kia estas la nova prezidento de Bolivio?

9 Kiu estas la urbestro de Vieno? '�

10 Kiom da personoj parolas Esperanton en Rumanio?
1 1 Kiom da mono nia instruisto perlaboras en uhu monato?
12. Kiaj estas la flagoj de Honduraso kaj Gvatemalo?

13 Kiun Rikardo vidis antafihierail?
14 Kial Sinjoro Nopo translokidis de Parizo en Londonon?
15 Je kioma horo Marta eklaboros morgail?
16 Kio estas tio malantarj la pordo?

17 Kiom kostas busbileto en Novjorko?
18 Kiel fartas la patro kaj patrino de Nadia?
19 Kiujn Pablo kaj Maria invit is al  la geedzi$a festo?
20 Kiajn Suojn Paillo aeetis en la vendejo?

?1 Kie troviOas m?lmultekosta hotelo?
?2 Cu Elizabeta kaj Maria feriis en Hispanio en la pasint a jaro?
23 Bonvolu fari la saman ekzercon alif oie. Koran dankon!
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Vi lernos, kaj praktikos
Mi pensas, ke

optnlas,
kredas,
diras (-is)
esperas,
timas,

1 Esperanto estas facila lingvo
2 nia kurso de Esperanto estas bona kaj interesa
3 la gelernantoj de nia kurso estas afablaj
4 multaj personoj lernos Esperanton en la venonta jaro

5 Esperanto estas tre malfacila kaj tre komplika lingvo
6 la pentrajoj de Pikaso estas belaj
7 la muziko de Betoveno estas bela
8 fa teatrajoj de Sekspiro estas amuzaj kaj interesaj 

'�

9 la fi lmoj de Holivudo estas bonaj
10 estos bela vetero en la venonta semajno
1 1 pluvos morgati
1? neQos postmorga[

13 estos varme en la venonta semajno
14 estos malvarme en la venonta semajno
15 la  veter in formoj  estas gusta i
16 la vetero pl iboniOos morgai l

17 la vetero malpl iboni0os morgai l
18 Usonanoj gajnos la mondan futbalan matdon
19 Hondurasanoj gajnos multe da oraj medaloj en la venontaj

Olimpikaj Ludoj
ZO Gvatemalanoj gajnos multe da ar$entaj kaj bronzaj medaloj en la

venontaj Olimpikaj Ludoj

21 vi gajnos la loterion en 6i tiu jaro
22 v i perdos monon en la loterio
23 via kurso de Esperanto estas bona, distra, amuza, interesa, kaj utila
24 Bonvolu ripeti di tiun ekzercon. Dankegon!
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Vi lernos, kaj praktikos
Kion vi pensas pri tio?

1 la lingvo Esperanto

2 la angla lingvo

3 la dina l ingvo

4 nia kurso de Esperanto

5 horoskopoj

6 klasika muziko

7 rokmuziko

I Mikelo Jackson

9 Hispanio

10 Usono

1 1 Japanio

1 2
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Vi lernos, kaj praktikos
,SED

1
2
3
4

5
6
7
8

Cu
LU

Cu
L U

Cu la urbo estas granda kaj bela?
.4.+ Gi estas granda, sed Qi ne estas bela.

Natal ia estas bela kaj al ta?
via amiko ludas pianon kaj violonon?
viaj gepatroj legas la vesperan jurnalon?
Siaj geonkloj laboras en la nova fabriko?

Cu Viktoro kaj Andrea logas en Varsovio?
Cu viaj gefratoj studas?
^AUu la  gardenis to i  semis ra faneto jn  ka j  karoto jn?
Cu Pako estas laborema kaj intel igenta?

9 Cu v i t ro  estas for t ika ka j  t rav idebla? 
'

10 Cu la hotelo antaf i  ta stacidomo estas bona kaj matmultekosta?
1 1 Cu Mozarto kaj Pikaso komponis muzikon?
12 cu la bananoj kaj la pomoj sur la tabro estas maturaj?

13 Cu kunikloj  mangas viandon kaj herbon?
14 Cu vino kaj cidro havas multe da alkoholo?
15 Cu la f i lmo estas longa kaj enuiqa?
16 cu la hotelo apud la urbodomo estas luksa kaj multekosta?

