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> IRAKUR ITZAZU OHARROK
1. Galdera-orri hauetatik atera ezazu solte dagoen erantzun-orria.
2. Konproba ezazu koadernotxo honek 8 orrialde dituela eta ez dagoela ageriko akatsik.
3. Koadernotxo hau ez da zuzentzen, baina idatz itzazu zure izen-deiturak eta NA zenbakia:

NA zenbakia

Izena

1. deitura

2. deitura

4. Atariko proba egiteko denbora: ordubete.
5. Erantzuten hasi aurretik bete ezazu aparteko erantzun-orriko B atala. Kontuan izan orri
hori dela zuzentzen dena. Ipini datuak eta markak behar bezala.
6. Ariketa bakoitzean aukeratu behar duzu erantzun zuzena edo egokiena edo zein dagoen
gaizki eta erantzun-orrian dagokion koadrotxoa arkatzez markatu: erantzun bakarra.
7. Asmaturiko erantzun bakoitzeko, puntu bat; erantzun okerrengatik ez da punturik kentzen.
8. Aukera anitzeko test hau era automatizatuan zuzentzen da, irakurgailu optiko bidez.

>

Erantzun-orria betetzearekin azterketariak era honetako zuzenketari berariazko onespena
ematen diola ulertzen da.

EGA ● ATARIKO PROBA ● Azterketa eredua-1

Tibetarrak altuerara nola egokitzen diren
argiago dago

Tribial feminista sortu dute
Historia garaileek idazten dute. Eta gizonek. Mende
luzez, emakumeak erabat isilaraziak izan dira historian,
historialariek ikuspuntu guztiz partziala kontatu baitute,
emakumea ikusezin bilakatuta. Historiaren ikuspegi
hankamotz horri buelta eman nahian sortu dute Tribial
Feminista hainbat herritako Udaletako (Arrasate,
Basauri, Ermua, Ondarroa eta Zierbena) eta Uribe
Kosta Mankomunitateko
Berdintasun Sailek. Bi
helburu nagusi ditu jokoak. Batetik, emakumeek
jakintzaren eta bizitzaren hainbat eremutan egindako
ekarpenak nabarmentzea. Bestetik, feminismoak teoria
politiko gisa eta XX. mendeko funtsezko mugimendu
sozial gisa egindako bidea erakustea. Hala, ohiko
Trivial Pursuit jokoaren formatu berbera du, baina
eduki ezberdina. 1.200 galdera prestatu dituzte
jokorako, Historia, Geografia, Artea eta Literatura,
Zientzia eta Ikuskizunak eta Kirolak ataletan banatuta.
Euskaraz eta gaztelaniaz eginiko galderetan,
nazioarteko kontuak ez ezik, gertukoak ere aintzat hartu
dira. 4.500 ale prestatu dituzte, baina ez dituzte salgai
ipini. Oraingoz, ikastetxe, kultur etxe eta gazteen
txokoetan banatuko da jokoa. Izan ere, gazteen artean
eragitea du helburu. Hots, nerabeek gaztetatik ikas
dezatela zein den benetako historia: gizon-emakumeek
osatutakoa.
___________________________________________

Science aldizkariaren uztailaren 4ko zenbakian
tibetarrek
altuerarekiko
duten
egokitzapen
mekanismoari buruzko arrasto sendoak eman zituzten.
Munduan bi populazio bizi dira 4.000 metrotik gora,
tibetarrak eta andetarrak. Azken horien altuerarekiko
egokitzapen mekanismoa ezaguna da: euren odolak
askoz hemoglobina gehiago ekoizten du gainerako
gizakiona baino; horrela, nahiz eta bizi diren altueran
itsas mailan baino %40 oxigeno gutxiago izan, beraiek
oxigeno gehiago garraia dezakete gorputzeko
zeluletaraino.
Baina hemoglobina ekoizpen horrek oso ondorio
kaltegarriak ditu andetarrentzat. Odola loditu egiten da,
eta horrek zaildu egiten du ehunen oxigenazioa.
Horregatik, emakume haurdunek ume asko galtzen
dituzte, eta jaiotzen direnak oso txikiak dira. Tibetarren
hemoglobina kopurua, berriz, normala da; haien
kasuan, geneetan dago gakoa, eta batez ere EPAS1 izen
duen eta goi mailako kirolean ondo ezaguna den
genean. Antza, egungo tibetarrengan EPAS1 genea
mutatu egin da, eta oxigeno eskasiara moldarazi ditu
gorputzak.
___________________________________________
Joxerra Aizpurua
(Argia, 2010)

Aizu, 2010

1.

Altuera handiko guneetara egokitzeko, zer da
beharrezkoa?
A Kasu guztietan, hemoglobina gehiago ekoiztea.
B Odolean nahiz geneetan aldaketak gertatzea.
C Gene aproposak garatzea hemoglobina kopurua
ugaltzearren.
D Gorputzeko zeluletaraino oxigeno gehiago
garraiatzea.

3.

Zer dakar tribial berriak aurrekoen aldean?
A Emakumeek ekarpenei buruzko hainbat galdera.
B Gizonezkoen eta emakumezkoen ekarpenak,
biak nahasian.
C Ohiko galderak, baina emakumeen aldeko
ikuspegia nabarmenduta.
D Gizon-emakumeek osatutako jokoak, euskaraz
eta gaztelaniaz.

2.

Zer ikasi dugu andetarren eta tibetarren
mekanismoak alderatuta?
A Tibetarrek ondorio kaltegarriagoak jasaten
dituztela.
B Kirolaren ondorioz, tibetarrek mekanismo
berezia garatu dutela.
C Hemoglobina eskasiagatik andetarrek oxigeno
gutxiago dutela.
D Tibetarrek ez dutela pairatzen andetarren
ondorio kaltegarririk.

4.

Zein da Tribial Feministaren azken helburua?
A Gizonezkoen ikuspuntua isilaraztea.
B Gizon-emakumeek elkarrekin egindako
aurrerapenak aintzat hartzea.
C Feminismoari buruzko 1.200 galderarik
funtsezkoenak biltzea.
D Gaztetxoei historiaren ikuspegi orekatuagoa
eskaintzea.
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5.

Emango ..... pozik, zuk zeureak utziko ..... !
A nizun
bazenizkidan
B dizkizut
bazenizkit
C nizkizuke
bazenizkit
D nizkizun
bazenit

12. Merezi ..... proba egitea, azken batean guk ez .....
zer galdurik.
A ziok
gaituk
B dik
diagu
C genian
zian
D dun
gaitun

6.

Ez dakit ..... izango diren opil hauek, baina bat
hartuko dut.
A norentzat
B zeinentzako
C norentzako
D zeintzuentzako

13. Ez ..... joan esan nion, edozer gauza gerta ..... .
A zedila
dakiola
B dadila
zekiola
C zedila
zekiokeela
D bedi
dakiokeela

7.

Ogia amaitu zaigu. Hortaz, ....., atzokoa jan
beharko dugu.
A beste barik
B ezer gehiago ez badago
C beste ezeren beharrean
D besterik ezean

14. Horrek ez du batere zentzurik.
Esanahia:
A Buruan haizea baino ez du.
B Burua lehengo lepotik dauka.
C Ez du ez hankarik eta ez bururik.
D Ez da ez ur ez ardo.

8.

Harrigarria badirudi ere, horixe gertatu da.
Zein erantzun dago gaizki?
A Ez da izango!
B Zaude isilik!
C Ez ezazu esan!
D Esatea ere!

9.

Baina orain ezin etsi dezaket. Niri
zoriontasunerako bidea askozaz ere gogorragoa
egokitu bazait ere, jada ailegatzear baitago
helmuga.
A Etsitzen badut, zorion bidea gogorragoa izango
zait eta ez zait helduko helmuga.
B Ezin dut etsi, zoriontasun bide gogorraren naiz
eta.
C Oraintxe bai ezin dudala etsi, niri ere laster
datorkit zoriontasuna eta!
D Zoriontasuna zoriontasun, gogorra da niretzat
helmugara iristea.

15. Zein dago zuzen?
A Gauza horiek ez dira edozein pertsonen esku
egoten.
B Langile batek ahal duen adina dirua gehiena
aurrezten saiatzen da.
C Urdurik nabil aspaldian, hartzen dudan
botikagatik edo.
D Azken hauteskundeetan alkate aukeratu zuten.
16. Telefonoz deitu duzu Itziarren etxera:
A Egun on, Itziarrekin hitz egin nahi dut.
B Arratsalde on, Itziar dago etxean?
C Kaixo, Itziarrik badago etxean?
D aupa, Itzar al dago hor nonbait?
17. Egin al dituzu egindutako guztiak?
Baietz erantzuteko:
A Bai egin ditudala!
B Horixe egin ditudala!
C Bai egin ere!
D Baita egin ere!

10. Noiz gertatu zen, ba?
A Martxoak 20ko ordu batak eta erdietan.
B Martxoaren 20ko ordu batak eta erditan.
C Martxoaren 20ko ordu bat eta erdietan.
D Martxoak 20ko ordu bata eta erditan.

18. Brastakoan hedatutako laino itxiari ohi zaion izuzirrarak hotzikaratu ninduen. Hau da:
A Itsasontziaren aurrealdean izaten den lainoak
eragiten duen hozkirriaren antzekoa sentitu nuen.
B Ekaitza dakarrenean zabaldu ohi den laino itxi
eta hotzak ikaratu ninduen.
C Bat-batean zabaltzen den laino itxiak eragiten
duen moduko beldurrak asaldatu ninduen.
D Sarritan hedatu ohi den laino itxi beldurgarriak
hotzikara eragin zidan.

11. Idazkera.
Zenbat jende da pentsaera horretakoa?
A EAEko herritarren %80.
B E.A.E.ko herritarren %80a.
C EAE-ko herritarren %80-a.
D E.A.E.-ko herritarren %80.
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19. Aurreko batean, laban egin eta ..... erori nintzen.
A ahuspez
B atzekoz aurrera
C bizkar ematen
D muturrez gora

27. Hegazkinak kontrola galdu du. Ai, ene, ..... !
A gureak egin du
B egin dugu gurea
C egin da gurea
D gurea egin digu

20. Ba, guk laguntzea nahi badu, jai dauka!
Esanahia:
A Poztu egingo da gure laguntzaren berri izatean.
B Pozik lagunduko diogu.
C Gure laguntza onartzen badu, ondo pasatuko du.
D Alferrik dabil, ez diogu lagunduko.

28. Arautegiari dagokionez, azkenerako amore eman
zuen Pellok.
Bestela esanda:
A Gustura onartu zuen arautegia Pellok.
B Arautegiari aurre egin zion Pellok.
C Pellok etsi egin behar izan zuen eta arautegi
onartu
D Irmotasunez oldartu zitzaion Pello arautegiari.

21. Ez omen du koplatan ibiltzeko gogorik.
Esanahia:
A Ez omen du kanturako gogorik.
B Ez du alferkerian ibili nahi, antza.
C Ez ei du txikikeriatan ibiltzeko gogorik.
D Ez bide du abesteko gogorik.

29. Pozarren gindoazen Miren bisitatzera. Nik .....
izugarrizko ilusioa nuen.
A bidenabar
B gutxienez
C behinik behin
D aitzitik

22. Zein dago zuzen?
A Nor eta zuk aurkitu behar galdu nuen eraztuna!
B Non eta Donostiara joan nahi izatea ere!
C Zerk eta lanik ez izateak kendu dik bizitzeko
gogoa?
D Zer eta diruari ematen diozu halako balio
handia?

30. Ingurukoengandik ihes egiten duena;
lagunartetik aparte bizitzeko joera duena:
A zekena
B zaputza
C erkina
D mizkina

23. Zein dago gaizki?
A Dioten arabera
B Zuri esker
C Teilatu gainean
D Ibaiaz bestaldean

31. Idazkera. Zein dago zuzen?
A Jakintsuen arabera.
B Nere etxean.
C Bapateko bertsoak.
D Jakin ezkero.

24. Egurra eman ote zion? Hala, ..... !
A jotzen eta jotzen
B buruz behera
C jo eta txikitu arte
D zingi-zanga

32. Zein zerrendatan dago hitz bat tokiz kanpo?
A lehenengoa
lehenbizikoa
aurrenekoa
B unatu
akitu
nekatu
C heldu
oratu
behatu
D iragan
pasatu
igaro

25. Atzo gure aita oso haserre zegoen; ..... .
Zein jarraipen dago gaizki?
A ez zen giro haren ondoan!
B leher eginda zegoen.
C bere onetik aterata zegoen.
D gozoa zegoen!

33. “Zergatik ez diozu itzuli bere dirua?” galdetu nion
eta, zakar, hau erantzun zidan:
A Harexegatik!
B Ezergatik!
C Zergatik ez!
D Horratik!

