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IRAKUR ITZAZU OHARRAK 

 
1. Galdera-orri hauetatik atera ezazu solte dagoen erantzun-orria. 

2. Konproba ezazu azterketa honek 8 orrialde dituela eta ordena zuzenean daudela. 
3. Idatzi hemen zure izen-deiturak eta NA zenbakia. 
 

 NA zenbakia  Izena  
     

 1. deitura  2. deitura  
     

     

 

4. Gogoan izan azterketa honek ordubete iraungo duela, entzutezko ulermeneko galderei 

erantzun ondoren. 
5. Erantzuten hasi aurretik bete ezazu aparteko erantzun-orriko B atala. 

6. Ariketa bakoitzean erantzun egokiena edo zuzena aukeratu eta erantzun-orrian kasuan 
kasuko koadrotxoa arkatzez markatu: erantzun bakarra onartuko da. 

7. Erantzun zuzen bakoitzak puntu bat izango du. 
8. Erantzun okerrengatik ez da punturik kenduko. 

9. Aukera anitzeko test hau era automatizatuan zuzenduko da. Erantzun-orria betetzearekin 

azterketariak era honetako zuzenketari berariazko onespena ematen diola ulertzen da. 
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ENTZUTEZKO ULERMENA 

 

LEHEN ATALA 
 
1.  Ba al daki Joxe Mari Iriondok noizkoa den 

Urrestilla fandangoa? 

A Bai, baina noiz grabatua den ez. 

B Ez, baina aspaldikoa dela bai. 

C Ez daki ez noizkoa den, ez noiz grabatua den. 

 

2.  Iriondoren ustez, Urrestillan zenbat trikitilari 

aipagarri izan dira? 

A Bi, osaba-ilobak gainera. 

B Asko, baina nabarmendu zena bat baino ez. 

C Benetan aipagarria, ziur asko, bakarra. 

 

3.  Zein izan da Iriondorentzat lan honetako 

gauzarik zailena? 

A Literatura pixka bat sartzea. 

B Trikitilari elkarteak agindutako neurria luzatzea. 

C Elkarteak ezarri zion neurrira makurtzea. 

 

4.  Lehengo gauza zaharrek... 

A ez dute aukera handirik eskaintzen. 

B literatura egiteko aukera eskaintzen dute. 

C nobela moduko bat idazteko aukera eman diote. 

 

5.  Mutikotan trikitilariak entzutean... 

A txundituta egoten zen. 

B bera ere musika jotzen hasten zen. 

C ikaratuta egoten zen. 

 

BIGARREN ATALA 
 
6.  Nolako gizona zen Auntxa trikitilaria? 

A Gizon zintzoa eta txantxazalea. 

B Gizon atsegina, baina harroxkoa. 

C Hitzeko gizona eta atsegina. 

 

7.  Bere burua zaintzen al zuen Auntxak? 

A Bai, izugarri. 

B Hasieran bai, baina bukaeran ez. 

C Askorik ez. 

 

8.  Baserrian jaioa al zen? 

A Jaio bai, baina bizi ez. 

B Ez; jaio, kalean jaio zen eta baserrian bizi. 

C Abereak-eta izan arren, kalean jaio eta bizi izan 

zen. 

 

9.  Nondik datorkio Auntxa ezizena? 

A Ahuntzak bezala ibiltzetik. 

B Trikitilari horrek mostradorera behin ahuntzak 

bezala salto egitetik. 

C Familiatik. 

 

10.  Lehenengo soinua... 

A berak gordeta zuen diruarekin erosi zuen. 

B sasi-maisua zela lortutako diruarekin erosi zuen. 

C sasi-musika egiten hasi zenean erosi zuen. 

 

HIRUGARREN ATALA 

 

11.  Batetik besterako ibilietan toki jakinak izaten al 

zituen Auntxak? 

A Bai, ez zen oso ibiltaria eta. 

B Ez, ez zuen toki jakinik. 

C Batzuk bai, baina beste batzuk ez. 

 

12.  Baserrietako ezteietan... 

A ezkonduen etxean geratzen zen lo egiten. 

B janaria amaitu arte irauten zuen ospakizunak. 

C zekorra mandioan hiltzen eta jaten zuten. 