17 Cu la trajno de Madrido al Valencio estas rapida kaj komforta?
18 cu la studentoj povas legi kaj parol i  la anglan l ingvon?
19 Cu vi scias, kie l i  loQas kaj laboras?
2Q Cu l i  lav is  la  manOi laron,  ka j  ba la is  la  p lankon.

21 Cu vi aeetis la panon kaj fromagon?
22 Cu la profesoro scipovas la polin kaj rusan lingvojn?
23 Cu vi sendis leterojn kaj poStkartoln?
24 Bonvolu repraktiku la tutan liston. Mi dankas al vi multe!
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Vi lernos, kaj praktikos Post tio, poste, je la
Kvin minutojn poste, post
tagmanQo

, tiam,
la

7:AO vek i$ is
7 :1O matenman$ is

-- man$is toaston
-- tr inkis kafon kun lakto

734 legis la jurnalon
7:4O ir is al  la bushaltejo
7:50 prenis buson
8:00 alvenis al la laborejo

8 :01  ek labor i s
skribis leterojn
te le fon is

-- parol is kun la laborejestro
-- tajpis per la skribmasino

12 :00 :>  1 :00  tagman$ is
-- manQis sandvieon

mangis frukton
tr inkis akvon

1 :00  =>  5 :00  labo r i s
5:01 lasis la laborejon
5:10 ir is al  la vendeio kaj acetis fruktojn kaj legomojn
5:20 reprenis la buson

5:28 alvenis al la logejo
5:30 ailskultis la novajojn de la radio
6:00 vesperman$is
7:00 :> 9:00 r igardis f i lmon de la televidi lo

10:00 leg is  iomete
1 2 : 0 0  e n l i t i g i s
12:O9 ekdormis
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Vi lernos
Gramatikon kaj Sintakson

La vortordo de Esperanto estas tre fleksebla: SVR, SRV, VRS, VSR,
RSV, RVS. (S = subjekto, V = v€rbo, R = rekta objekto). Ekzemple:

SVR =>

SRV +

RSV +

RVS =>

VSR +

VRS +

a0et is tomatan

La siniorino spaqetoin kai tomatan sailcon aeetis.

Spaqetoin kaj tomatan sailpon la sinjorino adetis.

Spagetojn kai tomatan saucon aeetis la siniorino.

Aeetis la siniorino Spagetoj! kai tomatan sailcon.

Aeetis spagetoin kai tomatan sa[con la sinjorino.

SVR + Cu v i  donis la l ibron al 3i  hierarj?

S R V  = >  C u . . .

RSV +

RVS +

VSR +

VRS =>

Prikomentu eblajn diferencojn inter la supraj frazoj,



BEKKURSO
BEKUNU

Pa$o 35

Vi lernos, kaj analizos
Gramatikon kaj Sintakson ll

Tri efementoj de la frazo estas gravaj por nia kurso: 1) Subjekto 2) Verbo
kaj 3) Rekta Objekto (S, V, R). Bonvolu analizi la sekvantajn frazojn, kaj
ankari diri eu la verbo estas transitiva (Vtr) ail netransitiva (Vntr).

1 Pablo legis la l ibron hierai.

2 Cu Pablo legis la libron hierail?

3 Kion Pablo legis hierau post la leciono?

4 Kiam la l ibron Pablo legis?

5 Si donis la monon al la vendisto.

6 Brunajn 6uojn li ne surhavas.

7 Parizo estas la Oefurbo de Francio.

8 Sinjoro Nopo la nigrajn muSojn mortigas per la mu3batilo.

9 Kion li kaj 3i faras?

10 Miaj gepatroj lo$as en la strato Zamenhof.

11 Kiujn vi vidis antail du semajnoj en Madrido?

1? Kiuj vidis vin antafi tri monatoj en la Kongreso de Esperanto?

