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BEKKURSO DE ESPERANTO – BEKUNU
VERKITA DE DENNIS E. KEEFE, 1987

PLIBONIGITA 1994

Ĉiuj Rajtoj Rezervitaj



BEKUNU ENHAVO BEKKURSO 
BEKUNU

Paĝo Enhavo Metodo de praktikado

1 kiel, pronomoj, salutoj dialogo
2 ĉu, jes, ne valencia metodo
3 aŭ valencia metodo
4 tio, tiu valencia metodo
5 kio, kiu valencia metodo
6 bildo
7 prepozicio de loko valencia metodo
8 1-10, oj, estas + nombro valencia metodo
9 kie, kiom da valencia metodo

10 u + i (Bonvolu doni), dativo dialogo, kun kartoj
11 a, aj valencia metodo
12 kia, kiaj valencia metodo
13 an, ajn, on, ojn parolekzerco
14 verboj, kun valencia metodo
15 verboj, pri, per valencia metodo
16 verboj, kontraŭ valencia metodo
17 verboj, da, por valencia metodo
18 verboj, alia, tie valencia metodo
19 valencia metodo
20 verboj valencia metodo

verboj, antaŭ, malantaŭ



BEKUNU ENHAVO BEKKURSO 
BEKUNU

Paĝo Enhavo Metodo de praktikado

21 verboj valencia metodo
22 kioma horo, 11-59, ono speciala ekzerco
23 kiam, je kioma horo, je la ... valencia metodo
24 plaĉi, ŝati valencia metodo
25 kial, ĉar skribekzerco + valencia metodo
26 do skribekzerco + valencia metodo
27 tempesprimoj klarigado, tradukado
28 is, as, os valencia metodo
29 mi ne scias, eble valencia metodo
30 mi pensas, ke valencia metodo +
31 kion vi pensas pri ... dialogo
32 sed valencia metodo +
33 tempordo parolekzerco
34 gramatiko kaj sintakso skribekzerco, korektado
35 gramatiko kaj sintakso skribekzerco, korektado
36 verbo l + verbo ll valencia metodo +
37 kiu, kiuj, kiun, kiujn + vorto klarigado
38 bildo speciala ekzerco



Vi lernos kaj praktikos BEKKURSO     Paĝo 1
BEKUNU

Prinotu la Prinotu la frazojn Prinotu la frazojn
pronomojn Mi fartas tre, tre bone. Bonan matenon.
mi ni Mi fartas tre bone. Bonan tagon.
vi vi Mi fartas bone. Bonan posttagmezon.
li ili Mi fartas mezbone. Bonan vesperon.
ŝi Mi fartas malbone. Bonan nokton.
ĝi Mi fartas tre malbone.

Mi fartas tre, tre malbone.

Praktiku en grupoj la sekvantan dialogon. Ripetu ĝin. Uzu vian nomon!
Johano:  Bonan matenon.
Maria:  Bonan matenon.
Johano:  Kiel vi nomiĝas?
Maria:
Johano:
Maria:  Mi fartas bone, dankon. Kaj vi?
Johano:
Maria:

Kiel vi nomiĝas?  Kiel vi fartas?  
Pronomoj.  Bonan matenon, ktp. 

 Mi nomiĝas Maria. Kaj vi?
 Mi estas Johano. Kiel vi fartas, Maria?

 Ankaŭ mi fartas bone, dankon. Ĝis la revido, Maria.
 Ĝis la revido, Johano.



Vi lernos kaj praktikos BEKKURSO                 Paĝo 2
                      Jes, BEKUNU
Ĉu … ?
                      Ne,

1 13
2 14
3 15
4 16

5 17
6 18
7 19
8 20

9 21
10 22
11 23Bonvolu ripeti la paĝon! Dankon!
12

Ĉu Parizo estas en Francio? Ĉu vi estas en kurso de Esperanto en Moskvo?
Ĉu Londono estas en Anglio? Ĉu vi estas lernanto?
Ĉu Berlino estas en Hispanio? Ĉu vi estas lernanto de la franca lingvo?
Ĉu Madrido estas en Hispanio? Ĉu vi estas lernanto de la angla lingvo?

Ĉu Romo estas en Portugalio? Ĉu vi estas lernanto de Esperanto?
Ĉu Romo estas en Italio? Ĉu vi estas la instruisto de la kurso?
Ĉu Moskvo estas en Francio? Ĉu .......... estas la instruisto de la kurso?
Ĉu Moskvo estas en Rusio? Ĉu vi kaj mi estas en kurso de Esperanto?

Ĉu vi estas en Rusio? Ĉu la kurso de Esperanto estas en Madrido?
Ĉu vi estas en ………….. ? Ĉu la kurso de Esperanto estas en ............?
Ĉu vi estas en kurso de Esperanto?
Ĉu mi estas en kurso de Esperanto?



Vi lernos kaj praktikos BEKKURSO                 Paĝo 3
Ĉu … aŭ … ? BEKUNU

1Ĉu Londono estas en Anglio aŭ Francio?
2
3
4

5Ĉu mi estas en Parizo aŭ ………….. ?
6
7
8

9Ĉu vi estas lernanto de la germana lingvo aŭ lernanto de Esperanto? 
10
11
12

13
14Ĉu la instruisto nomiĝas Johano aŭ …………….?
15
16Bonvolu ekstarigi demandojn per ĉi tiu gramatiko

Ĉu Madrido estas en Italio aŭ Hispanio?
Ĉu Moskvo estas en Rusio aŭ en Ĉinio?
Ĉu vi estas en Usono aŭ ………….. ?

Ĉu vi estas instruisto aŭ lernanto?
Ĉu mi estas lernanto aŭ instruisto?
Ĉu vi fartas tre bone, aŭ bone, aŭ mezbone?

Ĉu vi estas en kurso de matematiko aŭ kurso de Esperanto?
Ĉu mi estas lernanto de biologio aŭ lernanto de Esperanto?
Ĉu Madrido estas lando aŭ urbo?

Ĉu Francio estas lando aŭ urbo?

Ĉu ni estas en kurso de la angla lingvo, aŭ de Esperanto?



Vi lernos kaj praktikos BEKKURSO                 Paĝo 4a
Ĉu tio estas … ? BEKUNU

1 Ĉu tio estas telefono?

2

3

4

Ĉu tiu estas … ?

Ĉu tio estas lampo?

Ĉu tio estas floro?

Ĉu tio estas taso?



Vi lernos kaj praktikos BEKKURSO                 Paĝo 4b
Ĉu tio estas … ? BEKUNU

5

6

7

8

Ĉu tiu estas … ?

Ĉu tiu estas Paŭlo?

Ĉu tiu estas Paŭlo?

Ĉu tio estas forko?

Ĉu tio estas forko?



Vi lernos kaj praktikos BEKKURSO                 Paĝo 4c
Ĉu tio estas … ? BEKUNU

9

10

11

12

Ĉu tiu estas … ?

Ĉu tiu estas Ramono?

Ĉu tio estas glaso kaj taso?

Ĉu tio estas botelo kaj muŝo?

Ĉu tiu estas Paŭlo, kaj tiu estas Karlo?



Vi lernos kaj praktikos BEKKURSO                 Paĝo 4d
Ĉu tio estas … ? BEKUNU

13

14

15

16 Ĉu tiu nomiĝas Paŭlo?

Ĉu tiu estas … ?

Ĉu tio estas floro aŭ taso?

Ĉu tiu estas Karlo aŭ Ramono?

Ĉu tio estas lampo, kaj tio estas muŝo?



Vi lernos kaj praktikos BEKKURSO                 Paĝo 4e
Ĉu tio estas … ? BEKUNU

17

18

19

20 Bonvolu ripeti la paĝon. Demandu kaj rigardu la paĝon.

Respondu kaj ne rigardu la paĝon (se vi kapablas).

Dankon!

Ĉu tiu estas … ?

Ĉu tio estas forko, kaj tiu estas Ramono?

Ĉu tio estas forko, kaj tio estas kulero, kaj tio estas tranĉilo?

Ĉu tiu estas Karlo, kaj tio estas botelo?



Vi lernos kaj praktikos BEKKURSO                 Paĝo 5a
Kio estas tio?       Kio tio estas? BEKUNU
Kiu estas tiu?       Kiu tiu estas?