26. Bi hilabete falta Gabonetarako eta ..... erosiak
dituzu haurrentzako opariak?
A honezkero
B artean
C dagoeneko
D oraindik

34. Ezagun du horrek gaztea dena!
Alegia:
A Gazte guztien adiskide da.
B Edozein gazte ezagutzen du horrek.
C Begien bistan dago haren gaztetasuna.
D Trebetasun handia du gaztea zein den jakiteko.
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35. Freud-en psikoanalisiari esker antzemandako
desoreka psikologiko askoren iturria maitasunik
eza delakoan nago.
Hau da:
A Freud-ek bazekien desoreka psikologiko askoren
iturria maitasunik eza dela.
B Nire aburuz, maitasunik eza da arazo
psikologiko jakin askoren sorburua.
C Freud-en arazo psikologikoei esker antzeman
daitezke desoreka eta maitasunik eza.
D Psikoanalisiaren bidez Freud-ek maitasunik eza
antzeman zuen.

42. Kostata ari zarete, baina ez duzue asko falta
txapeldun izateko.
Jarraipena:
A Ibili-ibili!
B Eutsi goiari!
C Etsi ezazue!
D Zaudete horretan!
43. Hori da amorrua hori! Hori ..... egin diona sartu
denari!
A begirakunea
B begirunea
C begikoa
D begiramena

36. Ikustekoa zen diskotekako giroa: batzuk saltoka
besteak edanda kantuan, ..... !
A hala zeuden han
B han ziren han izatekoak
C denak zeuden hala
D nolakoak zeuden denak

44. Hizkuntza gaelikoaren berpizte prozesuan
gurasoen ausardia eta presioa funtsezko gertatu
dira.
Alegia:
A Gaelikoaren aldeko prozesuan gurasoen ausardia
eta presioa hutsaren hurrengo izan dira.
B Gurasoen ekimena eta presioa funts gutxikoak
izan dira gaelikoa berpizteko orduan.
C Gurasoen ahalegin eta presioa funtsean geratu
dira gaelikoa berpizteko bidean.
D Gurasoen kemena eta presioa garrantzi
handikoak izan dira gaelikoa berpizteko bidean.

37. ..... Giltzak etxean ahaztu ditut!
Haserrea adierazteko:
A Kaka ustela!
B Kaka-nahastea!
C Kaka zaharra!
D Kaka madarikatua!
38. Ez dabil, ba, beti kalkulagailu eske? Ba, ..... !
A eros dezala
B erostea bat
C erosteko
D eros bedi

45. Mirenek hirukiak izan dituela jakin duzu.
Harridura adierazteko:
A Ezta pentsatu ere!
B Zenbat halakoak!
C Ez da izango!
D Hor dugu, ba!

39. Mikelek dirua itzuliko diala uste al duk?
Jarraipena:
A Emaiok ilargiari bira!
B Egon hadi horretan!
C Jaitsi hadi pikondotik!
D Hori sineskeria!

46. Ba ..... daki horrek zer esaten duen?
A omen
B ahal
C ote
D ohi

40. Aitorrek Jonek alde egitea nahi du. Zer esango
dio?
A Aida!
B Utzidazu paketan!
C Utikan!
D Zapi!

47. Ez diot zuk esandakoari erreparatu.
Esanahia:
A Ez dut horretan denbora galtzeko gogorik.
B Esanak esan, nik ezin dut orain ezer konpondu.
C Esan duzun horretan ez dut arreta jarri.
D Ez dut uste zuk esandakoa konponduko dudanik.

41. Zein dago zuzen?
A Film hori lau bider ikusi egin dut.
B Neuk hogei liburu irakurri egin ditut.
C Uda honetan Joxe argaldu egin da.
D Oso eraikin ederrak ikusi egin ditugu gure
bidaian.

48. Sekula ez zioten ..... gezurrik esaten.
A elkar
B elkarri
C elkarren
D elkarreri
5

EGA ● ATARIKO PROBA ● Azterketa eredua-1
49. Zein dago zuzen?
A Alferrik da hamabost urtez ikastea, gero lanarik
gabe aurkitzen bazara.
B Erabaki horrek zenbait enpresen arteko liskarra
eragin du.
C Lantegitik itzultzerakoan nekatuegia zaude
seme-alabeei ipuintxoak kontatzeko.
D Ez zuk, ez bestek ez dit esango zer egin.

55. Joxek ez du erraz amore ematen.
Hau da:
A Joxek nekez zabaltzen du bihotza.
B Joxek ez du erraz etsitzen.
C Joxek ez du erraz iruzur egiten.
D Joxe oso bihozbera da.
56. Hauxe da arlote horren filosofia: ni ondo bizi eta
besteak ..... !
A auskalo
B kili-kolo
C hor konpon
D salda bero

50. Lexikoa. Zein dago gaizki?
A Bilera egin arte ez dugu ezer erabakiko.
B Haurrak haztea ez da lan erraza.
C Horrelako istripuak askotan ematen dira.
D Durangoko azokarako liburu asko argitaratzen
dira.

57. Zein zerrandatan dago hitz bat lekuz kanpo?
A tontorra / gailurra / gaina / erpina
B sorta / multzoa / taldea / bilduma
C printzea / erregea / printzesa / erregina
D oinordekoa / maiorazgoa / premua / umezurtza

51. Idazkera. Zein zerrenda dago zuzen?
A Ertamerika / Pirineoak / Argelia / Bruselas /
Norbegia / Madrid
B Erdialdeko Amerika / Pirinioak / Aljeria /
Brusela / Norvegia / Madril
C Erdi Amerika / Auñamendiak / Algeria /
Brussela / Noruega / Madrid
D Erdiko Amerika / Pirineoak / Aljeria / Brusel /
Noruega / Madril

58. Zein dago zuzen?
A Etzi hasten dira jardunaldiak.
B Gu egunero goaz kiroldegira.
C Ez dute egin nahi izango.
D Txikitan, nirekin zihoan judora.

52. Hurrengo Aita Santua budista izango dela?
Erantzuna:
A Pentsatu ere! Hori ezinezkoa da.
B Tira, tira! Hori ezinezkoa da.
C Ea ba! Hori ezinezkoa da.
D Noski ezetz! Hori ezinezkoa da.

59. Eskutitz hasiera eta bukaera egokiak:
A Kaixo, aspaldiko:
Ongi izan.
B Agur t'erdi:
Gero arte. Ondo ibili.
C Andere agurgarria:
Besarkada bat.
D Zer moduz, Itziar?
Begirunez.

53. Herrixka malapartatu hartan, batek izan ezik, orok
zekiten zein zen gaiztakeria hura burutu zuenaren
izena.
Hots: Herrixka malapartatu hartan .....
A ez zegoen gaiztakeria hura burutu zuenaren
izena ez zekienik.
B ez zegoen inor gaiztakeria hura burutu zuenaren
izena ez zekienik.
C bat bakarra zen gaiztakeria hura burutu zuenaren
izena ez zekiena.
D norbaitek ez zekien gaiztakeria hura burutu
zuenaren izena.

60. ..... , eta ikusiko dute zer den ona!
Hasiera:
A Etortzea baino gehiago ez dute
B Etorri bakarrik ez dute
C Etorri besterik ez dute
D Etortzea gehiagorik ez dute

54. Zazpi ..... etorriko dira.
A egunen barru
B egun buruan
C egun barru
D egun buru

62. Ez da zu beste inor etorri.
Beste era batera esanda:
A Ez zu eta ez beste inor ez da etorri.
B Zeu baino ez zara etorri.
C Zu ez beste guztiak etorri dira.
D Bakarrik etorri zara, inor gabe.

61. Gaizki esanak ..... , ondo esanak ..... .
A barkatu
kontuan hartu
B ahaztu
kontuan hartu
C barkatu
gogoratu
D ahaztu
gogoratu
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63. Udalak auzitan jartzen du lege berri honek lantegi
kutsatzaileen isurketak eragozteko duen
baliagarritasuna.
Beste era batera:
A Udalak lege berriaren eraginkortasunaz
zalantzak ditu.
B Lantegien isurketak udalarentzat auzi larria
direnez, lege berria proposatu du.
C Isurketak egingo dituzten lantegi berriak
irekitzea eragotzi nahi du legeak.
D Kutsadura eragoztearren, udalak bat egiten du
lege berriarekin.

70. Data galdetzeko:
A Zein eguna da gaur?
B Hilak zenbat ditu gaur?
C Zein egunean gaude?
D Hilak zenbat betetzen ditu gaur?

64. Sorginaren keinu batekin printze gaztea .....
bihurtu zen.
A igelean
B igel
C igel batean
D igel bat

72 Harrapatzen bazaitut, harrapatu, alproja hori!
Zer adierzi nahi du?
A Mehatxua
B Irrika
C Ahalmena
D Zalantza

65. Aitona, zu gaztetan soldadutzara joan al zinen?
Erantzuna:
A Bai horrenbestez!
B Bai, baina indarrera!
C Jakina, behar-beharrean!
D Beharko joan!

73 Zer darabilzu esku artean?
Erantzuna:
A Ezer ere ez. Ez daukat ezer.
B Ezer ere ez. Ez daukat ezer ere ez.
C Ezer. Ez daukat ezer.
D Ezer ere. Ez daukat ezer ere.

66. Nik hori egingo dudala uste baduzu, ..... !
A argi daukazu!
B garbi daukazu!
C argi daramazu!
D jai daukazu!

74. Zein dago gaizki?
A Laster nonahi ikusiko ditugu arabiar jatetxeak
ere.
B Zuritu ezazu sagarra jan baino lehen!
C Ez du merezi behar baino lan handiagoa hartzea.
D Autobus geltokian itxarongo zaitut lauetan.

71. Nola bukatzen da esaera hau?
Jokoa ..... .
A ez da guztion gogokoa
B behin eta nahikoa
C zorionaren oztopoa
D ez da errenta

67. Aurten ere uda beroa eta lehorra izango ote dugu?
Erantzuna:
A Ba, larri ibili!
B Badaki bereak egiten!
C Ederrak ikusteko gaude
D Bai, gozoak gaude!

75. Gauden denok alai.
Esanahia:
A Egon gaitezen denok alai.
B Denok alai gaude.
C Denok geunden alai.
D Alai gintezke guztiok.

68. Ez dira bost minutu igaro eta ..... nekatuta zaudete.
A dagoeneko
B honezkero
C oraindik
D oraingoz

76. Zein dago zuzen?
A Gure ametsak egi bihurtu ziren.
B Agentzi horiek ere badute abantailik.
C Ez nau inork iritziz aldaraziko.
D Eta, horrela, pertsona desberdin batean
bilakatzen zara.

69. Zein dago zuzen?
A Ezagutzen dut mutil bat deitzen dela Aitziber.
B Lan guztiak amaitutakoan afalduko dugu.
C Ahalik eta merkeagoa erosi zuten.
D Eguraldi ona egiterakoan, mendira joan dira.

77. Nagi horrek ez dik berehala egingo; badakik:
"Geroa alferraren..."
A kontua
B oihua
C zozoa
D leloa
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78. Gipuzkoako herri batean jaio zen, Tolosan ..... .
A alegia
B hain zuzen ere
C ordea
D beraz

83. Duintasuna lehenesten zuten guztiek,
jenialtasunaren aurretik.
Hau da:
A Hurrenez hurren, jenialtasuna zen aurrena, eta
gero duintasuna.
B Duintasunari ez zioten jenialtasunari adinako
begirunerik.
C Duintasuna onesten zuten, baina ez jenialtasuna
bezainbeste.
D Duintasuna jenialtasuna baino gogokoagoa
zuten.

79. Nire autoak 20 urte ditu.
Jarraipena:
A Hobe beharrez dago.
B Aldatzear dago.
C Bere onetik aterata dago.
D Onenak emanda dago.