 

13.  Noiz jo zuen lehenengo aldiz Zestoako 

bainuetxean? 

A Hamalau urterekin edo. 

B Hamabost urte bete zituenean. 

C Hamalau urte bete berriak zituela. 

 

14.  Bainuetxean eman zizkioten txanponak... 

A ez zitzaizkion hain gutxi ere iruditu. 

B ez zitzaizkion nahikoa iruditu. 

C zilarrezkoak iruditu zitzaizkion. 

 

15.  Zumarragan urtero jotzen al zuten Auntxak, 

Sakabik eta Elgetak? 

A Bai, nahiz eta urteren batean huts egin. 

B Bai, eta jende gehiena eurek biltzen zuten. 

C Bai, batez ere mitikoak izan ziren Oriatarren 

garaian. 

 

 

 

ENTZUTEZKO ULERMENAREN AMAIERA 
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16.  Zein da zuzena puntuazio aldetik? 

A Aizak, Patxi, nagusiari, goraintzi. 

B Aizak Patxi nagusiari goraintzi. 

C Aizak, Patxi, nagusiari goraintzi. 

D Aizak; Patxi, nagusiari goraintzi. 

 

17.  Esan duzunak harri eta zur utz nintzake, baina 

ikusitakoak areago. Bestela esanda: 

A Esan duzuna ikusi dudana baino harrigarriagoa 

da.  

B Esan duzuna ikusi dudana bezain harrigarria da.  

C Ikusi dudana esan duzuna bezain harrigarria da.  

D Ikusi dudana esan duzuna baino harrigarriagoa 

da. 

 

18.  Lore ederrik asko da, ..... haurrak ederrenak.    

Zein da jarraipen zuzena? 

A ostera 

B aldiz 

C baina 

D hargatik 

 

19.  Zein da zuzena? 

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. 

 

20.  Biharko eguraldi bikaina ..... dute irratian. 

A susmatu 

B atzeman 

C asmatu 

D iragarri 

 

21.  Euskara batuan, zein da zuzena? 

A Maiatzeko lorerik ederrenak. 

B Administrazinoko mail guztietan. 

C Orain arteko emaitzik onenak. 

D Aurrekaldeko toki batzutan. 

 

22.  Idatzi eta irakatsi nahi badugu, euskara batua 

behar dugu ...... Zein EZ da jarraipen zuzena? 

A ezinbestean 

B derrigorrean 

C nahitaez 

D nola edo hala 

 

23.  Gutun formal baten amaiera-agurra: 

A Pozez beterik naukazu. 

B Agurtzen naiz gura duzun arte. 

C Adeitasunez agurtzen zaitut. 

D Beti arte, lagun. 

 

24.  Hizkuntza bat ikastea ez da berriketa gero! 

A Hizkuntza batean berba egingo badugu, lehenik 

hizkuntza hori ikasi behar dugu. 

B Hizkuntza batean hitz egiteko gai izateak ez du 

esan nahi hizkuntza horretan ondo mintzatzen 

garenik. 

C Hitz eginez soilik ez da ikasten hizkuntza bat. 

D Hizkuntza bat ikastea ez da lan samurra. 
 

25.  Zein da zuzena?   

A Joera horiek gure ohiturak urratzen ari dituztela 

dirudi.  

B Antzinako praka bat ere ez zaigu orain balio.  

C Gaur egungo umeak dira etorkizuenan guri 

zaindu beharko digutenak.  

D Hainbat arazok zuhurtzia handiagoa behar 

dutelakoan nago.  
 

26.  Tren berean zetozen, ....., atezaina eta kapitaina. 

Zein EZ da egokia? 

A dirudienez 

B hain zuzen ere 

C besteak beste 

D gainontzean 
 

27.  Nagusiak eta morroiak, pertsonak diren ....., 

berdinak dira, baina batak boterea du, eta besteak ez. 

A aldetik 

B apika 

C aitzin 

D arabera 
 

28.  Hura higuina hura, eman zidana Anek egindako 

arroz esneak! Zer esan nahi du? 

A Arroz esneaz bete-bete egin nintzela.  

B Arroz esnea jateko amorratzen egon nintzela.  

C Arroz esneak nazka eman zidala. 

D Arroz esnea behar baino gozoagoa zegoela.  
 