1 Kio estas tio?

2 Kio estas tio?

3 Kiu estas tiu?

4 Kiu estas tiu?

5 Kio tio estas?

6 Kiu tiu estas?

7 Kio estas tio, kaj kio estas tio?

8 Kio estas tio, kaj kio estas tio?



Vi lernos kaj praktikos BEKKURSO                 Paĝo 5b
Kio estas tio?       Kio tio estas? BEKUNU
Kiu estas tiu?       Kiu tiu estas?

9 Kiu estas tiu, kaj kiu estas tiu?

10 Kio estas tio, kaj kiu estas tiu?

11 Kiu estas tiu, kaj kio estas tio?

12 Kiu tiu estas, kaj kiu tiu estas?

13 Kio tio estas, kaj kio tio estas?

14 Kio estas tio, kaj tio kaj tio?

15 Kiuj estas tiu, kaj tiu kaj tiu?

16 Kiu vi estas?



Vi lernos kaj praktikos BEKKURSO                 Paĝo 5c
Kio estas tio?       Kio tio estas? BEKUNU
Kiu estas tiu?       Kiu tiu estas?

17 Kiu mi estas?

18 Kiu vi estas, kaj kiu mi estas? 

19 Kiu ŝi estas, kaj kiu li estas? 

20 Bonvolu ekstarigi demandojn per ĉi tiu gramatiko.  Dankon!



BEKKURSO                 Paĝo 6
BEKUNU



Ni lernos kaj praktikos BEKKURSO                  Paĝo 7a
BEKUNU

en, dekstre de, maldekstre de, inter

en, dekstre de, maldekstre de, inter
1Ĉu la lampo estas super la tablo?
2Ĉu la telefono estas sur la tablo?
3Ĉu la forko estas sur la tablo?
4Ĉu la kulero estas sub la tablo?

5Ĉu la kulero estas en la taso?
6Ĉu la kulero estas sub la tablo aŭ sur la tablo?
7Ĉu la botelo estas super la forko?
8Kio estas super la forko?

Bona ideo por lerni Esperanton rapide = Uzu vortaron!

Vi lernas Esperanton bone kaj rapide!

la prepozicioj de loko= super, sur, sub,



Ni lernos kaj praktikos BEKKURSO                  Paĝo 7b
BEKUNU

en, dekstre de, maldekstre de, inter

en, dekstre de, maldekstre de, inter
9Kio estas sur la tablo?

10Kio estas sub la tablo?
11
12

13
14Kiu estas dekstre de la tablo?
15Kiu estas maldekstre de la tablo?
16

Bona ideo por lerni Esperanton rapide = Uzu vortaron!

Vi lernas Esperanton bone kaj rapide!

la prepozicioj de loko= super, sur, sub,

Ĉu Paŭlo estas maldekstre de la tablo?
Ĉu Ramono estas dekstre de la tablo?

Ĉu la floro estas en la glaso aŭ en la taso?

Ĉu la tranĉilo estas super, sur, aŭ sub la tablo?



Ni lernos kaj praktikos BEKKURSO                  Paĝo 7c
BEKUNU

en, dekstre de, maldekstre de, inter

en, dekstre de, maldekstre de, inter
17
18
19
20Kiu estas dekstre de la tablo, kaj kiu estas maldekstre de ĝi? 

21Kio estas super la tablo, kaj kio estas maldekstre de ĝi? 
22Bonvolu ekstarigi demandojn per ĉi tiu gramatiko

Bona ideo por lerni Esperanton rapide = Uzu vortaron!

Vi lernas Esperanton bone kaj rapide!

la prepozicioj de loko= super, sur, sub,

Ĉu la lampo estas super, sur, aŭ sub la tablo?
Ĉu la telefono estas inter la forko kaj tranĉilo?
Kio estas inter la forko kaj tranĉilo?



Ni lernos kaj praktikos BEKKURSO                   Paĝo 8a
pluralojn  -O       -OJ BEKUNU
Ĉu estas kvar katoj?
    - Jes, estas kvar katoj.
    - Ne. ne estas kvar katoj.

1 unu
2 du
3 tri
4 kvar
5 kvin
6 ses
7 sep
8 ok
9 naŭ

10 dek
1
2
3
4
5

Ĉu estas kvar katoj sub la tablo?
Ĉu estas unu lampo super !a tablo?
Ĉu estas du floroj en la glaso?
Ĉu estas tri tasoj sur la tablo?
Ĉu estas du tasoj sur la tablo?



Ni lernos kaj praktikos BEKKURSO                                 Paĝo 8b
pluralojn  -O       -OJ BEKUNU
Ĉu estas kvar katoj?
    - Jes, estas kvar katoj.
    - Ne. ne estas kvar katoj.

1 unu        
2 du         Ĉambro 1 Ĉambro 2 Ĉambro 3
3 tri
4 kvar
5 kvin
6 ses
7 sep
8 ok
9 naŭ

10 dek
6
7
8
9

10

Ĉu estas naŭ tasoj en ĉambro 1?
Ĉu estas ok tasoj en ĉambro 1?
Ĉu estas sep floroj en ĉambro 2?
Ĉu estas nau floroj aŭ dek floroj en ĉambro 2?
Ĉu estas ok kuleroj en ĉambro 3?



Ni lernos kaj praktikos BEKKURSO                                 Paĝo 8c
pluralojn  -O       -OJ BEKUNU
Ĉu estas kvar katoj?
    - Jes, estas kvar katoj.
    - Ne. ne estas kvar katoj.

1 unu        
2 du         Ĉambro 1 Ĉambro 2 Ĉambro 3
3 tri
4 kvar
5 kvin
6 ses
7 sep
8 ok
9 naŭ

10 dek
11
12
13
14
15
16

17Bonvolu ekstarigi demandojn per ĉi tiu gramatiko

Ĉu estas sep kuleroj en ĉambro 3?
Ĉu estas ses glasoj en ĉambro 1?
Ĉu estas kvin glasoj en ĉambro 1?
Ĉu estas kvar glasoj en ĉambro 1 ?
Ĉu estas ses floroj en ĉambro 3?
Ĉu estas kvin floroj, aŭ kvar floroj, aŭ tri floroj, aŭ du floroj en ĉambro 3? 



Ni lernos kaj praktikos BEKKURSO                    Paĝo 9a
Kie ... ? BEKUNU
Kiom da … ?

1
2Kiom da tasoj estas sur la tablo?
3Kiom da glasoj estas sur la tablo?
4Kiom da floroj estas en la glaso?

5
6
7
8Kiom da katoj estas sur la bildo?

Bona ideo por lerni Esperanton:  Praktiki hejme!

Ĉu estas tri tasoj sur la tablo?

Ĉu estas unu muŝo dekstre de la lampo?
Kiom da muŝoj estas maldekstre de la lampo?
Ĉu estas sep katoj sur la bildo?



Ni lernos kaj praktikos BEKKURSO                    Paĝo 9b
Kie ... ? BEKUNU
Kiom da … ?

9
10Kie estas la katoj?
11
12

13Kiom da tasoj estas super la katoj?
14
15Kie estas la telefono?
16Kiom da telefonoj estas sur la bildo?

Bona ideo por lerni Esperanton:  Praktiki hejme!

Ĉu la katoj estas dekstre de la tablo?

Kie estas la muŝoj?
Kiom da muŝoj estas sur la bildo?

Ĉu la telefono estas inter la taso kaj botelo?



Ni lernos kaj praktikos BEKKURSO                    Paĝo 9c
Kie ... ? BEKUNU
Kiom da … ?

17
18Kiom da personoj estas sur la bildo, kaj kie ili estas?
19Kie estas la lampo kaj telefono?
20Kie estas la personoj, kaj kie estas la katoj?

21Kiom da tasoj kaj glasoj estas sur la bildo?
22Bonvolu ekstarigi demandojn per ĉi tiu gramatiko

Bona ideo por lerni Esperanton:  Praktiki hejme!

Kiom da muŝoj estas sur la bildo, kaj kie ili estas?