84. Ez dizkizut kontatuko ..... entzun ditudanak!
A Mirenetaz
B Mireneri buruz
C Miren gainean
D Mirenez

80. Urte asko ..... da Donostiako etxe horretan .....
ginenetik.
A pasatu
bizi izan
B pasa izan
bizitzen
C pasatu
bizitzen
D pasa
bizi izaten

85. Abereekin zerikusirik ez duen lanbidea:
A albaitaria
B itzaina
C igeltseroa
D ferratzailea

81. Euskara batuan, zein dago zuzen?
A Egin dezakeenak egin dezala.
B Eman hala jaten zuten belarra.
C Autobusa galduez gero, deitu etxera.
D Gauz guztiak ondo egiten ditu.
82. Galtza ..... josi behar ditut, behea jo beharrean
daramatzat eta.
A patrikak
B barrenak
C joskurak
D zimurrak

OHARRA:
Azterketa bukatzen duzunean, konproba itzazu hurrengoak: (1) erantzunak; (2) NA zenbakia eta eguna ongi
markatu dituzula. Ez mugitu zure aulkitik arduradunak horretarako baimena eman arte.
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1

B

16

A

31

A

46

C

61

A

76

C

2

D

17

B

32

C

47

C

62

B

77

D

3

A

18

C

33

A

48

B

63

A

78

B

4

D

19

A

34

C

49

D

64

B

79

D

5

C

20

D

35

B

50

C

65

D

80

A

6

A

21

C

36

B

51

B

66

D

81

A

7

D

22

C

37

C

52

B

67

A

82

B

8

D

23

A

38

A

53

C

68

A

83

D

9

C

24

C

39

B

54

C

69

B

84

D

10

C

25

B

40

C

55

B

70

B

85

C

11

A

26

C

41

C

56

C

71

D

12

B

27

A

42

B

57

D

72

A

13

C

28

C

43

A

58

C

73

A

14

C

29

C

44

D

59

A

74

D

15

D

30

B

45

C

60

C

75

A

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA
POLITIKA ETA KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

ATARIKO PROBA
Azterketa eredua-2
Azterketa-eredua:

A

> IRAKUR ITZAZU OHARROK
1. Galdera-orri hauetatik atera ezazu solte dagoen erantzun-orria.
2. Konproba ezazu koadernotxo honek 8 orrialde dituela eta ez dagoela ageriko akatsik.
3. Koadernotxo hau ez da zuzentzen, baina idatz itzazu zure izen-deiturak eta NA zenbakia:

NA zenbakia

Izena

1. deitura

2. deitura

4. Atariko proba egiteko denbora: ordubete.
5. Erantzuten hasi aurretik bete ezazu aparteko erantzun-orriko B atala. Kontuan izan orri
hori dela zuzentzen dena. Ipini datuak eta markak behar bezala.
6. Ariketa bakoitzean aukeratu behar duzu erantzun zuzena edo egokiena edo zein dagoen
gaizki eta erantzun-orrian dagokion koadrotxoa arkatzez markatu: erantzun bakarra.
7. Asmaturiko erantzun bakoitzeko, puntu bat; erantzun okerrengatik ez da punturik kentzen.
8. Aukera anitzeko test hau era automatizatuan zuzentzen da, irakurgailu optiko bidez.

>

Erantzun-orria betetzearekin azterketariak era honetako zuzenketari berariazko onespena
ematen diola ulertzen da.
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Ondo lo egin eta luzaroan bizi

Madagaskarreko arratoiak, izurrietaren
gordeleku
Madagaskar irlako goi-lautadetan bizi diren arratoi
beltzak izurrietaren gordeleku bilakatu dira. Munduan
2.000 izurrite kasu inguru gertatzen dira urtero,
horietatik 200 edo 300 Madagaskarren.

Loak bizitza-luzeran duen eragina ikertu du
Portlandeko Estatu Unibertsitateak (Oregon, AEB).
Ikertzaileen ustez, ondo lo eginez gero, gehiago bizi
omen daiteke. Txinara jo dute zientzialariek ikerketa
egiteko, bertan 75 urte edo gehiago dituzten 40,5 milioi
inguru lagun bizi direlako. 65 urtetik gorako 15.600
lagun (tartean, 100 urte baino gehiago zituzten 2.800)
euren loaldiaren iraupenaren eta kalitatearen inguruan
itaundu
zituzten.
Parte-hartzaileen
erregistro
soziodemografikoekin eta osasun datuekin alderatu
zituzten ondoren erantzunak. Ikerlarien aburuz, loaren
kalitate txarraren eta osasun arazoen arteko lotura
erakutsi zuten emaitzek. %65ek kalitate oneko loa
zutela erantzun zuten, eta batez beste egunero 7,5 ordu
lo egiten zutela. 100 urtetik gorakoen artean, erantzun
bera eman zuten parte hartzaileen %70ek. Aldiz, osasun
txarra zutenen artean, %46k gaizki lo egiteko
probabilitate gehiago zutela ikusi zuten. Hala, osasun
ona duten adinekoen loaren kalitatea ona omen da.
Ikertzaileen ustez, zahartzaroko lo arazoak faktorre
psikosozial eta fisiologikoengatik sortzen dira batez ere,
eta ez adinarengatik. Horixe erakusten du beste
estatistika batek: zerbitzu mediku ona zuten partehartzaileek ondo lo egiteko aukera handiagoa zuten,
%84 gehiago. Beraz, zein da bizitza-luzeraren sekretua:
kalitatezko loa edo osasun zerbitzu onak eta estatus
ekonomiko egokia izatea?
___________________________________________

Uharteak ia 80 milioi urte darama Afrikako
kontinentetik bereizita, isolamenduan, baina gizakiak
orain dela askoz gutxiago -1.000 urte- eraman omen
zuen arratoi beltza bertara. Lehen epidemia 1898.
urtean dokumentatu zen; uste denez, Tamatave kaira
heldutako ontzi batek eraman zuen Yersinia pestis
bakterioa. Hark berehala infektatu zituen arratoi
beltzak, Rattus rattus espeziekoak. Arratoi horietako
asko hil ziren eta hiltzen dira, baina joan den mendeko
20ko hamarkadaz geroztik arratoi multzo batek
defentsak garatu ditu, eta bakterioaren eramaile bilakatu
da.
Madagaskarreko Pasteur Institutuko ikerlari talde
batek arestian aipatu arratoien azterketa genetikoari
ekin dio izurritea hobeto ezagutu asmoz, ez baita ahaztu
behar Afrikan izaten dela munduko izurrite kasuen
%98. Edozein laguntza ongi etorria izango da.
___________________________________________
Joxerra Aizpurua
(Argia, 2010)

(Aizu, 2010)

1.

Zerk eragiten du zahartzaroan loaren kalitate
txarra?
A Adinak.
B Adinak eta beste arrazoi batzuek.
C Arrazoi psikosozialez eta ekonomikoek.
D Osasun zerbitzuek antzeman gabeko gaitzek.

3.

Zer gordetzen dute bere baitan Madagaskarreko
arratoi beltzek?
A Afrikako orain 80 milioi urteko izurriteak.
B Egungo Afrikako izurrite kasu ugarien jatorria.
C Afrikako epidemien bakterioen %98a.
D Uhartera itsasoz iritsitako bakterioa.

2.

Zein da ikerketaren ondorio nagusia?
A Ordu gehiago lo eginda urte gehiago hartuko
ditugu.
B Osasun txarrekoen artean gehiago dira gaizki lo
egiten dutenak.
C Zahartu ahala lo premia areagotu egiten da.
D Kalitate oneko loak erabat ziurtatzen du osasun
ona.

4.

XX. mendeko 20ko hamarkadaz geroztik gertatu
den bilakaera zergatik da garrantzitsua?
A Harrezkero arratoiak ez direlako hiltzen.
B Arratoiek izurrite gehienen aurkako defentsak
garatu dituztelako.
C Rattus rattus espezieko ale gutxi bizi direlako.
D Bakterio eramaileak ikerketarako baliagarri izan
daitezkeelako.
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5.

Ni zaharragoa naiz, eta ..... txirrindulari gazteei
jarraitzen.
A nahiko lan izan dut
B ozta-ozta daukat
C alferrik galdu naiz
D ezinean ikusi naiz

6.

Zozoak beleari .....
Atsotitz horren amaiera:
A hi kantuan habil?
B eta beleak zozoari.
C beltza, joan hadi!
D ipurbeltz.

7.

8.

9.

13. Sagarrak ostu eta oraingoan aldegin didazue,
baina hurrengoan ordainduko duzue, ….. !
Jarraipena:
A garestiegi, gainera!
B jainkoarren!
C beranduago edo goizago!
D ederki ordainduko duzuenez!
14. Txoriburu horri ez diogu azalpenik emango, apur
bat ..... .
A zentzatu arte
B zendu arte
C zertu arte
D zimeldu arte

..... gau batean abiatu ginen …..
A Uztaileko
etxeruntz
B Uztaileko
etxerantz
C Uztailako
etxarantza
D Uztailako
etxeruntz

15. Apaizak dio: “Gaur lurperatzen ari garen laguna
ez zen gizon txarra, …..”
Jarraipena:
A goian bego!
B egon bedi lasai!
C bejondeiola!
D eutsi goiari!

Sekulako poza hartuko ..... berarekin joango …..
A luke
bazina
B zuen
bazinake
C zukeen
bazinan
D du
bazinen

16. Urruneko eltzea urrez, gerturatu orduko lurrez.
Zer esan nahi du?
A Hobea dela auzokoarena gurea baino.
B Auzokoarenak hobea ematen duela, baina ez
dela horrela.
C Auzoan beti aukera hobea dagoela gurean baino.
D Gizakiak urruti heldu nahi duela beti.

Zein dago zuzen?
A Atzo hamar kilometro ibili ginen eta gaur
hamabi ibili egin gara.
B Erregalatu ez; saldu egin zidaten txakurra.
C Erloju hori hamaika mila pezeta ordaindu egin
zuten.
D Hil honetan lau liburu irakurri egin ditut.

17. Ni ez naiz iristen; ..... ogia, mesedez?
A hurbilduko didazu
B hurbiltzen didazu
C hurbil ahal didazu
D hurbil iezadazu

10. Ez didazu barrerik egingo, ....., kaiku horrek!
A ez horixe
B ezta pentsatu
C bakarrik falta da
D ez da posiblea

18. Asko da zuk hori ez jakitea.
Zer esan nahi du?
A Gauza askorik ez dakiela.
B Askotan ezin dela hori jakin.
C Harrigarria dela horren berri ez izatea.
D Beste askok ere ez dkitela hori.

11. Norbait bere onetik atera:
A sumindu
B iguriki
C txolindu
D oratu

19. Idazkera. Zein zerrenda dago zuzen?
A arkeologia / abeltzaintza / pilotua / kanoia
B arkeologia / abeltzantza / pilotua / kañoia
C arkeolojia / abeltzaintza / pilotoa / kanioia
D arkeolojia / abeltzantza / pilotoa / kainoia

12. Lau orduren ..... jakingo dugu botikak eragin dion
ala ez.
A barrurako
B bitartean
C eta gero
D buruan
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20. Herri gehienen antzera, Euskal Herriak baditu
orriak Interneten. Baina Euskal Herriaren pareko
herri gutxi dira egitasmo hori gauzatu dutenak.
Hau da:
A Herri gehienek ez daukate orririk Interneten.
B Euskal Herriaren pareko herri gehienek ez
daukate orririk Interneten.
C Euskal Herriak, herri gehienen antzera, ez du
egitasmo hori gauzatu.
D Herri gehienek Euskal Herriak baino orri
gehiago dituzte Interneten.

26. Berrogei orrialde falta zaizkit ..... bukatzeko.
A liburuarekin
B liburuaz
C liburua
D liburuekin
27. Ieeepa! Zer moduz?
Zein erantzun dago gaizki?
A Ondo esan beharko.
B Izugarri ondo.
C Ondo baino hobeto.
D Kristoren ondo.

21. Iñakik proposatu duena ontzat emateko modukoa
da.
Hortaz: Iñakiren proposamenari ondo ..... .
A deritzogu
B deritzaigu
C derizkiogu
D deritzaiogu

28. Oporretan joanez gero, oroigarriren bat ..... ?
A ekarri ahal zenidan
B ekar zeniezadakeen
C ekartzen didazu
D ekarriko zenidake
29. Sarrerarik gabe geratu zaretela?
Jarraipena:
A Zer egiten diogu, ba!
B Lehenago etortzea zenuten!
C Bada, etortzea hurrengoan!
D Ze sarrera eta ze sarrera-ondo!

22. Puntuazioa. Zein dago zuzen?
A Aizu kaskamotz; zatoz hona lehenbailehen!
B Aizu kaskamotz, zatoz hona lehenbailehen!
C Aizu kaskamotz zatoz hona lehenbailehen!
D Aizu, kaskamotz zatoz hona lehenbailehen!
23. Istripua hainbat lagunen aurrean gertatu eta inork
lagundu ez eroritako gizarajoari!
Zein erantzun dago gaizki?
A Bada gero, e!
B Halakorik!
C Sinestea ere!
D Zenbat horrelakorik!

30. Iñigori kaskamotz deitzen diote. Zergatik ote?
A Ilea motz-motza duelako.
B Kaskagogorra delako.
C Oso kaskarina delako.
D Oso azkarra ez delako.
31. Eredutik ikasiko bada, ikasteko ezagutu egin behar
da eredua.
Hau da:
A Eredua eskola ona da ikasi nahi duenarentzat.
B Ikaskizun da eredua, eredugarri gertatuko bada
gero.
C Ikasteko egokiak gerta daitezen, eredu onak
soilik ezagutu behar dira aurretik.
D Biak dira beharrezko: eredutik ikastea eta
ikasitakoa eredu bihurtzea.

24. Nola irakurtzen da 3/4 x 5/8?
A Hiru laurden bider bost zortziren.
B Hiru lauren bider bost zortziren.
C Hiru laurden bider bost zortzien.
D Hiru laurdenak bider bost zortzienak.
25. Nornahik ezagutzen ditu ondorengoak, hemen
bilduak eta hor barrena sakabanatuak.
Hau da:
A Ondorengoak ederki ezagutzen ditu hemen
bilduak eta hor barrena sakabanatuak.
B Edozeinek ezagutzen ditu hemen bildu eta hor
barrena sakabanatutako ondorengoak.
C Nornahik ezagutzen ditu ondorengoak, hemen
eta hor bildu eta sakabanatuak.
D Edozeinek ezagutzen ditu ondorengoak, hemen
bildu eta hor barrena sakabanatuagatik.