13 Kio estas tio maldekstre kaj dekstre de Pako?

14 Post tio, Si tajpis kvar leterojn per la skribma3ino.

15 Kiu amas Sin?

16 Kiun 3 i  amas?

17 Kion signifas la vorto "almenai l '  en la franca kaj hispana l ingvoj?

18 Si veki$is je la sesa kaj tre kvaronoj pl i  malpl i .

19 Bedafirinde la vetero malpliboni$os morgau au postmorgai.
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Vi lernos, kaj praktikos Verbo l+  Ve rbo l l

EkZemplOj. Cu vi Satas vidi f i lmojn en kinejo?
Cu vi deziras ir i  al la restoracio kun ni?

Bonvolu doni al mi kafon kun lakto.

1 eu vi  Satas vidi  f i lmojn en la kineio?
2 Cu al vi plaeas manQi qlaciajon en ta varmaj tagoj de ta somero?
3 Cu vi deziras lerni multe da Esperanto?
4 Cu vi volas paroli Esperanton tre flue kaj senhezite?

5 Cu vi povus doni al mi bulkrajonon?
6 Cu vi povus doni al mi moneron por aeeti po3tmarkon?
7 Cu vi povas pruntedoni al mi dudek mil dolarojn?
8 Cu vi deziras man$i kun mi en bona restoracio morgail?

9 Cu vi deziras akompani min al kinejo postmorgail?
10 Cu vi volas trinki kafon au teon kun mi sabate vespere?
1 1 Cu vi deziras studi Esperanton kun mi kaj miaj geamikoj morgau?
12 Cu vi volas iri kun mi kaj kun la aliaj Esperantistoj al stago de

Esperanto en la Alpoj en la venonta jaro?

13 Kiam vi komencis lerni la internacian l ingvon Esperanton?
14 Je kioma horo vi komencas kaj desas labori?
15 Cu oni devas paroli esperante ari cu oni devas paroli angle dum nia

kurso de Esperanto?
16 Kiel oni devas parol i  en kurso de la japana l ingvo?

17 Cu oni devas obei la legojn de nia lando?
18 Bonvolu redemandi al  mi la tr ian demandon.
19 Cu oni rajtas fumi en autobusoj kaj tramoj en via lando?

20 Cu eblas lerni la anglan l ingvon en dek tagoj?
21 Cu vi ofte ari malofte forgesas uzi la finajojn A, O, AJ, OJ, AN, ON,

AJN, OJN?
22 Kion ni devas fari por lerni Esperanton rapide?
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Vi lernos, kaj praktikos:
Kiu(n)? =) Tiu(n)
Kiuj(n)? =) Tiuj(n)

" Kiu persono legas?

o Kiu tramo venas?

o Tiu persono legas.
" Tiu legas.
" Li legas.
" Pablo legas. KTP

" Tiu tramo venas.
" Tiu venas.
" Tramo 3 venas. KTP

" Kiui geiernantoj surhavas " Tiuj gelernantoj surhavas okulvitrojn.
okulvitrojn? ' Tiuj surhavas okulvitrojn.

" Tiuj.
" lti. KTP

" Kiui pomoi estas freSaj? " Tiui oomoi estas freSaj.
" Tiuj.
" La pomoj sur la tablo. KTP

" Kiun melonon vi preferas? ' Mi preferas tiun melonon.
" Mi preferas tiun.
" Tiun.
" La melonon dekstre de la ananaso. KTP

" Kiuin tomatojn vi deziras? ' Mi deziras tiujn tomatojn.
" Mi deziras tiuin.
" Tiujn.
" La ruOain, maturain tomatoin. KTP
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Vi lernos, kaj praktikos
Kiu(n)? =)
Kiuj(n)? =)

Tiu(n)
Tiuj(n)

MW
ITTI

{ t u

L_),
I t

l r'B
/

6 1 1 " f t

K-\ta-r

."fA
ffi
0-ru

L O N G A

n-ne f n
K o N  0 A
KVADRATA

MULTEKOSTA

ut<?n
AurA
?€74
fr(oFqN DA

F € x t € s T R o
^
S L o S l L o
6 e < r t o
O 6.te rfl>

MO NTO
PeZtLo
Putfo
Dol,t o


	01-enhavo
	1
	2
	3
	4
	4a
	5
	5a
	6kolorabildo
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	26a
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38