Vi lernos kaj praktikos BEKKURSO Paĝo 10
peti kaj BEKUNU

Bonvolu fari dialogon  lakto + N  kafo + N

1 Mi havas …  teo + N  viando + N

2  akvo + N  vino + N
aŭ

 konfitaĵo + N  salo + N

1 Jen  forko + N  kulero + N

2 Dankon  tranĉilo + N  telero + N

1 Ne dankinde.  taso + N  glaso + N
Ĉu vi deziras ankaŭ…         ?

 frukto + N  legomo + N
2 Jes, dankon.

aŭ  pano + N

la akuzativon -N

Donu al mi… 

Bonvolu doni al mi…  

Ne, dankon.

https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/EO/EOES/EOES.HTM

https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/EO/EOES/EOES.HTM


Vi lernos, kaj praktikos BEKKURSO                  Paĝo 11a
adjektivojn     -A       -O BEKUNU
pluralojn        -AJ      -OJ

1Ĉu la lampo estas verda?
2Ĉu la telefono estas nigra?
3
4

5
6Kie estas la bruna kato?
7Kie estas la flavaj tasoj?
8Kie estas la verdaj tasoj?

Ĉu la muŝoj estas nigraj?
Ĉu la bruna kato estas alta?

Ĉu la blanka kato estas alta aŭ malalta?



Vi lernos, kaj praktikos BEKKURSO                  Paĝo 11b
adjektivojn     -A       -O BEKUNU
pluralojn        -AJ      -OJ

9Kiom da bluaj floroj estas sur la bildo?
10Kiom da flavaj tasoj estas sur la bildo?
11Kiom da boteloj estas sur la bildo?
12

13Kio estas bruna kaj alta?
14Kio estas nigra kaj sur la tablo?
15
16

Ĉu la flavaj tasoj estas sur la tablo?

Ĉu Londono estas granda aŭ malgranda?
Ĉu Portugalio estas malgranda?



Vi lernos, kaj praktikos BEKKURSO                  Paĝo 11c
adjektivojn     -A       -O BEKUNU
pluralojn        -AJ      -OJ

17
18
19Ĉu la kurso de Esperanto estas interesa?
20
21

22Bonvolu ekstarigi demandojn per ĉi tiu gramatiko

Ĉu vi estas alta aŭ malalta?
Ĉu mi estas alta aŭ malalta?

Ĉu la instruisto de la kurso de Esperanto estas bona?
Ĉu Esperanto estas facila aŭ malfacila?



Vi lernos, kaj praktikos BEKKURSO                  Paĝo 12a
KIA            BLUA BEKUNU
KIAJ           ALTAJ

1Kia estas la telefono?
2Kiaj estas la muŝoj?
3Kia estas la lampo?
4Kiaj estas la floroj en la glaso?

5Kia estas la floro en la verda botelo?
6Kia estas la nigra kato?
7Kia estas la bruna kato?
8Kia estas la blanka kaj nigra kato?



Vi lernos, kaj praktikos BEKKURSO                  Paĝo 12b
KIA            BLUA BEKUNU
KIAJ           ALTAJ

9Kiaj estas la tasoj sur la tablo; kaj kiaj estas la tasoj dekstre de la tablo?
10Kiom da tasoj estas sur la tablo?
11Kiaj ili estas?
12Kie estas la flavaj tasoj?

13Kia estas Londono?
14Kiaj estas Ĉinio kaj Portugalio?
15Kia estas la instruisto? Bona aŭ malbona?
16Kiaj estas la gelernantoj? Bonaj aŭ malbonaj?



Vi lernos, kaj praktikos BEKKURSO                  Paĝo 12c
KIA            BLUA BEKUNU
KIAJ           ALTAJ

17Kia vi estas? Bona, bela, inteligenta, riĉa, afabla, juna?
18Kia mi estas?
19Kiaj vi kaj mi estas?
20

21Bonvolu ekstarigi demandojn per ĉi tiu gramatiko

Kia estas Esperanto? Facila aŭ malfacila?



Vi lernos, kaj praktikos BEKKURSO                   Paĝo 13
-A = adjektivo A             O BEKUNU
-O = substantivo AJ           OJ

-J = pluralo AN          ON

-N = akuzativo AJN        OJN

1 7
2 8
3 9

4 10
5 11
6 12

* Bona ideo: Lerni novajn vortojn  hejme antaŭ la leciono!!

Lia ĉemizo estas blanka. Li surhavas blankan ĉemizon.
Lia pantalono estas blua. Li surhavas bluan pantalonon.
Liaj ŝuoj estas nigraj. Li surhavas nigrajn ŝuojn.

Ŝia ĉemizo estas flava. Ŝi surhavas flavan ĉemizon.
Ŝia jupo estas verda. Ŝi surhavas verdan jupon.
Ŝiaj ŝuoj estas blankaj. Ŝi surhavas blankajn ŝuojn.



Vi lernos, kaj praktikos BEKKURSO                 Paĝo 14a
BEKUNU

Kion li faras?, parolas esperante,
angle, france, germane, kun li.

1Ĉu Pablo legas?
2Ĉu li legas libron?
3Ĉu li legas grandan libron aŭ malgrandan libron?
4Ĉu Pablo skribas?

5Kion li faras?
6
7
8

legas, skribas, faras, parolas,

Ĉu Mipi kaj Mupi legas?
Ĉu ili parolas?
Ĉu ili parolas france?



Vi lernos, kaj praktikos BEKKURSO                 Paĝo 14b
BEKUNU

Kion li faras?, parolas esperante,
angle, france, germane, kun li.

9
10
11
12

13Kiu parolas esperante?
14
15
16Ĉu Mupi parolas kun vi?

legas, skribas, faras, parolas,

Ĉu ili parolas germane?
Ĉu Mipi parolas esperante aŭ germane?
Ĉu ankaŭ Mupi parolas esperante?
Ĉu Mupi parolas angle?

Ĉu ankau vi kaj mi parolas esperante?
Ĉu Mipi parolas kun vi?



Vi lernos, kaj praktikos BEKKURSO                 Paĝo 14c
BEKUNU

Kion li faras?, parolas esperante,
angle, france, germane, kun li.

17
18
19
20

legas, skribas, faras, parolas,

Ĉu Mupi parolas kun Mipi?
Ĉu Mipi parolas esperante kun Mupi, aŭ france kun li?
Ĉu Mupi parolas esperante aŭ angle kun Mipi?
Ĉu vi parolas esperante kun mi?



Vi lernos, kaj praktikos BEKKURSO                 Paĝo 15a
skribas, skribas per, pensas, BEKUNU
pensas pri, surhavas.

1Ĉu Ramono legas?
2
3
4

5
6Kia estas lia skribilo?
7
8

Ĉu li parolas?
Ĉu li legas aŭ skribas?
Ĉu li skribas per skribilo?

Ĉu lia skribilo estas malgranda?

Ĉu Ramono skribas germane?
Ĉu li skribas france, angle, aŭ esperante?



Vi lernos, kaj praktikos BEKKURSO                 Paĝo 15b
skribas, skribas per, pensas, BEKUNU
pensas pri, surhavas.

9
10
11
12Kion faras Ramono?

13
14
15
16

Ĉu mi skribas?
Kion mi faras nun?
Ĉu mi parolas esperanton tre bone?

Ĉu la sciencisto skribas?
Ĉu li parolas?
Ĉu li legas grandan libron?
Kion li faras? Ĉu li parolas aŭ pensas?



Vi lernos, kaj praktikos BEKKURSO                 Paĝo 15c
skribas, skribas per, pensas, BEKUNU
pensas pri, surhavas.

17
18
19
20Kia estas lia kapo?

21
22
23
24Kiu surhavas okulvitrojn?
25Kion faras la sciencisto; kion faras Ramono; kaj kion ni faras?

26Bonvolu refari la liston de demandoj. Multan dankon!

Ĉu li pensas pri biologio?
Ĉu li pensas pri matematiko?
Ĉu li estas inteligenta aŭ malinteligenta?

Ĉu li surhavas okulvitrojn?
Ĉu mi?
Ĉu vi?



Vi lernos, kaj praktikos BEKKURSO                  Paĝo 16a
mortigas, flugas, havas, koleras, BEKUNU
kontraŭ, amas, malamas, fumas

1
2Kiu estas tiu?
3
4

5
6
7Kiom da muŝoj estas?
8

Ĉu Pablo estas sur la kvina bildo?