32. Biharko bukatuko al duzu?
Erantzuna:
A Noski baietz!
B Halaxe!
C Horren esperoan!
D Jakina!
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33. Uste baino askoz lehenago azaldu den lagunari
nola esango zenioke?
A Nolatan hi hemen?
B Dagoeneko hemen?
C Honezkero hemen?
D Non sartu haiz aspaldi honetan?

40. Herriko medikuak apaiz zaharrari:
Jauna, ibil ..... bizkorrago, eta egin ..... sermoi
laburragoa!
A bedi
beza
B beza
bitza
C bitez
begi
D dadin
dezan

34. Josetxo neure besoetakoa dut.
Esanahia:
A Josetxo nire besoetan hazitakoa dela.
B Josetxo nik bataiatu nuela.
C Neu naizela haren aita pontekoa.
D Josetxo nire iloba dela.

41. “Aita, joango al gara parkera?"
Aitak, amore emanez, erantzuna:
A Ea, ba, goaz!
B Ba, joaten gara, nahi baduzu!
C Ezta pentsatu ere!
D Tira, ba, goazen!

35. Bihar mendira txango bat egiteko asmotan gara.
Jarraipena:
A Gu ere bai.
B Baita ere gu.
C Ere bai geu.
D Gu ere.

42. Zein dago gaizki?
A Lau neskarekin etorri da.
B Zenbat mutilei kontatu diezu hori?
C Mezatara joan da gure semea.
D Zein da animaliarik ederrena?

36. Baserri haiek ere, ..... hutsik zeuden.
A bat beharrik, guztiak
B bat ez beste guztiak
C bat ez ezik
D bataz beste guztiak

43. Nik ez dizut erraz bizkar emango; ....., ahal dudan
guztian lagunduko dizut.
A baizik
B ez ezik
C bestalde
D aitzitik

37. Zein zerrendatan dago hitz bat tokiz kanpo?
A sargori / euritsu / oskarbi / haizetsu.
B pipia / arkakusoa / liztorra / erlea.
C pagoa / ametza / lizarra / gorostia.
D aza / azalorea / enborra / leka.

44. Lexikoa. Zein dago zuzen?
A Ezagutzen ditut ume horren aitak.
B Guda urrun hartako hildakoen zenbakiak ikaratu
gaitu.
C Kantariak irrintzika sartu ziren plazan.
D Belarriko min asko daukat.

38. Hori txarto dagoela badakit, ..... .
Jarraipena:
A ondo jakin ere
B ondo jakinez gero
C ezer izatekotan
D jakinaren jakinez

45. Puntuazioa. Zein dago zuzen?
A Esanak, esan zuk ere beste askok bezala, amore
eman beharko duzu.
B Esanak esan, zuk ere, beste askok bezala, amore
eman beharko duzu.
C Esanak esan; zuk ere, beste askok bezala amore
eman beharko duzu.
D Esanak esan, zuk ere, beste askok bezala amore
eman beharko duzu.

39. Egoera honek Hiesa errazago antzematea
ahalbidetuko du.
Hots:
A Egoera honek Hiesa errazago hedatzeko bidea
emango du.
B Egoera honek Hiesa hain erraz kutsatzea
eragotziko du.
C Egoera honek Hiesaren aurkako babesa
sustatuko du.
D Egoera honek Hiesa errazago diagnostikatzeko
aukera emango du.

46. Laurogei urte aldean eta, oraindik ere, eltzekada
galanta jaten du egunero.
Zer esango zenuke?
A Hara, horrek lehengo lepotik burua!
B Jakina, zaharrago eta txarrago!
C Horrek ziria sartu ziguk guri!
D Jakina, zahartzaroaren ajeak!
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47. Ez da batere ohikoa Joane Somarribak lortu
duena, ..... bi Giro eta Tourra irabaztea.
A aurki
B zera da
C halaber
D alegia

54. Egun bi barru elkartuko gara, hau da, ..... .
A herenegun
B etzi
C etzidamu
D bart
55. Duela gutxi gertatutako zerbait azaltzen hasteko:
A Beste egunean...
B Lehengo batean...
C Harako hartan...
D Halako batean...

48. Idazkera. Zein dago zuzen?
A Gazte durangarra, Euskal Herriko
Unibertsitatera joan da.
B Gazte Durangarra, Euskal herriko unibertsitatera
joan da.
C Gazte durangarra Euskal-Herriko unibertsitatera
joan da.
D Gazte Durangarra Euskalerriko Unibertsitatera
joan da.

56. Ikasturtea alferkerian pasatu dut, baina dena
gainditu dut.
Erantzuna:
A Ez dagoena zara zu!
B Zeu bai zarela!
C Zu zeu bezalakoa zara!
D Zu zara zu izatekoa!

49. Zein dago zuzen?
A Mundu guztiari ardura diona dirua da.
B Pila bat arazo izan dituzte ordenagailu
berriarekin.
C Nire iritziz aurrerantzean ez zenuen politikan
sartu behar.
D Denetik jasan behar izan omen zituzten.

57. Ez dakit zenbat kilometro dauden ..... ..... .
A Zuberoatik Gipuzkoara.
B Zuberotik Gipuzkoara.
C Bizkaiatik Nafarroara.
D Bizkaitik Nafarrora.

50. Aita alferra eta lotia, eta Roberto, semea, antzekoa
oso.
Hau da: Aita-semeak ..... .
A sustrai berekoak dira.
B jatorri berekoak dira.
C ezpal berekoak dira.
D etxe berekoak dira.

58. Zein dago zuzen?
A Taxiz itzuliko direla jakiteak asko lasaitzen dit.
B Nire semea hain garaiz itzultzeak zeharo harritu
zidan.
C Mikelek ariketa gogorrak egitera behartzen
gaitu.
D Gazteei gehien kezkatzen diena langabezia da.

51. Hegaztiak jan baino lehen zer egin behar da?
A beratzen jarri
B lumatu
C zuritu
D irabiatu

59. Zein bikote dago zuzen?
A Bizkaiako / hamalaueko.
B Kokotaraino / autobusaraino.
C Ertzaren bat / plateraren bat.
D Abantailarik / zikinkeriarik.

52. Gure egitasmoa bideratzeko bitartekoak behar
ditugu.
Hau da:
A Gure nahia bete arte ez dugu etsiko.
B Gure asmoak ez dira bideragarriak.
C Baliabideen premian gaude.
D Behin-behineko egitasmo bat behar dugu.

60. Zein dago zuzen?
A Ehun umetatik hogei elebidunak dira.
B Umeen ehuneko hogeiak elebidunak dira.
C Ehuneko umeetatik hogei elebidunak dira.
D Ehuneko hogei ume elebiduna da.
61. ..... azken egunetan ..... dira ardiak menditik.
A Iraileko
jaisten
B Iraileko
jeisten
C Irailako
jaisten
D Irailako
jeisten

53. Asmo onekin, patxadaz, hurbildu nintzaion, ..... .
A neure onetik aterata
B on beharrez
C ahotan hartu gabe
D ahoa bete haginekin
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62. Zein dago zuzen?
A Horrek ere daki zer egin horrelako kasuetan.
B Horrek ere bai daki zer egin horrelako kasuetan.
C Horrek badaki ere zer egin horrelako kasuetan.
D Horrek ere badaki zer egin horrelako kasuetan.

70. Euskara batuan, zein dago zuzen?
A Ez nebilen askok uste bezain gaizki.
B Ez neraman nik uste adinako pisurik.
C Gazte horiek bazterrak nahasten dabiltzate.
D Uso horiek Afrika aldera dijoaz.

63. Triste daude, zeren istripu horretan maite zuten
norbaitek bizia ..... .
A galdu baitu
B galtzeagatik
C galdu duelako
D galdu duelarik

71. Bere txikian, nornahiri eramango dio horrek
gizontasunean.
Bestela esanda:
A Handiagoa izango balitz, edozeini irabaziko
lioke horrek gizontasunean.
B Txikitasuna gorabehera, gizona da hori.
C Txikia izatera, nornahiri eramango dio horrek
gizontasunean.
D Txikia izate aldera, edozeini irabaziko lioke
horrek gizontasunean.

64. Bihotzeko arazoak omen zituen. Egun batean
eztulaldi handi bat izan zuen eta .....
A ziplo geratu zen bertan.
B danba hasi zen bat-batean laguntza eske.
C tipi-tapa lurrean etzan eta medikua eskatu zuen.
D brast eskatu zuen apaiza.

72 Gasteizko jaietan kartera ostu zidaten, baina
agiriak etxean nituen.
Erantzuna:
A Gutxi horrelakorik!
B Gaitz erdi!
C Gutxiagorik!
D Gutxi okerrago!

65. Ezagun du aberatsa dena.
Hots:
A Aberats guztien adiskide da.
B Edozein aberats ezagutzen du horrek.
C Begi-bistakoa da aberatsa dela.
D Trebetasun handia du aberatsa zein den jakiteko.

73 Oraindik ez da akordiorik erdietsi, eta nekazaritza
arloan ez bada, aldeen proposamenak urruntxo
daude.
Alegia:
A Nekazaritza arloak akordioa oztopatzen du.
B Akordioa lortu arte nekazaritzak ez du aurrera
egingo.
C Adostasun-mailarik handiena nekazaritza
arlokoa da.
D Akordioa lortzeko nekazaritzatik abiatu beharko
dute.

66. Benetan sinestu al dizu hori?
Erantzuna:
A Hasi eta buka, sinestuta ere!
B Begi truk sinestu ere!
C Itsu-itsuan sinestu ere!
D Hitzetik hortzera sinestu ere!
67. Zein dago gaizki?
A Hilaren lauan
B Gaur gauean
C Egin nahiean
D Etxeko balkoian

74. Noren antza atera du umeak? Diotenez, ..... eman
du.
A amatara
B amarentzat
C amara
D amarekiko

68. Eta non dago zorioneko mamua edo .....?
Jarraipena:
A dena delako hori
B izendatutako hori
C zoritxarreko hori
D dena deneko hori

75. ..... dituen haurrari ..... esaten zaio.
A Makarrak
makatza
B Mainak
mainontzia
C Tripazorriak
tripontzia
D Gutiziak
guraria

69. Zein ondo pasatu genuen, ..... esango nuke!
A inoiz ez hobeto
B inoiz hoberen
C inoizkorik ondoen
D inoiz baino hobekiago

76. Liburu hau ..... beste guztiak irakurri ditut.
A ez baino
B ez ezik
C baita
D izan ezik
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77. Oso apain jantzi eta prestatu zarete.
Jarraipena:
A Nora joaterakoan?
B Norako asmotan?
C Nongo bidean?
D Nolako asmoa?

82. Gauzak ez omen dira batere aldatuko, .....
jarraituko dute.
A dauden-daudenean
B egon-egonean
C dauden bezalako
D dauden bezalakoak

78. Elkarrekin joan al dira?
Erantzuna:
A Horixe ezetz! Banaka joan dira.
B Ez nork bere bidetik.
C Bai horixe! Elkar joan dira.
D Bai zera! Nor bere bidetik joan da.

83. Mirenekin joango da Bilbora.
Harridura adierazteko, zein dago gaizki?
A Mirenekin joango dela Bilbora?
B Mirenekin joango den Bilbora?
C Norekin joango dela Bilbora?
D Nora joango dela Mirenekin?

79. Zeinetan dago hitz bat tokiz kanpo?
A azeria / otsoa / erbinudea / basakatua
B trumoia / tximista / oinaztarria / ekaitza
C oinazea / mina / erresumina / grina
D txitoa / oiloa / oilaskoa / oilaloka

84. Liskarra liskarraren atzetik, ..... Lasatarren
etxean!
A ez da tenore
B ez da giro
C ez da betarik
D ez da paradarik

80. Zein dago zuzen?
A Inork ez omen du ezertxo ere ikusi.
B Geuk ere ez dugu ezer ez ekarri.
C Horrek ardura niri? Ezta bat ere ez!
D Nor gonbidatuko dudan? Inor!

85. Eta zuk zer egingo ..... oporrak oraintxe emango
.....
A zenuke
balizkizukete
B zenukeen
balizute
C zenuen
bazizkizuten
D zenuke
balizkizute

81. Zein bikote dago gaizki?
A Kolore mingotsa.
B Paper latza.
C Kristal gardena.
D Ur arrea.

OHARRA:
Azterketa bukatzen duzunean, konproba itzazu hurrengoak: (1) erantzunak; (2) NA zenbakia eta eguna ongi
markatu dituzula. Ez mugitu zure aulkitik arduradunak horretarako baimena eman arte.
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ATARIKO PROBA
Azterketa eredua-3
Azterketa-eredua:

A

> IRAKUR ITZAZU OHARROK
1. Galdera-orri hauetatik atera ezazu solte dagoen erantzun-orria.
2. Konproba ezazu koadernotxo honek 8 orrialde dituela eta ez dagoela ageriko akatsik.
3. Koadernotxo hau ez da zuzentzen, baina idatz itzazu zure izen-deiturak eta NA zenbakia:

NA zenbakia

Izena

1. deitura

2. deitura

4. Atariko proba egiteko denbora: ordubete.
5. Erantzuten hasi aurretik bete ezazu aparteko erantzun-orriko B atala. Kontuan izan orri
hori dela zuzentzen dena. Ipini datuak eta markak behar bezala.
6. Ariketa bakoitzean aukeratu behar duzu erantzun zuzena edo egokiena edo zein dagoen
gaizki eta erantzun-orrian dagokion koadrotxoa arkatzez markatu: erantzun bakarra.
7. Asmaturiko erantzun bakoitzeko, puntu bat; erantzun okerrengatik ez da punturik kentzen.
8. Aukera anitzeko test hau era automatizatuan zuzentzen da, irakurgailu optiko bidez.

