Ahalera
Ahaleraren erabileraz azalpen txikia eta ariketa.
Egin nezakeen...
Aditzaren ahalera honako testuinguruetan erabili ohi dugu:
1- Gauza gertagarriak
Lore-ontzia eror daiteke haizeak jotzen badu.
Oporretan nora joan gaitezkeen pentsatu behar dugu.
Lehenaldian, sarritan bete ez diren egintzez aritzeko.
Egin nezakeen lan hori, baina azkenean ez nuen egin.
2- Baimenak, eskaerak, proposamenak...
Joan naiteke hemendik? Joan zaitezke, bai.
Egiteko hoberik ez dugunez, zinemara joan gaitezke gauean.
3- Probabilitatea
Zu izan zaitezke lapurra. (baliteke zu izatea)
4- Aukera fisikoa
Leihotik Serantes mendia ikus daiteke. (ikusten da)
5- Ahalmen ebentuala (erronka)
Neuk ere egin nezake horrenbeste.

Modu eta denborari erreparatuz hiru era ditugu.
LEHENALDIA --- nezakeen
ORAINALDIA --- dezaket
ALEGIAZKOA --- nezake
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ARIKETAK

AHALERA NOR ETA NORK
1.- Nahi baduzu, dei bat egin …………..
2.- Aizue! Zabal …………….atea mesedez?
3.- Txakurrak hurbil…………… baina, apurka-apurka
4.- Nork galde …………….ordutegia?
5.- Guk zer egin ………………asteburu honetan?
6.- Athleticek hurrengo partida irabazten badu, txapelduna izan ……………
7.- Gose bazarete, gehiago har ……………..
8.- Aizu, Mikel, atera ………………….bi beltz eta gorri bat mesedez?
9.- Biek irabaz…………………txapelketa
10.- Nik bota horiek merke lor ………….
11.- Zuek diru horrekin praka batzuk eros………………..
12.- Nahi baduzue, gurekin ibil…………………
13.- Sentitzen dut, baina ez ……………….festara etor
14.- Nahi badute, gure ondoan eser …………….
15.- Loreak mahai horren gainean utz…………………. (zuek)
16.- Kontuz ibil zaitezte, telebista apur ……………………… eta
17.- Ez ezazue zaratarik egin, umea esna ……………..eta
18.- Oraintxe bertan irteten bagara, garaiz hel ………………
19.- Autoa konpon ………….zuek? bestela, tailerrera eraman beharko dut
20.- Piz …………..argia? ez dut ezer ikusten!
21.- Aurretik dena gainditzen badut, neguan eskiatzera joan……………
22.- Zu gustura egon ……………..eskolarteko kirolean egindako lagun taldearekin
23.- Ikasle langile hori pozik egon ……………… notetan lortutako emaitzekin
24.- Nekazari kaltetu horiek has ……………….. lurra lantzen?
25.- Azterketak amaitzean, kanpinera joan ……………… kuadrilako guztiok
26.- Ni ezin …………..jon; ordu horretan bilera bat daukat.
27.- Hemen edonor sar ……………..
28.- Gu ezin mugi …………..hemendik
29.-Zu haiekin joan …………...
30.- . Zuek ere sar ……………., baina ordaindu egin beharko duzue.