Ĉu Sinjoro Nopo skribas?
Ĉu li parolas Esperanton kun vi?

Kion li faras? Ĉu li legas libron, aŭ ĉu li mortigas muŝojn?
Ĉu estas dek muŝoj?

Ĉu la musoj flugas sub Sinjoro Nopo aŭ super li?



Vi lernos, kaj praktikos BEKKURSO                Paĝo 16b
mortigas, flugas, havas, koleras, BEKUNU
kontraŭ, amas, malamas, fumas

9
10
11
12

13
14
15
16

Ĉu Sinjoro Nopo havas libron en la dekstra mano?
Kion li havas en la dekstra mano? Ĉu li havas floron aŭ muŝbatilon? 
Ĉu Sinjoro Nopo koleras kontraŭ vi?
Ĉu li koleras kontraŭ mi?

Ĉu li koleras kontraŭ la muŝoj?
Ĉu Sinjoro Nopo amas la muŝojn?
Ĉu li malamas la muŝojn?
Ĉu li mortigas la muŝojn per libro?



Vi lernos, kaj praktikos BEKKURSO                Paĝo 16c
mortigas, flugas, havas, koleras, BEKUNU
kontraŭ, amas, malamas, fumas

17
18Kie estas la muŝoj?
19Kiaj ili estas?
20Kiom da muŝoj flugas?

21
22
23
24
25Kion faras Rikardo, kaj kion faras Sinjoro Nopo?

26Bonvolu redemandi. Dankon!

Ĉu li mortigas ilin per muŝbatilo?

Ĉu Rikardo mortigas muŝojn?
Ĉu li legas, aŭ parolas, aŭ pensas, aŭ skribas, aŭ fumas?
Ĉu li fumas cigaredon?
Ĉu li fumas grandan pipon aŭ malgrandan pipon?



Vi lernos, kaj praktikos BEKKURSO                 Paĝo 17a
trinkas, multe da, malmulte da, BEKUNU
preskaŭ, tro, por, manĝas

1Ĉu Rikardo estas sur la sesa bildo?
2Kiu estas tiu?
3
4Ĉu estas unu botelo da vino aŭ du boteloj da vino?

5Kiom da glasoj li havas?
6
7
8

Ĉu la ebriulo havas botelon kaj glason?

Ĉu la ebriulo trinkas multe aŭ malmulte?
Ĉu li trinkas multe da vino, aŭ malmulte da vino?
Ĉu li estas feliĉa?



Vi lernos, kaj praktikos BEKKURSO                 Paĝo 17b
trinkas, multe da, malmulte da, BEKUNU
preskaŭ, tro, por, manĝas

9
10
11
12

13
14
15
16Kion trinkas la ebriulo?

Kia li estas nun?
Ĉu lia glaso estas plena aŭ malplena?
Ĉu lia botelo estas malplena aŭ preskaŭ malplena?
Ĉu tro da vino estas bona por la sano?

Ĉu vi trinkas vinon?
Ĉu vi trinkas bieron?
Kion vi trinkas kutime?



Vi lernos, kaj praktikos BEKKURSO                 Paĝo 17c
trinkas, multe da, malmulte da, BEKUNU
preskaŭ, tro, por, manĝas

17
18
19
20

21
22Kiaj estas pomoj?
23
24Kion la vermo kaj ebriulo faras?

25

Ĉu la vermo trinkas?
Ĉu la vermo fumas aŭ manĝas?
Ĉu la vermo manĝas panon?
Kion ĝi manĝas?

Ĉu pomoj estas bonaj por ni?

Ĉu vi kutime manĝas multe da pomoj aŭ malmulte da ili?

Bonvolu fari la tutan liston alifoje. Dankon.



Vi lernos, kaj praktikos BEKKURSO                 Paĝo 18a
laboras, dormas, dum, alia, tie, BEKUNU
sidas, staras, ridetas

1Kiel nomiĝas la persono sur la oka bildo?
2Ĉu Petro laboras?
3
4

5Kie li dormas?
6
7
8

Ĉu li legas, skribas, aŭ dormas?
Ĉu li dormas sur seĝo?

Ĉu la lito estas tre bona?
Kia ĝi estas? Tro longa, aŭ tro mallonga?
Ĉu Petro havas multe da haroj sur la kapo?



Vi lernos, kaj praktikos BEKKURSO                 Paĝo 18b
laboras, dormas, dum, alia, tie, BEKUNU
sidas, staras, ridetas

9Kiom da haroj li havas?
10
11
12Kion faras Petro?

13
14Kion vi faras nun?
15
16Kiom da horoj vi kutime dormas?

Ĉu li dormas dum la tago aŭ dum la nokto?
Ĉu liaj okuloj estas fermitaj aŭ malfermitaj?

Ĉu vi ankau dormas nun?

Ĉu vi kutime dormas sufiĉe aŭ nesufiĉe?



Vi lernos, kaj praktikos BEKKURSO                 Paĝo 18c
laboras, dormas, dum, alia, tie, BEKUNU
sidas, staras, ridetas

17
18Kiuj estas tie?
19Kiu sidas sur la seĝo, kaj kiu staras?
20

21Kaj Maria? Kio ŝi estas?
22
23
24

Rigardu la alian bildon. Ĉu Petro estas tie?

Kio estas Paŭlo? Viro aŭ virino?

Ĉu la viro kaj virino ridetas?
Ĉu Paŭlo amas Marian?
Ĉu li amas ŝin multe?



Vi lernos, kaj praktikos BEKKURSO                 Paĝo 18d
laboras, dormas, dum, alia, tie, BEKUNU
sidas, staras, ridetas

25
26
27Kiun ŝi amas?
28Kiun vi amas? Vian edzon? Vian edzinon? Vian amikon? Vian

29Ripetu la demandojn. Dankon!

Ĉu Maria amas Rikardon?
Ĉu ŝi amas la ebriulon?

amikinon? Vian najbaron? Vian najbarinon? Ĉiujn?!



Vi lernos, kaj praktikos BEKKURSO                 Paĝo 19a
venas, iras, veturas, atendas, BEKUNU

1Ĉu estas kvar tramoj sur la bildo?
2Kiom da tramoj estas sur la bildo?
3
4

5
6Kiom da personoj veturas en tramo sep?
7Kiom da personoj veturas en tramo tri kaj en tramo kvar?
8Kiom da tramoj iras, kaj kiom da tramoj venas?

antaŭ, malantaŭ, prenas

Ĉu tramo tri venas al la haltejo?
Ĉu ankaŭ tramo kvar venas?

Ĉu tramo sep venas aŭ iras?



Vi lernos, kaj praktikos BEKKURSO                 Paĝo 19b
venas, iras, veturas, atendas, BEKUNU

9
10Kiom da personoj atendas?
11
12

13
14Kie estas tramo 4?
15Kiom da personoj atendas tramon tri, kaj kiom da personoj atendas

tramon kvar?
16Kion faras la tramoj?

antaŭ, malantaŭ, prenas

Ĉu personoj atendas la tramojn?

Ĉu Mupi atendas tramon tri aŭ tramon kvar?
Ĉu tramo tri estas antaŭ tramo kvar?

Kio estas malantaŭ tramo sep?



Vi lernos, kaj praktikos BEKKURSO                 Paĝo 19c
venas, iras, veturas, atendas, BEKUNU

17Kion faras la personoj?
18
19
20

21Bonvolu ekstarigi demandojn per ĉi tiu gramatiko

antaŭ, malantaŭ, prenas

Ĉu estas tramoj en via urbo?
Ĉu estas tramoj en Germanio?
Ĉu vi kutime veturas per aŭtomobilo, per biciklo, aŭ per aŭtobuso?



Testu vian memoron! BEKKURSO                 Paĝo 20a
Ne rigardu la bildojn, kaj respondu BEKUNU

1Ĉu Pablo legas ĵurnalon?
2Kion li legas?
3Kia estas lia libro?
4

5Kiu faras tion?
6
7
8Kion ĝi manĝas?

9
10Kiu faras tion?
11
12

13
14
15
16Kiu staras, kaj kiu sidas?

la sekvantajn demandojn

Ĉu Petro mortigas muŝojn?

Kiom da muŝoj flugas super Sinjoro Nopo?
Ĉu la vermo manĝas bananon?

Ĉu Ramono trinkas vinon?