>

Erantzun-orria betetzearekin azterketariak era honetako zuzenketari berariazko onespena
ematen diola ulertzen da.
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Algen eta oskoldunen arteko sinbiosia
aurkitu dute

Gaixotzea debekatuta dago
Acquapendente herriko alkate Alberto Bambinik
ediktu polemikoa argitaratu du: herritarrei ez
gaixotzeko agindu die. Hots, ospitalera joatea eskatzen
duten gaixotasunak saihestu beharko dituzte herritarrek,
batik bat kasu larriak badira. Agindua betetzen ez
dutenak, herritik 30 bat kilometrora dagoen Belcolle
ospitalera
eramango
dituzte
indarrez
edota
gaixotasunaren larritasunaren araberako isuna ezarriko
diete. Hala badirudi ere, alkatea ez da erotu. Aitzitik,
herriaren interesak defendatzeko hartu omen du neurria,
probokazioak arreta gehiago piztuko duelakoan.
Acquapendenten badute ospitalea, baina eskualdeko
gobernuak hura ixteko agindu du. Hala, datorren urte
hasieratik aurrera, larrialdietako zerbitzua besterik ez
dute izango herrian. Alkatea ez dago ados neurriarekin,
eta eskualdea uzteko aukera ere aipatu du. Lazio
eskualdean dago Acquapendente, eta nahiko gertu
dagoen Unbria eskualdearekin batzearen alde agertu da.
Lazioko alkate ugari agertu dira kexu eskualdeko
gobernuarekin. Izan ere, eskualde berean dagoen
Erromak jasotzen ditu diru sarrera gehienak,
gainontzeko herrien kaltetan.
___________________________________________

Ambystoma maculatum arrabio motadunaren
enbrioiek zelulen barruan eratzen dute sinbiosiharremana Oophila amblystomatis algarekin. Zehazki,
mitokondrioen ondo-ondoan aurkitu dituzte algak
Kanadako Dalhousic Unibertsitateko ikertzaile batzuek.
Alga arrautzen kanpoko gelatinan egoten dela aspalditik
zekiten zientzialariek, baina orain arte inoiz ez zuten
ikusi horrelakorik zelulen barruan.
Igorritako fluoreszentziaren irudiak aztertzean
ohartu ziren ikertzaileak enbrioien zelulen barruan
klorofila egon zitekeela. Ondoren, mitokondrioak algen
ondoan zeudela ikusi zuten transmisioko mikroskopioa
elektronikoz. Adierazi dutenez, horrek iradokitzen du
algek fotosintesi bidez sortutako azukreei eta
oxigenoari ateratzen dietela probetxua mitokondrioek.
Sinbiosi-harreman hori sakonago ezagutzeko
ikerketetan, ikusi dute nerbio-sistema eratzen hasten
den garaian sartzen direla algak enbrioi-zelulen
barruan. Horregatik uste dute ikertzaileek ez zaiela
lehenago antzeman; izan ere, normalean garapenaren
lehenagoko faseetan aztertzen dira enbrioiak.

(Aizu, 2010)

Gainera, adierazi dute litekeena dela amaren “opari”
bat izatea algak. Izan ere, alga berdinak aurkitu dituzte
enbrioi-zeluletan eta arrautzak jarri dituen emearen
obiduktuan, arrautzak obulutegitik kanpoaldera
eramaten dituen hodian.
___________________________________________

3.

Esaldi hauetako zein EZ da egia?
A Lazioko alkate asko ez daude ados
Acquapendente herriko alkatearekin.
B Acquapendente herriko alkateak ez gaixotzeko
agindu die herritarrei.
C Eskualdeko gobernuak agindu du
Acquapendenten duten ospitalea ixteko.
D Lazio eskualdean dago Erroma, eta hark jasotzen
ditu diru sarrera gehien.

4.

Eskualdeko gobernuarekin ados ez, eta zertarako
da prest Acquapendenteko alkatea?
A Herriko gaixoak Unbriako ospitaletara
eramateko.
B Lazio eskualdea utzita Unbria eskualdearekin
batzeko.
C Erromak jasotzen dituen diru sarrerei muzin
egiteko.
D Acquapendente herriko larrialdietako zerbitzua
ixteko.

Elhuyar, 2010, 269 zk

1.

Non aurkitu dute, oraintsu, algen eta ornodunen
arteko sinbiosi-harremana.
A Ornodunen nerbio-sisteman.
B Arrabio motadunaren zelulen barruan.
C Ornodun emearen obulutegian.
D Ornodunen arrautzen azalean.

2.

Noiz sartzen dira algak ornodunen enbrioizelulen barnean?
A Ornodunen nerbio-sistema eratzen hasten
denean.
B Ornodun emeek arrautzak jartzen dituztenean.
C Algak fotosintesia egiten hasten direnean
D Ornodunek algaren bat irensten dutenean.
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5.

Zein dago gaizki?
A Elkar ikusi dira.
B Elkarri gorrotoa diote.
C Elkarrengan konfiantza dute.
D Elkarrengandik asko ikasi dute.

6.

Lau egun behar izan nituen bidaiarako paperak
egiteko: …..
Jarraipena:
A behin kontsulatua, behin medikua...
B bai dela kontsulatua, bai dela medikua...
C bateko kontsulatua, besteko medikua...
D hala kontsulatua, hala medikua...

7.

8.

9.

12. Taniaren aldean lan asko egin du Junek.
Hau da:
A Junek Taniaren ondoan lan egiten du.
B Taniarengatik ez balitz Junek ez luke hainbeste
lan egingo.
C Bien artean lan asko egin dute.
D Junek Taniak baino lan gehiago egin du.
13. Zein EZ dira sinonimo?
A zerbitzari / mirabe
B errua / hobena
C higui / nazka
D argala / baldresa

Mundu honetan nekez aurkitzen da behar den
guztia behar den unean.
Bestela esanda:
A Munduan ez dago behar dena behar denean
aurkitzerik.
B Munduan ezin da behar dena behar denean
aurkitu.
C Munduan ezinezkoa da behar dena behar denean
aurkitzea.
D Munduan zaila da behar dena behar denean
aurkitzea.

14. Zergatik erantzun diozu horren zakar?
Erantzuna:
A Gogoak eman didalako!
B Zergatik bai!
C Zeren nahi dudalako!
D Nahi baitut!
15. Gure etxea ez da ..... , ezta ..... ere.
A zurea bezala
Mikelen modukoa
B zurea bezalakoa Mikelena bezalakoa
C zure modukoa
Mikelena legezkoa
D zurea moduan
Mikelena bezala

Erronkariko hartza ..... egiten ari da.
A bereak eta bi
B bere-bereak
C bereak eta gehiago
D berarenak

16. Burua apurtu ez duenean!
Esanahia:
A Ia-ia apurtu du burua.
B Doi-doi apurtu du burua.
C Burua apurtu egin du.
D Ozta-ozta apurtu du burua.

Zuek garagardoa edango duzue, baina nik nahiago
dut ur garbia izotzarekin.
Erantzuna:
A Ene bada bestea!
B Hau da bestea!
C Hara bestea!
D Nolako fina bestea!

17. Zein dago gaizki?
A Jertsea azpikoz gora nuela atera nintzen.
B Galtzak atzekoz aurrera jantzarazi zizkidaten
inauterietan.
C Gabardina buruz behera zuela ikusi nuen Antton.
D Txamarra galtzarbean zuela agertu zitzaigun
Antton.

10. Jakinaren gainean jarriko zaituztegu.
Baliokidea:
A Informazioa ezkutatuko dizuegu.
B Informazioa eskatuko dizuegu.
C Jakinaraziko dizuegu.
D Jaramon egingo dizuegu.

18. Adituen aburuz, transgenikoei buruzko beldurra
funtsik gabekoa da.
Alegia:
A Adituen iritziz, oinarri sendoak daude
transgenikoez kezkaturik egoteko.
B Transgenikoak kaltegarriak dira, baina aditu
batzuek ez dute onartu nahi.
C Jakitunen ustez, ez dago arrazoi sendorik
transgenikoei beldurra izateko.
D Adituak beldur dira transgenikoek ondorio
kaltegarriak izango ote dituzten.

11. Oilaskoa prestatu duzu bazkaltzeko? Niri ez zait,
ordea, oilaskoa gustatzen!
Erantzuna:
A Aurretik esate hori!
B Aurretik esan behar omen da hori!
C Esango bazenu lehenago!
D Lehenago esatea zenuen!
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19. Ez dugu aurrerantzean denborarik galdu behar.
..... , lehen galdu duguna berreskuratu behar dugu.
A Baita
B Hala nola
C Behintzat
D Aitzitik

26. Arrastiri garaia da lasaiena, baina baita
malenkoniatsuena ere, eta hobe lagunartean
harrapatzen bazaitu.
Alegia:
A Garaia arras malenkoniatsua da; beraz, hobe
lagunartean harrapatzen bazaitu.
B Ilunabarra eguneko garairik goibelena izan ohi
da eta lagunartean bazaude hobe.
C Hobe duzu arrastirian bakarrik ez egotea, oso
lasaia baita.
D Arrastiria lasaia eta malenkoniatsua denez, hobe
lagunarteari ihes egiten badiozu.

20. Zein dago zuzen?
A Gizakiak tximinoetatik datozten galdetu zidan.
B Urrengo batetan elkartzekotan gelditu ziren.
C Besterik dirudien arren, poz-pozik daude denak.
D Textu liburu horrek berrehun horrialde ditu.

27. Hizketan hasi orduko, gazteek burla egin zioten
Josuneri.
Beste era batera:
A Iseka egin zioten.
B Goraipatu egin zuten.
C Men egin zioten.
D Muzin egin zioten.

21. Josune entzute handiko emakumea da.
Hau da:
A Oso ezaguna da.
B Entzumen onekoa da.
C Iritzi desberdineko jendeari entzuten dakiena da.
D Besteren arazoak ulertzeko gai da.
22. Zein ordutatik zein ordutara egingo duzu lan?
A Hiru eta laurdenetik zazpietara.
B Hamaikak eta laurdenetatik ordu batera.
C Zazpitatik zortziretara.
D Zortziak eta hogeitatik bederatzietara.

28. Idazkera. Zein dago zuzen?
A 2002ko uztailak 4ean jaio zen.
B 2002.go uztailak 4.ean jaio zen.
C 2002.eko uztailak 4an jaio zen.
D 2002ko uztailaren 4an jaio zen.

23. Esne-mamitan bizi nintzen garai hartan.
Esanahia:
A Arazoz beterik bizi nintzela.
B Ingurukoekin gozo-gozoa nintzela.
C Esnea, behintzat, bagenuela garai hartan.
D Nahi nuen guztia nuela eskura.

29. Zein dago gaizki?
A Zenbait herrialdetan gosete latza dago.
B Beste herrialdeekiko harremanak aberasgarri
dira.
C Abereengandik uste baino gehiago dugu
ikasteko.
D Azken metrotan lortu zuen abantaila.

24. Letra larriak eta xeheak. Zein dago gaizki?
A Kultura Sailburua eta lehendakaria Senperen
dira Iparraldeko Ikastolen aldeko jaialdian.
B Hiru gauza behar omen dira zoriontsu izateko:
osasuna, maitasuna eta dirua.
C Honako errefraua zen gure aitonaren kutunena:
"Sortzeak, heriotza zor".
D Aste Santua apirilean nahiz martxoan izan
daiteke.

30. ..... ezta mokaduren bat ..... zebilen Pello.
A Zer jatekorik
non aurkitu
B Zer jatekorik
non aurkituko
C Zer janik
non aurkitzen
D Zer janik
non aurkituko
31. Atzetik polizia zuenez, lapurra ..... abiatu zen.
A basoaren zehar
B basoz barrena
C basoan zehar
D basotik barrena

25. Krisiak ekarri zuen industri lanpostuen .....
erantzunez, enpresen ..... ekimenak bultzatu zituen
Administrazioak.
A suntsipenari
sustapenerako
B sustapenari
sendotzeko
C urritzeari
asmatzeko
D finkatzeko
abiarazteko

32. Arrain freskoa jan edo arrain izoztua jan ..... !
Jarraipena:
A alde ederra dago
B bada desberdina
C zein desberdina da
D ez dauka alde gutxi
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33. Hori dioena ..... .
A gezurretan dabil
B gezurretan dabilela dirudi
C gezur hutsa da
D gezur handia esaten du

40. Zein bikote dago gaizki?
A Ume mizkina.
B Gizon baldarra.
C Emakume petrala.
D Agure oskola.

34. Kritikak baditu bere legeak, eta lege horiek ez dira
beti gaizki-esatea izan daitekeen bezain atseginak.
A Kritikaren legeak gaizki-esateak adinako mina
egin lezake.
B Kritikaren legea gaizki-esatearena baino
mingarriagoa ere izan liteke.
C Kritikaren legeak eta gaizki-esatearenak ez dute
antzik ere.
D Atseginago dira, nolanahi ere, kritikaren legeak
gaizki-esatearenak baino.