29.  Sortu nintzen herri eder eta jator hartako 

bizimoduarenak egin du, tamalez. 

A Damu dut nire herriko bizimodu eder eta jatorra 

galdu izana. 

B Zoritxarrez, galdu egin da nire jaioterri eder eta 

jator hartako bizimodua. 

C Badirudi nire herrian ez dagoela jaio nintzen 

garaiko bizimodu eder eta jator hura. 

D Argi dago egun nire herriko bizimodua ez dela 

jaio nintzenekoa bezain eder eta jatorra. 
 

30.  Ezetz ..... zeinek irabazi duen apustua!   

A asmatzen  

B asmatuta  

C asmatzea  

D asmatu  



 
 

 4 

31.  Artistak egin gogo eta uste zuenaren arabera hartu 

behar zaizkio neurriak haren lanari. Hau da: 

A Artistak baino ezin du bere lana epaitu, berak 

baino ez baitaki zer egiteko asmoa izan duen. 

B Artelana balioesteko aintzakotzat hartu behar da 

egileak hura egiterakoan zer helburu zuen. 

C Artelanaren kalitatea neurtzeko ezinbestekoa da 

kontuan hartzea artistak bere lanaz zer balorazio 

egiten duen. 

D Artistak nolako gogoz jardun duen, halakoa da 

haren lana. 
 

32.  Bankuko zuzendaria iruzur egiten harrapatu dute. 

Beraz, ..... 

A harenak egin du. 

B azpikoz gain jarriko dute.  

C hankaz gora utziko dute.  

D harena azkena da. 
 

33.  Gezurra ....., entzun duzun modu-moduan jazo da. 

A badirudien arren 

B badirudi ere 

C iruditu arren ere 

D badirudien ere 
 

34.  Ingelesa ikastea komeni zaie ikasleei, 

Ingeniaritzakoei ..... . 

A batik bat 

B haatik 

C aitzitik 

D beharbada 
 

35.  Aukeratu segida zuzena: 

A Giza-hizkuntza, etxerik-etxe, bat-batean. 

B Giza-hizkuntza, etxerik-etxe, bat batean. 

C Giza hizkuntza, etxerik etxe, bat-batean. 

D Giza hizkuntza, etxerik etxe, bat batean. 
 

36.  Eskatuko ..... berehala eramango ..... etxera.   

A bazenit zintuzket  

B balit nuen  

C bazenu zintudan  

D balitzait nukeen  
 

37.  Garapen iraunkorrari eutsiko badiogu, ezinbestekoa 

da gizarteak zenbait jarrera errotik aldatzea.  

Beste era batera: 

A Garapen iraunkorraren alde egin ezean, ez dago 

gizartearen zenbait jokamolde aldatzerik. 

B Gizartearen zenbait jokabidek bere horretan 

jarraitzekotan, garapen iraunkorra sustatzea beste 

biderik ez dago. 

C Gizartearen inplikaziorik gabe, ezin izango dugu 

garapen iraunkorra geldiarazi. 

D Nekez sustatuko dugu garapen iraunkorra, 

gizartearen zenbait jokabidek bere horretan jarraituz 

gero. 

38.  Gonbidatuak, bazkari eder horrekin, ..... 

A hitzetik hortzera egin dute. 

B oinetakoak lepo egin dituzte. 

C toperaino jarri dira. 

D ederki berdindu dira. 

 

39.  Etxe horretan bizi izan zen gure aitona jaio zenetik 

hil arte. Horregatik, hortik igarotzean asko 

oroitzen naiz ..... 

A gure aitona ohiaz. 

B gure aitona zenaz. 

C gure behialako aitonaz. 

D gure aitona zaharkituaz. 

 

40.  Zer egiteko esaten zaie mukiak dituzten umeei? 

A Egin apatx! 

B Egin txotx! 

C Egin zurtz! 

D Egin zintz! 

 

41.  Esaera zaharra: Gustuko lekuan, ..... ez. 

A lagunik 

B gurasorik 

C aldaparik 

D lanik 

 

42.  Ondoko multzoetako batean bada izen bat tokiz 

kanpo. Zein multzotan? 