Ĉu la botelo de la ebriulo estas malplena aŭ preskaŭ malplena?
Ĉu la glaso estas preskaŭ malplena aŭ tute malplena? 

Ĉu Maria amas la scienciston?
Kiun ŝi amas, kaj kiu amas ŝin?
Ĉu ŝi kaj li ridetas?



Testu vian memoron! BEKKURSO                 Paĝo 20b
Ne rigardu la bildojn, kaj respondu BEKUNU

17Kiom da tramoj venas, kaj kiom da tramoj iras?
18Kiom da personoj atendas la tramojn?
19Ĉu Rikardo fumas longajn, blankajn cigaredojn?
20Kion li fumas?

21
22Kion li faras?
23
24Kiu pensas, kaj kiuj parolas?

25
26Kie estas Mipi kaj Mupi? Sur la naŭa bildo aŭ sur la dua bildo?
27Lernu rapide, ripetante la paĝon!

la sekvantajn demandojn

Ĉu Petro laboras?

Kia estas lia lito? Tro longa aŭ tro mallonga?

Ĉu Mipi kaj Mupi parolas france kaj germane, aŭ esperante kaj angle?



Kaj vi? Kion vi faras? BEKKURSO                 Paĝo 21a
En via grupo, uzu la subajn BEKUNU
demandojn

1Ĉu vi legas librojn?
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

Ĉu vi legas multe da libroj aŭ malmulte da ili?
Ĉu vi legas jurnalon?
Ĉu vi legas jurnalon ofte aŭ malofte?

Ĉu vi parolas angle iomete?
Ĉu vi parolas hispane?
Ĉu vi parolas esperante bele kaj bone?
Kiom da lingvoj vi scipovas?

Ĉu vi fumas?
Ĉu viaj patro kaj patrino fumas?
Ĉu vi skribas leterojn por viaj geamikoj?
Ĉu vi skribas ofte aŭ malofte?



Kaj vi? Kion vi faras? BEKKURSO                 Paĝo 21b
En via grupo, uzu la subajn BEKUNU
demandojn

13
14

per komputilo?
15
16

17Kiom da horoj vi kutime dormas?
18
19
20Kion vi trinkas por la matenmanĝo?

21Kion vi trinkas por la tagmanĝo?
22Kion vi trinkas por la vespermanĝo?
23Nun, relegu la demandoliston. Mi dankas al vi!

* Bona ideo: Ne forgesu lerni la novajn vortojn hejme antaŭ la leciono!!!

Ĉu vi skribas per la dekstra mano aŭ per la maldekstra?
Ĉu vi skribas kutime per krajono, per bulkrajono, per skribmaŝino, aŭ

Ĉu vi dormas multe aŭ malmulte?
Ĉu vi dormas nokte aŭ tage?

Ĉu vi bone dormas, mezbone dormas, aŭ malbone dormas?
Ĉu vi trinkas ruĝan vinon?



Vi lernos, kaj praktikos BEKKURSO             Paĝo 22
Kioma horo estas? Estas la oka BEKUNU
kaj kvardek kvin minutoj.

Prinotu:

1  1:00 9 1:33 17 5:11 25 3:47
2  1:05 10 1:44 18 8:33 26 1:15
3  1:11 11 1:45 19 10:30 27 1:30
4  1:15 12 1:58 20 7:48 28 4:49

5  1:22 13 1:59 21 9:30
6  1:27 14 2:00 22 9:45
7 1:29 15 3:28 23 12:15
8  1:30 16 4:59 24 12:41

Unu persono en via grupo legas la nombrojn, ekzemple 5:49 => "kvin, 
kvar, naŭ" kaj demandas "Kioma horo estas?" La alia persono 
respondas dirante: "Estas la kvina kaj kvardek naŭ minutoj."

Estas la 1:15 = Estas la unua kaj kvarono.
Estas la 3:30 = Estas la tria kaj duono.
Estas la 5:45 = Estas la kvina kaj tri kvaronoj.



Vi lernos, kaj praktikos BEKKURSO                 Paĝo 23a
- Je kioma horo? => BEKUNU
- Je la dua
Kiam?
lunde, matene,
marde, posttagmeze,
merkrede, vespere,
jaŭde, tage,
vendrede, nokte,
sabate, frue,
dimanĉe malfrue,

1
2Je kioma horo vi vekiĝas?
3
4Je kioma horo vi matenmanĝas?

5Kiam vi vekiĝas kaj matenmanĝas?
6Je kioma horo vi matenmanĝas dimanĉe, kaj je kioma horo vi

matenmanĝas lunde?
7
8Kiam vi tagmanĝas?

Ĉu vi vekiĝas je la tria kutime?

Ĉu vi matenmanĝas je la dekdua?

Ĉu vi tagmanĝas je la sepa?



Vi lernos, kaj praktikos BEKKURSO                 Paĝo 23b
- Je kioma horo? => BEKUNU
- Je la dua
Kiam?
lunde, matene,
marde, posttagmeze,
merkrede, vespere,
jaŭde, tage,
vendrede, nokte,
sabate, frue,
dimanĉe malfrue,

9Kion vi faras je la tria posttagmeze (= 15:00)?
10Je kiomaj horoj vi matenmanĝas kaj tagmanĝas?
11
12

13Je kiomaj horoj komenciĝas kaj finiĝas nia leciono de Esperanto?
14
15Kiam ĝi okazas?
16

Je kioma horo komenciĝas nia leciono de Esperanto?
Je kioma horo nia leciono finiĝas?

Ĉu nia kurso de Esperanto okazas merkrede?

Ĉu vi venas al nia kurso matene?



Vi lernos, kaj praktikos BEKKURSO                 Paĝo 23c
- Je kioma horo? => BEKUNU
- Je la dua
Kiam?
lunde, matene,
marde, posttagmeze,
merkrede, vespere,
jaŭde, tage,
vendrede, nokte,
sabate, frue,
dimanĉe malfrue,

17Kiam ni venas al nia kurso de Esperanto? Matene, posttagmeze, aŭ
vespere?

18
19Je kioma horo vi vespermanĝas?
20

21Je kioma horo vi kutime enlitigas?
22Kiam vi enlitiĝas vendrede, sabate, kaj dimanĉe?
23
24Bonvolu reuzi la demandoliston alifoje. Dankon!

Ĉu vi vespermanĝas antaŭ la leciono de Esperanto aŭ post ĝi?

Ĉu vi enlitiĝas je la oka vespere?

Ĉu vi ekdormas frue, kaj vekiĝas malfrue?



Vi lernos, kaj praktikos BEKKURSO                 Paĝo 24a
BEKUNU

Aliaj ekzemploj:

1 kafo 9 oranĝoj
2 teo 10 viando
3 ĉokolado 11 ŝafaĵo
4 vino 12 manĝi kolbason

5 ruĝa vino 13 dormi multe
6 blanka vino 14 legi librojn pri historio
7 trinki kafon kun lakto 15 paroli Esperanton
8 trinki kafon sen sukero 16 rigardi francajn filmojn

Ĉu al vi plaĉas. . . forta  kafo?
Ĉu vi ŝatas . . . . . fortan kafon?

Ĉu al vi plaĉas teo?
Ĉu al vi plaĉas sukerita teo?
Ĉu al vi plaĉas trinki sukeritan teon?
Ĉu vi ŝatas teon?
Ĉu vi ŝatas sukeritan teon?
Ĉu vi ŝatas trinki sukeritan teon?



Vi lernos, kaj praktikos BEKKURSO                 Paĝo 24b
BEKUNU

Aliaj ekzemploj:

17 aŭskulti radioelsendon 25 labori multe
18 26 ne labori
19 ludi muzikan instrumenton 27 ripozi multe
20 kanti 28 solvi vortkrucon

21 fumi cigarojn 29 kuiri
22 iri en diskotekon 30 sporti
23 lerni Esperanton 31
24 studi lingvojn 32

Ĉu al vi plaĉas. . . forta  kafo?
Ĉu vi ŝatas . . . . . fortan kafon?