41. Zein zerrenda dago zuzen?
A Igerri / izkutatu / somatu / bapatean
B Igarri / ezkutatu / sumatu / urrun
C Jesarri / jaitxi / eskaini / hurrun
D Jezarri / jeitsi / eskeini / bat-batean
42. Atzo, Pedroren gustua egingo ....., ezinbestean
geratu behar afaltzen.
A balitz
B banuen
C banu
D banio

35. Gustura joango nintzen atzoko afarira, baina ..... .
A ezin nintzateke joan.
B ezin izan nintzen joan.
C ezin nuen joan.
D ezin ninteke joan.

43. Bilboko Guggenheimek iragarritako
aurreikuspenak errotik aldarazi ditu New Yorken
jazotakoak.
Alegia:
A New Yorkeko gertakariek Bilboko museoan ere
eragina izan dute.
B Bilboko museoak aurreikusi zuen AEBetan
gertatu zen aldaketa.
C AEBetan gertatu zenak aurreikusten du
Guggenheimen aldaketak izango direla.
D Errotiko aldaketa haiek egitasmo berriak ekarri
dituzte AEBetara nahiz Bilboko
Guggenheimera.

36. Zer ari zarete hemen?
Erantzuna:
A Zu noiz etorriko geunden.
B Etortzen ote zinen.
C Ea noiz zentozen geunden.
D Bazentozen zain geunden.
37. Txerri haragiz egiten den hestebete luze eta
mehea.
A lukainka
B saiheskia
C tripakia
D koipekia

44. Dendariak ez bezala, bezeroak haserre daude
erosteko ahalmena aurten asko urritu delako.
Alegia:
A Gero eta gauza gutxiago eros dezakete bezeroek.
B Gero eta gauza gehiago erosten dute bezeroek.
C Dendariak gero eta haserreago daude.
D Gero eta diru gutxiago dute bezero nahiz
dendariek.

38. Museoko sarrera garesti ordaindu beharra dago,
baina erakusketa ..... !
A ederra da, gero
B nolako ederra dela
C bai ederra hori
D bada ederra

45. Neskatila hori berakatza baino ..... da.
A faltsuagoa
B zintzoagoa
C finagoa
D txikiagoa

39. Garaipena erraz lortuko genuelakoan nengoen,
baina galdu egin genuen.
Jarraipena:
A Urrutiko intxaurrak hamalau, gerturatu eta lau!
B Zuhurraren poltsak bi zulo!
C Usteak erdia ustel!
D Zenbat eta gehiago espero izan, orduan eta
gutxiago lortu!

46. Zinemara gonbidatu ninduten, baina ez ..... .
A neuzkan gogoak
B nuen gogorik
C neuzkan gogorik
D nituen gogorik
5
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47. Zein dago zuzen?
A Zenbait amarekin / hamaika pertsonaren / Luisi
B Zenbait amarekin / hamaika pertsonen / Luiseri
C Zenbait amekin / hamaika pertsonaren / Luiseri
D Zenbait amarekin / hamaika pertsonen / Luisi

55. Arropa erosi berria ikuzgailuan sartu eta bi neurri
txikiagokoa atera ez zait, ba! Jakina, urak ..... eta!
A eman dio
B txikitu du
C hartu du
D birrindu du

48. Lehen bestela pentsatzen zuenak gaur nik bezala
pentsatzeak biziro poztuko ..... .
A lidake
B ninduke
C zidakeen
D zenidake

56. Goraintziak amari!
Erantzuna:
A Bai, primeran dago!
B Ez horregatik!
C Bai, zure partetik!
D Baita zuri ere!

49. Eragozpen horiek ....., aurrera egitea erabaki dute.
A gorabehera
B aldera
C kontuan izaten
D gaindi

57. Lagunek baztertu egin ..... eta zuek oso haserre
erantzun ..... .
A dizuete
diozue
B zaituzte
diezue
C zaituztete
diezue
D zaizkizue
dizuete

50. Hor daude, ..... , egunkarian idatzi zituen artikulu
interesgarriak.
A batez beste
B besteak beste
C orpoz orpo
D hala nola

58. Basarri, bertsolari handia, Zarautzen hil zen ..... .
A 1999ko azaroak 5ean
B 1999.eko azaroaren 5
C 1999ko azaroaren 5ean
D 1999.eko azaroak 5ean

51. Kaixo, Joxe. Zer moduz aita?
Erantzuna:
A Beharko egon!
B Jainkoa lagun!
C Bizi arte iraun!
D Hobeto nahian!

59. Hiru ordu eserita, geldi-geldi eta mugitu gabe.
Jarraipena:
A Mina egiten didate zangoek.
B Zangoak inurrituta ditut.
C Ez ditut zangoak ohartzen.
D Lotan dauzkat zangoak.

52. Nik bizio asko ditut, ..... edatea, erretzea...
A hala nola
B hau da
C hots
D hori da

60. Zein dago zuzen?
A Musika itzali eta elkarrekin hitz egiten ez
badugu, zertan bihurtuko gara?
B Elkarte hori jatorri eta iritzi askotako lagunek
osatzen dute.
C Zorionez, istripu hartan ez ziren hildakorik egon.
D Telebistak amaitu du XX. mendearen zehar
zabaldutako familia ohiturekin.

53. Zein dago zuzen?
A Bizarra uzteak ez zaitu gizonago egingo.
B Telebistak ematen dizuna ez du zerikusirik
irakurri bitartean bizi duzunarekin.
C Literatura oparoena idatzi dutenek emakumeak
izan dira.
D Zure lagun guztiak kanpotarrak dirudite.

61. Han ere txakurrak ortozik.
Zer esan nahi du?
A Txakurrak beti zakur.
B Geure okerrak besteri egozten dizkiogula.
C Leku guztietan berdintsu daudela gauzak.
D Pobreak baino pobreagoak direla hangoak.

54. Ez duzu ezertxo ere ulertu!
Erantzuna:
A Jo ezetz!
B Ja ezetz!
C Bai ulertu dudala!
D Ez, ulertu barik!
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62. Oso zaila da idazlan hori zuzentzea eta txukuntzea:
..... bere horretan.
A dagoen
B egon dadin
C egon dagoela
D bego

69. Non ibili haiz, ba? Aspaldion ez haugu ikusi eta!
Erantzuna:
A Badakik, hara eta hona.
B Hementxe, ba, egoten.
C Ene, ni ezin egonean beti.
D Egia! Ea, ba, sarriago elkar ikusten garen!

63. Gogoko tokian ..... .
Atsotiz horren amaiera:
A aldaparik ez
B harriak urre
C txoriak habian
D belarra gozo

70. Aurreko ebaluazioan lau gai utzi nituen gainditu
gabe, eta oraingoan sei.
Jarraipena:
A Onak aterako dizkidate gurasoek!
B Gozoak jarriko dira gurasoak!
C Akabo usteak eta ustelak!
D Gorriak ikusiko dituzte gurasoek!

64. Gaur iragarri den ganadu azoken eta demen
debekuak astebete iraungo du.
A Astebetean ez da zaldi edo idi-demarik, ez
ganadu-feriarik izango.
B Astebetean bakarrik egingo dira ganadu proba
eta azokak.
C Astebete iraungo du ganadu azoka eta demak
zabaltzeko planak.
D Astebetean debekaturik dago ganadu-haragia eta
barrukiak saldu edo erostea.

71. Euskara batuan, zein zerrenda dago zuzen?
A erraz / umil / hasiera
B hasarre / bezela / igerri
C horregaitik / bildur / eskeintza
D ihaz / zihur / hospital
72. Zein dago zuzen?
A Egia da, baina hori ez dago zertan esan beharrik.
B Ibonek lehen saria irabazi zuelakoa laster
zabaldu zen.
C Zer egin gure osasuna hobeagoa izateko? Ez
erretzea.
D Nahiz eta oso erraza dirudi, lan handia dago hor
atzean.

65. Bihar euria egingo du; ..... , ez dugu hondartzara
joaterik izango.
A beraz
B izan ere
C alabaina
D haatik

73. Ez naute berriro hor harrapatuko, ..... !
Jarraipena:
A ez horixe
B ez horrexegatik
C ez horrenbestez
D ez halatan

66. Zurekin topo egin nuenean, ..... ez nekien azterketa
gainditua nuela.
A oraindik orain
B orduko
C dagoeneko
D artean

74. Egingo didazu mesedetxo bat?
Erantzuna:
A Egingo ez dizut, ba!
B Bejondeizula!
C Alajaina!
D Ez horregatik.

67. Zeozer handia lortu duen adiskideari, zer EZ
zenioke esango?
A Zorion ugari!
B Hi haiz hi!
C Bejondeizula!
D Portatu haiz, gero!

75. Zein da zuzena?
A Seme bat izatekotan eta banatzekotan, norekin
geldituko da semea?
B Gero eta lodiago, orduan eta zoriontsuago.
C Dena ondo aterako zaigun itxaropena dut.
D Berak esan zigun nola lagun bat zuela eta hil
egin zela.

68. Gurasoen etxetik irten, ....., lurralde misteriotsu
batera iritsi zen.
Ipuin baterako, zein da egokiena?
A eta ibiltzen eta ibiltzen
B eta ibiltzearen ibiltzez
C eta ibili eta ibili
D eta ibili zen eta ibili zen
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76. Zerbait egiten ez uztea, horretarako oztopoak
jarriz:
A iradoki
B tuputs egin
C eragotzi
D ernarazi

81. Aurten ez da askorik saiatu eta ikasketetan ..... ibili
da, baina azkenean gainditu du ikasturtea.
A zirt-zart
B trikili-trakala
C dinbi-danba
D zipli-zapla

77. Ez ..... esango gauza guztiak egin ..... .
A diegu
ditzan
B diogu
ditzala
C diezkiegu
ditzatela
D diogu
zitzan

82. Nik ez diot esango; ..... !
Jarraipena:
A esan diezaiola dagokionak
B esatea dagokionak
C esan dakiola dagokionak
D esateko dagokionak

78. Idazkera. Zein zerrenda dago gaizki?
A baitakit / baikenuen / bainintzen
B eskarmentua / hospitalea / textua
C energiarik gabe / lotsarik gabe / arnasarik gabe
D ziur / leuna / ilargia

83. Euskara batuan, zein dago zuzen?
A Errez irabazi zuten bilbotarrak lehiaketa.
B Nere laguntza eskeini nion lanak bukatzeko.
C Ardo onak egun berezietarako gorde ohi dira.
D Non nahi aurkitu ditzazkezu liburu horiek.

79. Kaixo, Mikel, arratsalde on!
Erantzuna:
A Bai, ederra dago eta!
B Bai, pozik egon beharko genuke!
C Bai, pozarren!
D Bai, oso ona, Pello!

84. Hotzarekiko oso sentibera den pertsona:
A hotzikara
B hozkirria
C hozbera
D laiotza

80. Buru ona ..... ederra ere bada mutiko hori.
A izateaz gain
B izateaz beste
C izan ezik
D izanaz aparte

85. Lurraren emankortasuna antzutzen ari gara.
Hortaz:
A Lurra gero eta idorragoa da geure erruz.
B Lurraren emankortasuna ederresten ari gara.
C Lurraren etekinak gero eta oparoagoak dira.
D Lurra emankor bilakatzen ari gara.

OHARRA:
Azterketa bukatzen duzunean, konproba itzazu hurrengoak: (1) erantzunak; (2) NA zenbakia eta eguna ongi
markatu dituzula. Ez mugitu zure aulkitik arduradunak horretarako baimena eman arte.
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ATARIKO PROBA
Azterketa eredua-4
Azterketa-eredua:

A

> IRAKUR ITZAZU OHARROK
1. Galdera-orri hauetatik atera ezazu solte dagoen erantzun-orria.
2. Konproba ezazu koadernotxo honek 8 orrialde dituela eta ez dagoela ageriko akatsik.
3. Koadernotxo hau ez da zuzentzen, baina idatz itzazu zure izen-deiturak eta NA zenbakia:

NA zenbakia

Izena

1. deitura

2. deitura

4. Atariko proba egiteko denbora: ordubete.
5. Erantzuten hasi aurretik bete ezazu aparteko erantzun-orriko B atala. Kontuan izan orri
hori dela zuzentzen dena. Ipini datuak eta markak behar bezala.
6. Ariketa bakoitzean aukeratu behar duzu erantzun zuzena edo egokiena edo zein dagoen
gaizki eta erantzun-orrian dagokion koadrotxoa arkatzez markatu: erantzun bakarra.
7. Asmaturiko erantzun bakoitzeko, puntu bat; erantzun okerrengatik ez da punturik kentzen.
8. Aukera anitzeko test hau era automatizatuan zuzentzen da, irakurgailu optiko bidez.

