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aĉet|i   adres|o   aer|o   afer|o   Afrik|o   ag|i   agrabl|a   aĝ|o   akcept|i   akv|o   

al   ali|a   alt|a   amas|o   ambaŭ   am|i   amik|o   angl|a   ankaŭ   ankoraŭ   

antaŭ   aper|i   april|o   apud   arb|o   art|o   atend|i   atent|a   aŭ   aŭd|i   

aŭgust|o   aŭskult|i   aŭt|o   aŭtun|o   Azi|o   baldaŭ   banan|o   bedaŭr|i   bel|a   

best|o   bezon|i   bild|o   bird|o   blank|a   blu|a   bon|a   bril|i   brun|a   buŝ|o   

cel|o   cent   cert|a   ĉambr|o   ĉar   ĉe    ĉeval|o   ĉi   ĉiam   ĉie   ĉin|o   aŭ   

Ĉinuj|o/Ĉini|o  ĉirkaŭ  ĉu   da   dank|i   daŭr|i   de   decembr|o   decid|i   dek   

demand|i   dekstr|a   dent|o   dev|i   dezir|i   dimanĉ|o   direkt|o   dir|i  divers|a   

do   dolĉ|a   dolor|o   dom|o   don|i   dorm|i   du   dub|i   dum   eĉ   edz|o   

ekster   ekzist|i   el   elekt|i   en   en|o   erar|i   esper|i   est|i   eŭr|o   Eŭrop|o   

facil|a   fal|i   famili|o   far|i   februar|o   feliĉ|a   fenestr|o   ferm|i   fil|o   fingr|o   

fin|i   fiŝ|o   flank|o   flav|a   flor|o   flug|i   foj|o   for   forges|i   form|o   fort|a   

frat|o   fraŭl|o   fremd|a   fru|a   gazet|o   glas|o   grand|a   grav|a   griz|a   

grup|o   gvid|i   ĝarden|o   ĝis   ĝoj|i   ĝust|a   har|o   hav|i   hejm|o   help|i   

hieraŭ   histori|o   hodiaŭ   hom|o   hor|o   hund|o   ide|o   ili   infan|o   instru|i 

inter   invit|i   ir|i   jam   januar|o   Japanuj|o/Japani|o   japan|o   jar|o   je  jen  

jes  juli|o  jun|a   juni|o   ĵaŭd|o   ĵet|i   kaf|o  kaj   kalkul|i   kamp|o   kant|i   

kap|o   kapt|i   karot|o   kat|o   kelk|a   kia   kial   kiam   kie   kiel   kies   kio   

kiom   kiu   klar|a   knab|o   kolekt|i   koler|i    kolor|o   komenc|i   komerc|i   

kompren|i  kon|i  konduk|i  konsent|i  konsil|i  konstru|i   kontent|a   kor|o  kore|o 

Koreuj|o/Korei|o   korp|o   kost|i   kovr|i   kred|i   kresk|i   kri|i   krom   kuir|i   

kun   kur|i  kuraĝ|a   kvar   kvin    la   labor|i   lac|a   lakt|o   land|o   larĝ|a   

las|i   last|a   lav|i   legom|o   leter|o   liber|a   leg|i   lern|i   li   libr|o   lig|i   

lingv|o   loĝ|i   lok|o   long|a   lud|i   lum|i   lund|o   lun|o   maj|o      manĝ|i   

mank|i   man|o   mard|o   mar|o   mart|o   maten|o   mem   memor|i   merkred|o   

met|i   mez|o   mi   mil   milion|o   milit|i   mir|i   minut|o   monat|o   mon|o   

mond|o   mont|o   montr|i   morgaŭ   mort|i   mov|i   mult|a   naci|o   nask|i   

natur|o   naŭ   naz|o   ne   neces|a   neĝ|o   ni   nigr|a   nokt|o   nom|o   nov|a   

novembr|o   nu   nul|o   nun   nur   oft|e   ok   oktobr|o   okaz|i   okul|o   ol   

oni   onkl|o   opini|i   oranĝ|o   orel|o   pac|o   pag|i   pan|o   paper|o   pardon|i   

parol|i   part|o   pas|i   patr|o   pend|i   pens|i   per   perd|i   permes|i   person|o   

pet|i   pez|a   pied|o   plaĉ|i   plen|a  pli  pluv|o   pom|o   popol|o   por   pord|o   

port|i   post   poŝt|o   pov|i   pren|i   preskaŭ   pret|a   prezent|i   pri   

printemp|o   pro   proksim|a   propr|a   prov|i   publik|o   punkt|o   pur|a   rajt|o   

rakont|i   rapid|a   renkont|i   respond|i   rest|i   ricev|i   riĉ|a   rid|i   rigard|i   



rimark|i   river|o   romp|i   ruĝ|a   sabat|o   salut|i   san|a   sat|a   sci|i  sed  

seĝ|o   sekv|i   semajn|o   sen   send|i   sep  septembr|o   serĉ|i   serv|i   ses  

sid|i   silent|i   simil|a   simpl|a   sinjor|o   skrib|i   sol|a   somer|o   son|i   

spert|a   star|i   strat|o   sub   sufiĉ|a   suk|o  sukces|i   sun|o   sup|o   sur   

ŝajn|i   ŝanĝ|i   ŝat|i   ŝi   ŝip|o   ŝton|o   tabl|o   tag|o   ten|i   te|o   temp|o   

ter|o   tiam   tie   tim|i   tio  tir|I   tiu   tomat|o   tra  trajn|o  trankvil|a  tre  tri   

trink|i   tro   trov|i   tuj   turn|i   tuŝ|i   tut|a   unu   urb|o   Usono   uz|i   valor|o   

varm|a   ven|i   vend|i   vendred|o   vent|o   ver|a   verd|a   vesper|o   vest|o   

vetur|i   vid|i   vintr|o   vir|o   viv|i   vizaĝ|o   vizit|i   voj|o   vojaĝ|i    vok|i   vol|i   

vort|o   zorg|i        

 

 

◆ 語尾 

-a  -as  -e  -i  -is  -j  -n  -o  -os  u 

◆ 接辞 

 bo-  ĉef-  ge-  mal-  -aĵ  -ej  -ig  -iĝ  -il  -in  -ist 

 

合計：471 語 

＊4 級受験に必要な単語のリストです。 

＊よく使われる形での掲載になっています。 
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