Ĉu al vi plaĉas teo?
Ĉu al vi plaĉas sukerita teo?
Ĉu al vi plaĉas trinki sukeritan teon?
Ĉu vi ŝatas teon?
Ĉu vi ŝatas sukeritan teon?
Ĉu vi ŝatas trinki sukeritan teon?

aŭskulti muzikon

promeni en arbaro
paroli kun la personoj en nia grupo



Vi lernos, skribos, kaj praktikos BEKKURSO                 Paĝo 25
Kial? => Ĉar BEKUNU

Bonvolu uzi la sekvantajn respondojn por la subaj demandoj:
* estas bela kaj afabla * havas grandan kapon 
* trinkas tro da vino * estas interesa kaj bone verkita
* ne havas aŭtomobilon * estas facila lingvo
* malamas ilin * malsatas 
* bezonas lakton, fruktojn, legomojn, * estas tre bongusta
   kaj viandon * estas tre laca post la laboro
* soifas * ŝatas fumi multe
* estas scivolema * havas malbonajn okulojn
* estas la tria nokte 
Bonvolu skribi la respondojn laŭ la unua modelo.

1 Kial Petro dormas nun?
   => li dormas nun, ĉar estas la tria nokte

2 Kial Rikardo fumas multajn cigarojn?
   => 

3 Kial Paŭlo amas Marian?
   => 

4 Kial la personoj en bildo 12 uzas tramon?
   => 

5 Kial Sinjoro Nopo mortigas muŝojn?
   => 



Skribo-Ekzerco pri  BEKKURSO              Paĝo 25b
KIAL (¿por qué?), BEKUNU
kaj ĈAR (porque)

Bonvolu uzi la sekvantajn respondojn por la subaj demandoj:
 … estas bela kaj afabla.  … estas la tria nokte.
 … ŝatas fumi multe.  … trinkas tro da vino.
 … havas grandan kapon.  … havas malbonajn okulojn.
 … en havas aŭtomobilon (veturilon, aŭton).  … estas interesa kaj bone verkita. 

 … bezonas lakton, fruktojn, legomojn, kaj viandon.

 … estas tre laca post la laboro.

Bonvolu SKRIBI la respondojn laŭ la modelo de la unua frazo (Kial Petro. . . .). Ĉiam skribu

kompletan frazon, kaj ĉiam respondu per ĉar. Uzu la suprajn 16 frazojn por viaj respondoj.

1. Kial Petro dormas nun? => Li dormas nun, ĉar estas la tria nokte.
2. Kial Rikardo aĉetas multe da tabako? => Li aĉetas multe da tabako ĉar ...
3. Kial Paŭlo amas Marian? => Li …
4. Kial la homoj en la bildo uzas tramon? =>
5. Kial Sinjoro Nopo mortigas muŝojn? =>
6. Kial la infanoj manĝas multe da ĉokolado? =>
7. Kial vi lernas Esperanton rapide? =>
8. Kial Ana kaj Eduardo ripozas en seĝoj nun? =>

 … malamas ilin.  … estas facila lingvo.

 … soifas.  … malsatas.
 … estas scivolema.

 … estas tre bongusta.



Skribo-Ekzerco pri  BEKKURSO              Paĝo 25c
KIAL (¿por qué?), BEKUNU
kaj ĈAR (porque)

Bonvolu uzi la sekvantajn respondojn por la subaj demandoj:
 … estas bela kaj afabla.  … estas la tria nokte.
 … ŝatas fumi multe.  … trinkas tro da vino.
 … havas grandan kapon.  … havas malbonajn okulojn.
 … en havas aŭtomobilon (veturilon, aŭton).  … estas interesa kaj bone verkita. 

 … bezonas lakton, fruktojn, legomojn, kaj viandon.

 … estas tre laca post la laboro.

Bonvolu SKRIBI la respondojn laŭ la modelo de la unua frazo (Kial Petro. . . .). Ĉiam skribu

kompletan frazon, kaj ĉiam respondu per ĉar. Uzu la suprajn 16 frazojn por viaj respondoj.

9.  Kial via amiko uzas okulvitrojn? =>
10.  Kial vi kaj viaj familianoj manĝas nun? =>
11.  Kial via filo kaj via filino ofte legas multajn artikolojn en Vikipedio? =>
12.  Kial la ebriulo estas ebria nun? =>
13.  Kial Maria iras al la fruktovendejo kaj al la supermerkato (supermarkto)? =>
14.  Kial la sciencisto estas tre inteligenta? =>
15.  Kial multe da homoj legas la hispanan libron Don Kiĥoto (Don Quijote)? =>
16.  Kial la knabo trinkas du grandajn glasojn da akvo? =>

 … malamas ilin.  … estas facila lingvo.

 … soifas.  … malsatas.
 … estas scivolema.

 … estas tre bongusta.



Vi lernos, skribos, kaj praktikos BEKKURSO                 Paĝo 26a
BEKUNU

Bonvolu skribi la respondojn laŭ la unua kaj kvara modelo
1 La ebriulo fartas malbone, ĉar li trinkas tro da vino.

2 Paŭlo amas Marian, ĉar ŝi estas bela kaj afabla.
   => 

3 La sciencisto surhavas okulvitrojn, ĉar li havas malbonajn okulojn.
   => 

4 Sinjoro Nopo malamas muŝojn, do li mortigas ilin.

5 Ŝi trinkas multe da forta kafo, ĉar ĝi plaĉas al ŝi.
   => 

6 Vi lernas Esperanton rapide, ĉar vi praktikas kaj studas multe.
   => 

7
   => 

8
   => 

9
   => 

Ĉar => Do

   => La ebriulo trinkas tro da vino, do li fartas malbone.

   => Sinjoro Nopo mortigas muŝojn, ĉar li malamas ilin.

Miaj gelernantoj laboras multe dum la leciono, do mi estas kontenta.

Mi estas laca, ĉar mi laboras tro.

Pomoj estas bonaj por la sano, do mi manĝas multe da ili.



Vi lernos, skribos, kaj praktikos BEKKURSO                 Paĝo 26b
BEKUNU

Bonvolu skribi la respondojn laŭ la unua kaj kvara modelo
10 La infano trinkas la limonadon, ĉar li soifas.

   => 
11 La vojaĝantoj manĝas sandviĉon kun ŝinko, ĉar ili malsatas.

   => 
12

   => 
13 La sinjoro iras al la supermerkato, ĉar li bezonas viandon.

   => 
14 Mi estas tre laca, do mi ripozas.

   => 
15

   => 
16

   => 

Ĉar => Do

Pedro havas belan edzinon, do li estas feliĉa.

Mi fartas tre malbone, ĉar mi havas grandan kapdoloron.

Mi uzas aŭtobuson nun, ĉar mia veturilo paneas.



Vi lernos BEKKURSO                 Paĝo 27
istempo BEKUNU
astempo
ostempo

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

ANTAŬ MULTE DA …

ANTAŬ TRI …

ANTAŬ DU … antaŭhieraŭ

EN LA PASINTA … hieraŭ

EN ĈI TIU … hodiaŭ nun nun

EN LA VENONTA … morgaŭ

POST DU … postmorgaŭ

POST TRI …

POST MULTE DA …

Prinotu la sekvantajn ekzemplojn:
antaŭ multe da jaroj en la pasinta jaro post du jaroj
antaŭ tri semajnoj en ĉi tiu semajno post tri semajnoj
antaŭ du minutoj en la venonta monato post multe da jaroj
Prinotu ankaŭ la sekvantajn ekzemplojn:
antaŭ du tagoj = antaŭhieraŭ
antaŭ unu tago = hieraŭ
en ĉi tiu tago = hodiaŭ
post unu tago = morgaŭ
post du tagoj : = postmorgaŭ



Vi lernos, kaj praktikos  BEKKURSO               Paĝo 28a
-is         BEKUNU

-as
        -os

1 Ĉu vi matenmanĝis antaŭ unu horo?
2 Kiam vi matenmanĝis?
3
4 Kiam vi alvenis al la kurso de Esperanto?

5
6
7 Kiam ĝi komenciĝis?
8

9

10
11 Kie vi feriis en la pasinta jaro, kaj kie vi feriis antaŭ du jaroj?
12 Kiam ni faris la paĝon 16 (kun Sinjoro Nopo)?

Ĉu vi alvenis al la kurso de Esperanto antaŭ kvin minutoj?

Ĉu vi reiros hejmen post unu horo?
Ĉu nia leciono komenciĝis antaŭ tri minutoj?