>

Erantzun-orria betetzearekin azterketariak era honetako zuzenketari berariazko onespena
ematen diola ulertzen da.
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Txokolatea eta tristura

Herritarren arteko diru aldeak AEBetan

Kaliforniako ikerlari batzuen arabera, txokolate
kontsumoaren eta tristura edo depresioaren artean
lotura garbia dago.
Archive of Internal Medicine aldizkarian argitara
emandako artikuluan, 1.000 lagunekin egindako
azterketaren ondorioak erakutsi dituzte. Saiakera
horretan parte hartutako pertsonak osasun onekoak
ziren eta ez zuten depresioaren aurkako
tratamendurik jaso. Egindako galdera sortan,
batzuk txokolate kontsumoari buruzkoak izan
ziren. Jasotako erantzunetan hiru jokaera nabaritu
ziren: batetik, tristura handi samarra izan zuten
garaian, oro har, txokolate kontsumoa hileko
hamabi tabletakoa izaten zen; tristura edo
depresioa tarteka izan zutenean, zortzi tabletakoa;
eta, azkenik, tristurarik izan ez zutenean bost
tableta jaten zituzten hilero.
Gainera, depresio garaietan pertsona horiek ez
zuten beste substantzia piztailerik hartu, hala nola,
azukrea, kafea edo elikagai koipetsuak.
Beraz, azterketa honen arabera, depresioak
txokolatearekin duen harremana baizik ezin froga
daiteke, eta ez beste substantziekikoa.
_________________________________________

Baliabide ekonomikoei dagokienez, zurien eta
beltz nahiz latinoen arteko aldea gero eta
handiagoa da AEBetan. Hala, azken 25 urteotako
alderik handiena dago zurien eta bi komunitate
horien artean, Washingtoneko (AEB) Pew Ikerketa
Zentroak egindako azterketa batek erakutsi duenez.
AEBetako azken erroldaren datuak erabilita egin
du ikerketa aipatu erakundeak.
Azterketaren arabera, zuriak, batez beste, beltzak
baino 20 aldiz aberatsagoak eta hispanoak baino 18
aldiz aberatsagoak dira. Duela 25 urte hasi ziren
azterketa egiten, eta hain alde handia neurtzen
duten lehen aldia da oraingoa. Are gehiago, 20072009ko krisialdia hasi aurreko zurien eta bi
gutxiengo horien arteko aldea bikoiztu egin da.
2005etik 2009ra bitartean, hispanoen batez besteko
aberastasunak % 66 egin zuen behera, beltzenak
% 53, eta zurienak % 16. Datuon azalpena ere
eman dute azterketaren egileek. Euren ustez,
AEBetako gutxiengoek higiezinetan metatu ohi
dituzte euren baliabideak, eta ondorioz, merkatu
horren porrotak kalte handia eragin die.
Arrazismoak
mendeetan
eragindako
alde
ekonomikoei buruz, aldiz, ez dute txintik ere esan.
_________________________________________

Joxerra Aizpurua Argia, 2.230. zk.

1.

2.

Aizu, 2011-10

Ikerketaren ondorio nagusia da depresio
garaietan
A egunean hamabi txokolate-tableta jaten direla.
B ez dela azukrerik, kaferik edo elikagai
koipetsurik kontsumitzen.
C txokolatea beste ezer baino nabarmenago
kontsumitzen dela.
D txokolatea beste substantzia batzuk baino
kaltegarriagoa dela.

3.

Nolakoak ziren ikerketako parte-hartzaileak?
A Osasun kaskarrekoak.
B Archive of Internal Medicine-ko kazetari hasi
berriak.
C Kafezaleak.
D Depresioa sendatzeko tratamendurik jaso
gabekoak.

4.

Zein da AEBetako komunitateen arteko aldea?
A
B
C
D

2

Zuriak dira aberatsenak, eta beltzak, berriz,
hispanoak baino aberatsagoak.
Beltzak dira beste bi komunitateak baino
pobreagoak.
Aberastasunari dagokionez, beltzen eta
hispanoen artean dago alderik handiena.
Nabarmenak izan arren, aldeak ez dira handitu
azken 25 urteotan.

Ikerketaren arabera, zer gertatu da 2005-2009
urteen bitartean?
A Batez ere beltzek jasan dute krisiaren eragina.
B Arrazismoak areagotu egin ditu gainbehera
ekonomikoaren kalteak.
C Higiezinen porrotak ez du eragin berbera izan
hiru komunitateetan.
D Krisiak latzago eragin die zuriei, aurretik
aberatsenak eurak ziren eta.
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5.

Izugarri poztu ninduen urte askoan ..... etsai
izandakoak ..... besarkatzen ikusteak.
A elkar
elkarrekin
B elkarrenganako
elkarri
C elkarrekin
elkarri
D elkarren
elkar

6.

Aldean zeramaten zama arintzen zien noizbait
tontorrera iritsiko ziren pozak.
Hots:
A Poztu egin ziren jakin zutenean, tontorrera
lehenago iristeko, zama gutxiago eraman behar
zutela aldean.
B Inoiz tontorrera iritsiko zirela pentsatzeak
hainbesteko poza eragiten zien, non nekea ez
zitzaien astun egiten.
C Zenbat eta zama gutxiago eraman, azkarrago eta
alaiago ekiten zioten tontorrerako bideari.
D Aldean zeramaten zamak tontorrera ahalik eta
lasterren iritsi nahi izatera bultzatzen zituen.

7.

B
C
D

9.

13. Idazkera. Zein dago zuzen?
A Leunago jokatu dugu hegal guztietako arazoak
saihestearren.
B Lehenbaitlehen jeikitzeko agindu nien nere zai
zeudenei.
C Lehiotik ikusi dugu leiha bizian ihardun dutela
kirolariek.
D Aurten ihaz baino erahilketa gehiago gertatu dira
gure hauzoan.
14. Berekiko esan du.
Baliokidea:
A Berez esan du.
B Beragatik esan du.
C Berari buruz esan du.
D Bere artean esan du.

— Zer moduz?
— .....
A

8.

12. Lapurra etxean sartu eta zera diotsu:
A Eman iezadazu zurekin duzun diru guztia!
B Gainetik daramazuna eman!
C Altxatu galtzarbeak!
D Eman berehala aldean duzuna!

Hainbestean.
Tira, egoten.
Ondo baino hobetoago!
Ezin hobeago!

15. Kanpairik entzun nahi ez duenak sokatik ez tira.
Atsotitz horren esanahia:
A Ez aritu inoren izen onaren aurka.
B Ekintza guztiek dute beren ordaina.
C Ezinezkoaren aurka ez dago borrokatzerik.
D Gezurtiari laster antzematen zaio.

Oraintxe aspertuta nago hango haiekin, beti
adarra jotzen ..... !
A dabilzkit
B darabiltzate
C dabiltzate
D darabilkidate

16. Zer esan nahi du zelatatu hitzak?
A Norbaitek egindako ekintza txarrak edo legez
kanpokoak agintariei jakinarazi.
B Norbaiti begira egon, bera konturatu gabe,
egiten duenaz jabetzeko.
C Zaldiei eserlekua jarri, gizakiak beren gainean
errazago ibiltzeko.
D Edozein abere, baina bereziki zaldiak eta
txakurrak, gizakientzat hezi.

Medikuek esan didatenean aita onik aterako dela,
.....
A zer lasaitua hartu dudan!
B hori handia hartu dudan lasaitasuna!
C hau poz handia hartu dudala!
D bai lasaitu egin naizela!

17. Errefrau elizkoi anitz, gehiegikeria ugariren
bilduma izanagatik, ezin da ukatu ingurunearen
behaketan oinarritzen direla.
Beste era batera esanda:
A Esaera zaharretan biltzen diren iritziek inguruko
gehiegikeriei erreparatzen diete.
B Ingurunearen behaketak elizaren gehiegikeria
anitz eragin zituen.
C Gehiegikeriak gehiegikeria, errefrau elizkoi asko
inguruaren ezagutzaren ondorio dira.
D Bilduma anitzek elizaren errefrauak eta
inguruaren behaketa uztartzen dituzte.

10. Zein bikote dago gaizki?
A Mutil lerdena
B Neska liraina
C Negu gorria
D Etxe fardela
11. Nola esaten zaio bere iritziari gogor eta tinko
eusten dionari?
A Adeitsua
B Kementsua
C Setatsua
D Petoa
3
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18. Urepelen omenaldia egiten ari ..... hil zen Xalbador
bertsolaria.
A zizkiotelarik
B zutelarik
C ziotelarik
D zirelarik

25. (Jatetxean)
— Jauna, bisigu gehiago jango duzu?
— .....
A
B
C
D

19. Idazkera. Zein dago zuzen?
A XIX. Mendeko autore batena da Parnasorako
bidea obra.
B XIX. mendeko autore batena da Parnasorako
bidea obra.
C XIX-garren mendeko autore batena da
"Parnasorako bidea" obra.
D XIX. mendeko autore batena da Parnasorako
bidea obra.

Ez, bejondeigula!
Tira, estimatzearren...
Ez, mila esker. Denontzat osasuna izan dadila!
Bai noski, oraintxe berdindu naiz eta.

26. Aita lotsagabea izan arren, alaba ..... da.
A badaezpadakoa
B bestelakoa
C honenbestekoa
D bestaldekoa
27. Medikuek ez dute uste gaixoak txarrera egin ..... .
A dezakeenik
B daitezkeela
C dezaketenik
D ditzakeenik

20. Guztiz aspertuta nago beti gauza bera..... .
A entzutean
B entzuten
C entzutera
D entzutetik

28. Ez bizkarreratu niri zure zorroa!
Esanahia:
A Erantzukizuna zeurea dela, ez nirea.
B Ez zarela nire kontura biziko, ez horixe!
C Jan-edan kontuan neurriz ibili behar dela.
D Zorren karga zeuk hartu behar duzula.

21. Trenaren erruz heldu gara berandu.
Jarraipena:
A Izan ere, trenak matxura izan du.
B Hots, trenak matxura izan du.
C Hain zuzen ere, trenak matxura izan du.
D Zergatik trenak matxura izan duelako.

29. Zaude isilik, ez ezazu astakeria gehiagorik esan!
Hau lotsa. .....
A Edonork entzuteagatik!
B Inork entzunda ere!
C Baten batek entzutea ere!
D Norbaitek entzunagatik!

22. ..... Marka da hau gero!
Hasiera:
A Mila esker, nire lan guztiak zeuek egin dituzue
eta!
B Bizikleta etxe aurrean utzi eta, itzuli
naizenerako, bi gurpilak falta!
C Hementxe gaude gu egonean, beti bezala.
D Paisaia ederra eta hondartza ikusgarriak daude
Kanariar irla urrunetan.

30. Idazkera. Zein zerrenda dago gaizki?
A erreza / farrea / lehioa / miloi bat
B atzamarra / gustura / urrun / eskaintza
C andereñoa / batez beste / mendixka / boterea
D jesarri / mespretxatu / hamahiru / arrautza

23. Zein dago zuzen?
A Horiek hainbat aldiz etorritak daude gurera.
B Zuek etorri baino lehen joanak ginen.
C Zure lagun guztiak nekatutak daude.
D Gai horiek guztiak ikasitak dituzte adituek.

31. Ez, nire semea ez da horrelako txorakeriarik
egiteko gauza. .....
Jarraipena:
A Eskua erre bestela!
B Eskua erreko nuke!
C Lepoa jokatuko nuke!
D Baietz apustu hori!

24. Zein dago zuzen?
A Gorputzan baditugu birus gehienen aurkako
babesak.
B Ikasleek aditzan dauzkate arazorik handienak.
C Atzoko gauan izan dira urteko zaparradarik
handienak.
D Mutikotan, hainbat bihurrikeria egindakoak
gara.

32. Bankuko lapurra ..... .
A bere lagunarengandik salatuta atxilotu zuten.
B bere lagunarengatik salatuta atxilotu zuten.
C bere lagunak salatuta atxilotu zuten.
D bere lagunaz salatua atxilotu zuten.
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33. Asteburuetan kanpoko jende asko etortzen da
Oriora. Asko gustatzen zaio txoko hau kanpoko
jendeari, ..... .
A aitzitik
B ez ezik
C baizik
D nonbait

39. Izugarria da! Nola burura ..... horrelakorik?
A litzaizuke
B zekizun
C dakizuke
D zitzaizkizun
40. Oso azkar egin duela adierazteko:
A Tupustean
B Zartakoan
C Aitaren batean
D Itsumustuan

34. Puntuazioa. Zein dago zuzen?
A Enpresako zuzendaria, Fermin Lizarraldek, hartu
du erabaki hori.
B Datorren igandean, hilak 12, hasiko da ikastaroa.
C Ikastetxeko zuzendaria Manuel Agirre ez da
etorri bilerara.
D Gaur lantegiko arduradunarekin, Fermin
Mendia, egon naiz hizketan.