Kiam nia leciono de hodiaŭ finiĝos?

Kiam vi revenos al la kurso de Esperanto? Hodiaŭ, morgaŭ,
postmorgaŭ, aŭ poste?
Kie vi estis antaŭ sep minutoj, kaj kie vi estis antaŭ sep horoj?



Vi lernos, kaj praktikos  BEKKURSO               Paĝo 28b
-is         BEKUNU

-as
        -os

13 Ĉu la Franca Revolucio okazis antaŭ 50 jaroj?
14 Kiam okazis la Franca Revolucio?
15 Kion vi faris hieraŭ?
16 Kion vi faras nun?

17 Kion vi faros morgaŭ?
18 Kion vi faros post nia leciono hodiaŭ?
19
20

21
22
23 Redemandu. Multan dankon!

Kiuj estas apud vi nun, kaj kiuj estis apud vi en la unua leciono?
Kiam vi ekaŭdis pri Esperanto?

Kiam vi eklernis Esperanton?
Kiam nia kurso de Esperanto finiĝos?



Vi lernos, kaj praktikos  BEKKURSO               Paĝo 29a
 BEKUNU

Mi ne scias …       , eble ...

1 Kiel nomiĝas la geamikoj de nia instruisto?
2 Kie loĝas Rikardo kaj Pedro?
3 Kiam la suno leviĝas kaj subiras en Peruo?
4 Kion faras la Eskimoj dum la printempo?

5 Je kioma horo la filmo komenciĝos kaj finiĝos?
6 Kiom da personoj loĝas en Vaŝingtono?
7 Ĉu la vetero estos tre bela en la venonta semajno?
8 Kia estas la nova prezidento de Bolivio?

9 Kiu estas la urbestro de Vieno? 
10 Kiom da personoj parolas Esperanton en Rumanio?
11 Kiom da mono nia instruisto perlaboras en unu monato?
12 Kiaj estas la flagoj de Honduraso kaj Gvatemalo?



Vi lernos, kaj praktikos  BEKKURSO               Paĝo 29b
 BEKUNU

Mi ne scias …       , eble ...

13
14
15
16

17 Kiom kostas busbileto en Novjorko?
18 Kiel fartas la patro kaj patrino de Nadia?
19 Kiujn Pablo kaj Maria invitis al la geedziĝa festo?
20

21
22 Ĉu Elizabeta kaj Maria feriis en Hispanio en la pasinta jaro?
23

Kiun Rikardo vidis antaŭhieraŭ?
Kial Sinjoro Nopo translokiĝis de Parizo en Londonon?
Je kioma horo Marta eklaboros morgaŭ?
Kio estas tio malantaŭ la pordo?

Kiajn ŝuojn Paŭlo aĉetis en la vendejo?

Kie troviĝas malmultekosta hotelo?

Bonvolu fari la saman ekzercon alifoje. Koran dankon!



Vi lernos, kaj praktikos  BEKKURSO               Paĝo 30a
Mi pensas, ke ...  BEKUNU
Mi opinias, ke …

1 ... Esperanto estas facila lingvo
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

Mi kredas, ke …
Mi diras (-is), ke …
Mi esperas, ke …
Mi timas, ke …

... nia kurso de Esperanto estas bona kaj interesa

... la gelernantoj de nia kurso estas afablaj

... multaj personoj lernos Esperanton en la venonta jaro

... Esperanto estas tre malfacila kaj tre komplika lingvo

... la pentraĵoj de Pikaso estas belaj

... la muziko de Betoveno estas bela

... la teatraĵoj de Ŝekspiro estas amuzaj kaj interesaj

... la filmoj de Holivudo estas bonaj

... estos bela vetero en la venonta semajno

... pluvos morgaŭ

... neĝos postmorgaŭ



Vi lernos, kaj praktikos  BEKKURSO               Paĝo 30b
Mi pensas, ke ...  BEKUNU
Mi opinias, ke …

13
14
15
16

17
18
19

2O

21
22
23
24  Bonvolu ripeti ĉi tiun ekzercon. Dankegon!

Mi kredas, ke …
Mi diras (-is), ke …
Mi esperas, ke …
Mi timas, ke …
... estos varme en la venonta semajno
... estos malvarme en la venonta semajno
... la veterinformoj estas ĝustaj
... la vetero pliboniĝos morgaŭ

... la vetero malpliboniĝos morgaŭ

... Usonanoj gajnos la mondan futbalan matĉon

... Hondurasanoj gajnos multe da oraj medaloj en la venontaj
        Olimpikaj Ludoj
... Gvatemalanoj gajnos multe da arĝentaj kaj bronzaj medaloj en la
        venontaj Olimpikaj Ludoj

... vi gajnos la loterion en ĉi tiu jaro

... vi perdos monon en la loterio

... via kurso de Esperanto estas bona, distra, amuza, interesa, kaj utila



Vi lernos, kaj praktikos  BEKKURSO               Paĝo 31
 BEKUNU

Kion vi pensas pri … ?

1 ... la lingvo Esperanto
2 ... la angla lingvo
3 ... la ĉina lingvo
4

5
6
7
8

9
10
11
12 ... 

... nia kurso de Esperanto

... horoskopoj

... klasika muziko

... rokmuziko

... Mikelo Jackson

... Hispanio

... Usono

... Japanio



Vi lernos, kaj praktikos  BEKKURSO               Paĝo 32
 … , sed …  BEKUNU

  => Ĝi estas granda, sed ĝi ne estas bela.

1 Ĉu Natalia estas bela kaj alta?
2
3
4

5 Ĉu Viktoro kaj Andrea loĝas en Varsovio?
6 Ĉu viaj gefratoj studas?
7
8

9
10 Ĉu la hotelo antaŭ la stacidomo estas bona kaj matmultekosta?
11 Ĉu Mozarto kaj Pikaso komponis muzikon?
12

Eks.: Ĉu la urbo estas granda kaj bela?

Ĉu via amiko ludas pianon kaj violonon?
Ĉu viaj gepatroj legas la vesperan ĵurnalon?
Ĉu ŝiaj geonkloj laboras en la nova fabriko?

Ĉu la ĝardenistoj semis rafanetojn kaj karotojn?
Ĉu Pako estas laborema kaj inteligenta?

Ĉu vitro estas fortika kaj travidebla?

Ĉu la bananoj kaj la pomoj sur la tablo estas maturaj?



Vi lernos, kaj praktikos  BEKKURSO               Paĝo 32b
 … , sed …  BEKUNU

  => Ĝi estas granda, sed ĝi ne estas bela.

13 Ĉu kunikloj manĝas viandon kaj herbon?
14 Ĉu vino kaj cidro havas multe da alkoholo?
15
16

17 Ĉu la trajno de Madrido al Valencio estas rapida kaj komforta?
18
19 Ĉu vi scias, kie li loĝas kaj laboras?
20

21 Ĉu vi aĉetis la panon kaj fromaĝon?
22
23 Ĉu vi sendis leterojn kaj poŝtkartojn?
24 Bonvolu repraktiku la tutan liston. Mi dankas al vi multe!

Eks.: Ĉu la urbo estas granda kaj bela?

Ĉu la filmo estas longa kaj enuiga?
Ĉu la hotelo apud la urbodomo estas luksa kaj multekosta?

Ĉu la studentoj povas legi kaj paroli la anglan lingvon?

Ĉu li lavis la manĝilaron, kaj balais la plankon?

Ĉu la profesoro scipovas la polan kaj rusan lingvojn?



Vi lernos, kaj praktikos  BEKKURSO               Paĝo 33a
Post tio, Poste, Je la … , Tiam,  BEKUNU
Kvin minutojn poste, 

07:00 ... vekiĝis
07:10 ... matenmanĝis

...

...

07:34 ... legis la ĵurnalon
07:40 ...
07:50 ... prenis buson
08:00 ...

08:01 ... eklaboris
...
...
...
... -- tajpis per la skribmaŝino

Post la tagmanĝo

-- manĝis toaston
-- trinkis kafon kun lakto

iris al la bushaltejo

alvenis al la laborejo

-- skribis leterojn
-- telefonis
-- parolis kun la laborejestro



Vi lernos, kaj praktikos  BEKKURSO               Paĝo 33b
Post tio, Poste, Je la … , Tiam,  BEKUNU
Kvin minutojn poste, 

12:00 - 1:00 ...  tagmanĝis 10:00 ...  legis iomete
... 12:00 ...  enlitiĝis
... 12:09 ...  ekdormis
...

1:00 - 5:00 ... laboris
5:01 ... lasis la laborejon
5:10 ...
5:20 ... reprenis la buson

5:28 ... alvenis al la loĝejo
5:30 ... aŭskultis la novaĵojn de la radio
6:00 ... vespermanĝis

7:00 - 9:00 ... rigardis filmon de la televidilo

Post la tagmanĝo

-- manĝis sandviĉon
-- mangis frukton
-- trinkis akvon

iris al la vendejo kaj aĉetis fruktojn kaj legomojn



La vortordo de Esperanto estas tre fleksebla: SVR, SRV, VRS, VSR,

SVR =>
SRV =>
RSV =>
RVS =>
VSR =>
VRS =>

SVR =>
SRV => Ĉu ... ?
RSV =>
RVS =>
VSR =>
VRS =>

Prikomentu eblajn diferencojn inter la supraj frazoj.

Vi lernos                            BEKKURSO               Paĝo 34
Gramatikon kaj Sintakson         BEKUNU

RSV, RVS. (S = subjekto, V = verbo, R = rekta objekto). Ekzemple:

La sinjorino aĉetis spagetojn kaj tomatan saŭcon
La sinjorino spagetojn kaj tomatan saŭcon aĉetis
Spagetojn kaj tomatan saŭcon la sinjorino aĉetis
Spagetojn kaj tomatan saŭcon aĉetis la sinjorino 
Aĉetis la sinjorino spagetojn kaj tomatan saŭcon 
Aĉetis spagetojn kaj tomatan saŭcon la sinjorino 

Ĉu vi donis la libron al ŝi hieraŭ?



Tri elementoj de la frazo estas gravaj por nia kurso: 

Bonvolu analizi la sekvantajn frazojn, kaj ankaŭ 
diri ĉu la verbo estas transitiva (Vtr) aŭ netransitiva (Vntr).

1 Pablo legis la libron hieraŭ.
2
3
4 Kiam la libron Pablo legis?
5 Ŝi donis la monon al la vendisto.
6 Brunajn ŝuojn li ne surhavas.
7 Parizo estas la ĉefurbo de Francio.
8 Sinjoro Nopo la nigrajn muŝojn mortigas per la muŝbatilo.
9 Kion li kaj ŝi faras?
10 Miaj gepatroj loĝas en la strato Zamenhof.

Vi lernos                            BEKKURSO               Paĝo 35a
Gramatikon kaj Sintakson - II    BEKUNU

1) Subjekto 2) Verbo kaj 3) Rekta Objekto (S, V, R). 

Ĉu Pablo legis la libron hieraŭ?
Kion Pablo legis hieraŭ post la leciono?



Tri elementoj de la frazo estas gravaj por nia kurso: 

Bonvolu analizi la sekvantajn frazojn, kaj ankaŭ 
diri ĉu la verbo estas transitiva (Vtr) aŭ netransitiva (Vntr).

11 Kiujn vi vidis antaŭ du semajnoj en Madrido?
12 Kiuj vidis vin antaŭ tri monatoj en la Kongreso de Esperanto?
13 Kio estas tio maldekstre kaj dekstre de Pako?
14 Post tio, ŝi tajpis kvar leterojn per la skribmaŝino.
15
16
17
18
19

Vi lernos                            BEKKURSO               Paĝo 35b
Gramatikon kaj Sintakson - II    BEKUNU

1) Subjekto 2) Verbo kaj 3) Rekta Objekto (S, V, R). 

Kiu amas ŝin?
Kiun ŝi amas?
Kion signifas la vorto "almenaŭ" en la franca kaj hispana lingvoj?
Ŝi vekiĝis je la sesa kaj tre kvaronoj pli malpli.
Bedaŭrinde la vetero malpliboniĝos morgaŭ aŭ postmorgaŭ.



1
2
3
4

5
6
7
8

Vi lernos, kaj praktikos     BEKKURSO               Paĝo 36a
Verbo l + Verbo lI                        BEKUNU

Ekzemploj: Ĉu vi ŝatas vidi filmojn en kinejo?
Ĉu vi deziras iri al la restoracio kun ni?
Bonvolu doni al mi kafon kun lakto.

Ĉu vi ŝatas vidi filmojn en la kinejo?
Ĉu al vi plaĉas manĝi glaciaĵon en la varmaj tagoj de la somero?
Ĉu vi deziras lerni multe da Esperanto?
Ĉu vi volas paroli Esperanton tre flue kaj senhezite?

Ĉu vi povus doni al mi bulkrajonon?
Ĉu vi povus doni al mi moneron por aĉeti poŝtmarkon?
Ĉu vi povas pruntedoni al mi dudek mil dolarojn?
Ĉu vi deziras manĝi kun mi en bona restoracio morgaŭ?



9
10
11
12 Ĉu vi volas iri kun mi kaj kun la aliaj Esperantistoj al staĝo de

13 Kiam vi komencis lerni la internacian lingvon Esperanton?
14 Je kioma horo vi komencas kaj ĉesas labori?
15

16 Kiel oni devas paroli en kurso de la japana lingvo?

Vi lernos, kaj praktikos     BEKKURSO               Paĝo 36b
Verbo l + Verbo lI                        BEKUNU

Ekzemploj: Ĉu vi ŝatas vidi filmojn en kinejo?
Ĉu vi deziras iri al la restoracio kun ni?
Bonvolu doni al mi kafon kun lakto.

Ĉu vi deziras akompani min al kinejo postmorgaŭ?
Ĉu vi volas trinki kafon aŭ teon kun mi sabate vespere?
Ĉu vi deziras studi Esperanton kun mi kaj miaj geamikoj morgaŭ?

Esperanto en la Alpoj en la venonta jaro?

Ĉu oni devas paroli esperante aŭ ĉu oni devas paroli angle dum nia
kurso de Esperanto?



17 Ĉu oni devas obei la leĝojn de nia lando?
18
19 Ĉu oni rajtas fumi en aŭtobusoj kaj tramoj en via lando?
20 Ĉu eblas lerni la anglan lingvon en dek tagoj?

21 Ĉu vi ofte aŭ malofte forgesas uzi la finaĵojn A, O, AJ, OJ, AN, ON,

22 Kion ni devas fari por lerni Esperanton rapide?

Vi lernos, kaj praktikos     BEKKURSO               Paĝo 36c
Verbo l + Verbo lI                        BEKUNU

Ekzemploj: Ĉu vi ŝatas vidi filmojn en kinejo?
Ĉu vi deziras iri al la restoracio kun ni?
Bonvolu doni al mi kafon kun lakto.

Bonvolu redemandi al mi la trian demandon.

AJN, OJN?



Kiu(n)?   =>   Tiu(n)              BEKUNU
Kiuj(n)?  =>   Tiuj(n)

1

2

3
okulvitrojn?

Tiuj.

Vi lernos, kaj praktikos         BEKKURSO               Paĝo 37a

Kiu persono legas? Tiu persono legas.
Tiu legas.
Li legas.
Pablo legas.  KTP

Kiu tramo venas? Tiu tramo venas.
Tiu venas.
Tramo 3 venas.  KTP

Kiuj gelernantoj surhavas Tiuj gelernantoj surhavas okulvitrojn.
Tiuj surhavas okulvitrojn.

Ili.  KTP



Kiu(n)?   =>   Tiu(n)              BEKUNU
Kiuj(n)?  =>   Tiuj(n)

4 Kiuj pomoj estas freŝaj? Tiuj pomoj estas freŝaj.
Tiuj.
La pomoj sur la tablo.  KTP

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

6 Kiujn tomatojn vi deziras? Mi deziras tiujn tomatojn.
Mi deziras tiujn.
Tiujn.
La ruĝajn, maturajn tomatojn.  KTP

Vi lernos, kaj praktikos         BEKKURSO               Paĝo 37b



Kiu(n)?   =>   Tiu(n)          BEKUNU
Kiuj(n)?  =>   Tiuj(n)

Vi lernos, kaj praktikos     BEKKURSO               Paĝo 38
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