41. Ez da batere zaila: behin hasiz gero ..... .
A di-da egiten da
B dinbi-danba eta kito
C akabo laster
D mara-mara amaitzen da

35. — Zergatik egin duzu atzera?
— .....
A Beldurtu bainaiz.
B Beldurra naiz eta.
C Ez dakit, beldurra-edo.
D Zeren beldurrik nintzen.

42. Nirekin etorriko da eta ..... .
A zuekin ere bai
B ere bai zuekin
C ere zuekin
D zuekin ere

36. Garapen iraunkorrari eutsiko badiogu, ezinbestekoa
du gizarteak zenbait jarrera errotik aldatzea.
Bestela esanda:
A Garapen iraunkorraren alde egin ezean, ez dago
gizartearen zenbait jokabide aldatzerik.
B Gizartearen zenbait jokabidek bere horretan
jarraituz gero, garapen iraunkorra sustatzea beste
biderik ez da izango.
C Gizartearen inplikaziorik gabe, ezin izango dugu
garapen iraunkorra geldiarazi.
D Nekez sustatuko dugu garapen iraunkorra,
gizartearen zenbait jokabidek bere horretan
jarraituz gero.

43. Ezin dut gehiago, ..... nago hainbeste ikasteaz.
A bizkarreraino
B kokoteraino
C sudurretaraino
D nazka-nazka
44. Zure lagunari bi gauza erakutsiz, bietako bat
aukera dezan honela galdetzen diozu:
A Zer gehiago gura duzu?
B Zein duzu nahiago?
C Zein nahi duzu gehiago?
D Zer nahi duzu?
45. Mutikoaren azken bihurrikeria dela eta, haren
aitak ikastetxera deitu du ..... .
A ordua zehazteko
B gora jotzeko
C kontaktua mantentzeko
D hitzordua eskatzeko

37. Gogoan hartu alkoholak galbidera eraman .....,
neurriz gain hartuz gero.
A zaitezkeela
B zintuzkeela
C lizukeela
D zaitzakeela

46. Idazkera. Zein dago zuzen?
A Unai Elorriaga idazle algortarrak Nobela Sari
Nazionala irabazi zuen SPrako tranbia-rekin.
B Unai Elorriaga idazle Algortarrak, Nobela sari
nazionala irabazi zuen, SPrako tranbia-rekin.
C Unai Elorriaga, idazle algortarrak, Nobela sari
nazionala irabazi zuen, SPrako tranbia-rekin.
D Unai Elorriaga (idazle algortarrak) Nobela Sari
Nazionala irabazi zuen, "SPrako tranbia"rekin.

38. Zein dago zuzen?
A Otsailatik maiatzara.
B Larunbatatik astelehenera.
C Trenan eta autobusean.
D Zelaian eta aldapan.
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47. Zein zerrendatan dago hitz bat tokiz kanpo?
A belauna / ukondoa / orpoa / orkatila
B hiriburua / lurraldea / eskualdea / herrialdea
C maizterra / apopiloa / jabea / ugaztuna
D adorea / kemena / ganora / ausardia

54. Zein zerrendatan dago hitz bat tokiz kanpo?
A sinesgaitza / zorigaitza / izukaitza / ekaitza
B jatuna / jakituna / edatuna / hiztuna
C beldurtia / gezurtia / lotsatia / negartia
D aldakorra / ezkorra / galkorra / emankorra

48. Berbetan nahiz bertsotan, Maddalenek bai
erraztasuna. .....
A Horrek ez du ahoan bizarrik!
B Zirikatzailea halakoa!
C Horrek du etorria, horrek!
D Horrena bai mihi azkarra!

55. Eskolan kontu guztiak elkarri kontatzen ..... .
A zitzaizkien
B ziren
C zizkien
D zizkioten
56. Gatozen harira, bestela ez dugu-eta inoiz
bukatuko.
Alegia:
A Desbideratu egin garela, lehenbailehen
amaitzearren.
B Haria gal genezakeela eta arropa hautsiko
zaigula.
C Hariltzen jarraitu behar dugula.
D Asko hitz egiten dugula eta horrela ez dugula
inoiz amaituko.

49. Ekonomiaren apar harroak aberats berri egin
gintuen, eta farfaila aberats berriaren erdian bizi
ginen.
Hots:
A Aberastu egin ginen, eta, diruak erotuta, dena
nahi genuen dotore eta berri.
B Ezerezetik gailurrera iritsita, den-dena erosi
genuen garesti eta ikusgarri.
C Ekonomiaren gorabeherez jabetuta,
aberastasunaren uhina hartzen asmatu genuen.
D Ekonomiaren goraldiak aberats berri bihurtuta,
harrokeriaz jokatu genuen.

57. Zenbakiak. Zein dago zuzen esanda?
A Mila bederatzirehun pertsona egon dira
kontzertuan.
B Bi mila hogeian helduko dira Martitzera.
C Mila zortziehun eta hirurogeita hamaseian
gertatu zen.
D Hilaren 4ean eta hamaikean izango dira bilerak.

50. ..... ari dira berritsu horiek mingainari eragiten.
A Pil-pilean
B Txor-txor
C Zirt-zart
D Txiri-txiri

58. Egin ezak bee eta ..... .
Atsotitz horren amaiera:
A jango duk mehe
B artzainak behe
C inguruan bele
D kanta ezak xehe

51. Zer ordutan izango den? Ba, ......
A ordu bat eta erdian hasi eta hiruetan amaitu.
B ordu bat eta erdietan hasi eta hiruretan amaitu.
C ordu bat t´erdietan hasi eta hiruan amaitu.
D ordu bat erditan hasi eta hirutan amaitu.
52. — Eta, zure lagun hori, joan al zen, ba,
perretxikotara?
— .....
Ezezkoa adierazteko:
A Joango ez zen, ba!
B Hobe ez! Zalea zer da, ba, bera!
C Ez, joan barik!
D Zera joango zen!

59. Zein dago zuzen?
A Zuri esker lortu du horrek sarrera.
B Bidearen zehar topatuko duzu gaztelua.
C Azeriari beldur dira artzainak.
D Arazo horren buruz hitz egin dute.
60. — Begiratu ea ura irakiten dagoen, mesedez.
— .....
A Bai, pil-pil dago.
B Bai, pol-pol ari da.
C Bai, ura badiraki.
D Bai, bor-bor dago.

53. Amak erosketak egiteko agindu dit. Bada, ez dut
gogorik, berak .....
Jarraipena:
A egin ditzala!
B erosteko!
C eros dezan!
D egitea!
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61. Usoak joan, sareak heda.
Atsotitz horren baliokidea:
A Dagoenean bonbon, ez dagoenean egon.
B Alferrik da ura joan eta gero presa egitea.
C Kalean uso, etxean otso.
D Haizea nora, zapiak hara.

68. Ai ene! Oso gutxigatik ez dugu lortu gure
helburua.
Alegia:
A Hutsa falta izan zaigu.
B Ia ez dugu eskuratu.
C Ozta-ozta bete dugu.
D Doi-doi lortu dugu.

62. Zein dago zuzen?
A Azken minututan edozein gauza gertatu daiteke.
B Azken minutuetan edozein gauza gerta daiteke.
C Azken minutuetan edozein gauz gerta daiteke.
D Azken minututan edozein gauza gerta leike.

69. Untxiak hainbat kume izan ohi ditu kumaldi
bakoitzean.
Hortaz, untxi emea oso ..... da.
A biderkatzailea
B kopurutsua
C ugalkorra
D umekoia

63. Bidaian zerbait galduz gero, geuri jakinarazi.
Baliokidea:
A Bidaian zerbait galtzen bazaizue, geuri
jakinarazi.
B Bidaian zerbait galtzekotan, geuri jakinarazi.
C Bidaian zerbait galduko baduzue, geuri
jakinarazi.
D Bidaian zerbait galduz gerotan, geuri jakinarazi.

70. Aupa, Martin. Aspaldion ez ..... ikusi, eta pozten
..... hi berriro ikusteaz.
A nauk
naiz
B haut
nauk
C diat
zioat
D nauk
hau

64. Hildako lagun batek esaten zuena aipatzeko:
A Urliak esaten zuenaren arabera, .....
B Sandiaren arabera, .....
C Zorioneko Patxik esaten zuenez, .....
D Patxi zenak zioenez, .....

71. Oso nekez amaitu genuen atzoko zeregina eta
biharkoa egiteko ere ..... .
A lanak izango ditugu
B bapo egingo dugu
C di-da konponduko gara
D kosta ahala kosta egingo dugu

65. Eskailerak bustita daude, edonork irrist egiteko
moduan, eta lagunari kontuz ibiltzeko esateko:
A Baietz erori!
B Kontuz, erori ahal zarela!
C Kontuz, jausi barik!
D Erortzen zarela!

72. Hurrengoan lana hobeto egingo ..... ziurtasuna
dugu.
A dugun
B dugularen
C dugunaren
D dugunaz

66. Zein zerrendatakoak dira baliokide?
A eredua / moldea / gakoa
B harremana / kidetasuna / lotura
C ezaugarri / tasuna / zimikoa
D mesedea / onura / oinazea

73. Euskara batua. Zein dago zuzen?
A Non dago hau guztiaren oinarria?
B Aldaketa horiek guztiekin, nork jakin erantzuna?
C Nork eman irtenbidea arazo hau guztiari?
D Gai honek guztiak zer eragin dezake gero?

67. Lagunari lan baten ardura osoa zeuk hartuko
duzula esateko:
— Lasai, .....
A hori neure baitan!
B hori neure lepo!
C hori neurekiko!
D hori neure kontu!

74. Inoiz esan ez dena nork esango zain egoten da.
Alegia:
A Isilik dagoenak zerbait esatea nahi luke zain
dagoenak.
B Nork esango ote dio hitz egin dezala beti isilik
dagoenari?
C Isilik dagoenak baino ezin du esan denek esan
nahi duten hori.
D Nork esango ote du esan gabe dagoena?
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75. ..... ! Nik pastelak denontzat ekarri, eta inork
eskertu ez!
A Bai gero!
B Hara non!
C Hau da hau!
D Bai zera!

80. Zein zerrendatakoak dira baliokide?
A burugogorra / egoskorra / setatsua
B eztia / gozoa / mardula
C bihurria / korapilatsua / xaloa
D xehea / xumea / joria
81. Badakizue erantzuna gaur bertan emango zigutela
agindu zutela, ezta? ...... oraindik elkartu gabe
daudela erabakia hartzeko!
A Ba, kontuak kontu
B Ba, kontua da
C Ba, hara non
D Ba, begira nondik

76. — Hara, zuk ez dakizu eta Larrun mendia non
dagoen!
— .....
Baietz erantzuteko:
A Ez, jakin barik!
B Baietz dakidala!
C Nik jakin bai!
D Larrun bai dakidala!

82. Sekulako antza dute biek, familia berekoak dira,
..... !
A inolaz ere
B haatik
C hargatik
D zalantza barik

77. Denbora darama gaixorik eta denek jakin nahi
dute laster sendatuko ..... den.
A omen
B ei
C ote
D bide

83. Adierazpen nabarmenak egiteko ohitura du
politikari ahobero horrek eta, horregatik, noski,
..... .
A tropelean ibiltzen da gehienetan
B jakinaren gainean dago ia beti
C hautsak harrotzen ditu bazterretan
D arrastoan erabat sartuta dago

78. Tximeletak lorez lore nola, halaxe ibili ohi da
irakurle liburuzalea ere, bidera irteten zaizkion
liburu apetagarrienen atzetik.
Hots:
A Tximeleta lore artean bezala, jauzika-jauzika
dabil liburuzalea, gustuko liburuen bila.
B Tximeleta baino aldartetsuagoa da liburuzalea,
eta ez da ezerekin asebetetzen.
C Tximeletak loreak bezain maiteak ditu
liburuzaleak bere libururik kutunenak.
D Irakurleak ez du liburua aukeratzen; liburuak
irakurlea, aldiz, bai.

84. Txapeldunak sarri jokatzen ditu finalak, eta
datorren astean ere ..... jokatuko du.
A beste final bat
B beste finala
C beste finalaren bat
D finalaren bat

79. Emandako ereduari zehatz-mehatz jarraitzeko
agindu digute, ezertan aldendu gabe. Hau da,
ereduari ..... jarraitzeko.
A orpoz orpo
B buruz buru
C tente-tente
D hitzez beste

85. "Txahala bota" esaten zaio lagunarteko hizkeran
..... .
A sekulako gezurra botatzeari
B iruzur egiteari
C gonbitoka aritzeari
D nork bere burua goraipatzeari

OHARRA:
Azterketa bukatzen duzunean, konproba itzazu hurrengoak: (1) erantzunak; (2) NA zenbakia eta eguna ongi
markatu dituzula. Ez mugitu zure aulkitik arduradunak horretarako baimena eman arte.
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