A kimua adatsa lorratza 

B babarruna dilista indaba 

C eulia erlea liztorra 

D orpoa zangoa sorbalda 

 

43.  ..... ez duen zerrari ..... esaten zaio.   

A Haginik otzana  

B Ebakitzen ganibeta  

C Zorroztasunik kamutsa  

D Kirtenik xerra  

 

44.  Hauen artean zein da emakumezkoa? 

A Aitaginarreba 

B Suhia 

C Osaba 

D Erraina 

 

45.  Zer da esku hartzea? 

A Laguntzea. 

B Norbaiti eskutik heltzea. 

C Kontuan edukitzea. 

D Parte hartzea. 
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46.  Zein da zuzena?   

A Arazo horren buruz.  

B Sukaldari hori moduan.  

C Kantauri itsasoan barrena.  

D Jakintsu gehienak arabera. 

 

47.  Zein da zuzena?   

A Turistak liluratuta daude paisaiaren ederrari 

begira. 

B Lege berria ezarri nahi dute ikasleei hobeto 

hezitzeko. 

C Eguneroko gauzetatik ahazteko beharrezkoa da 

kirola. 

D Amets handi horiek porrotean bilakatu ziren 

aspaldi. 

 

48.  Zein da zuzena?   

A Jaietako mutil edo neska-lagun hori gau bat 

irauten du.  

B Nik hori ondo deritzot, denok ados badaude.  

C Autobideko lan horiekin guztiekin haserre eta 

gogaituta gaude.  

D Toki  horiek guztietatik berrikuntzak datozkigu. 

 

49.  Zein da esaldi zuzena? 

A Hauxe da guk erosi dugun liburua. 

B Hauxe liburua erosi dugu guk. 

C Guk liburua hauxe erosi dugu. 

D Geuk erosi dugun liburua da hauxe. 

 

50.  Zein da zuzena? 

A Hura etorri ez dela badira gutxienez hogei urte. 

B Batzuetan iristen da momentu bat ezin dela deus 

egin. 

C Goazen azkar, berandu dela. 

D Joan zaitezkete azterketa bukatuz, bost minutu 

gelditzen direla. 

 

51.  Egia omen da. Neuk ere donostiar ..... entzun nien. 

A batzuei 

B batzuri 

C batzueri 

D batzui 

 

52.  Harentzat kalte! Zeren jarraipena da? 

A Minbizia duela? Ene Jainkoa! 

B Deabruak daramala, zerri alaena! 

C Ez duela gurekin bazkaltzera etorri nahi? 

D Autoak harrapatu ez duenean! 

 

53.  Nola irakurtzen da? 9/2 + 4/6 

A Bederatzi biren gehi lau seiren. 

B Bederatzi biren gehi lau seien. 

C Bederatzi erdi gehi lau seien. 

D Bederatzi erdi gehi lau seiren. 

 

54.  Zein da zuzena?   

A Gurasoek Mikeli epe laburra jarri zioten karrera 

buka zedin.  

B Behingoagatik, telefonorik gabe ere molda 

gaitezke. 

C Huts eginez gero, zuzen dakidala adituek. 

D Oraingo axolagabekeriak ez gaitzala gero 

ondorio larriak ekarri. 

 

55.  Ahotan hartu ninduen bere burua arintzeko.  

Hau da:   

A Nitaz jardun zuela.  

B Bere buruaz aritu zela.  

C Astakeriak esan zituela.  

D Biraoak bota zituela.  

 

56.  ..... atera da auzia galdu duenean.  

Zein da hasiera egokia? 

A Bere burutik 

B Bere zentzutik 

C Bere onetik 

D Bere kabutik 

 

57.  Hura ere bat dator hizlariarekin.  

Hau da: Hizlari horren iritziak .....   

A berarentzat egin ditu.  

B bereak egin ditu.  

C bere egin ditu.  

D berez egin ditu.  

 

58.  Eroso egoteko, ohea duzu onena, eta ..... 

A besaulki biguna ere egokia duzu. 

B besaulki biguna egokia duzu ere bai. 

C baita ere egokia duzu besaulki biguna. 

D baita egokia duzu ere besaulki biguna. 

 

59.  Ekologiaren aldeko asko ez da gai, berak ..... uste 

duen arren, ideia horren funtsa azaltzeko.  

A besterik  

B bestea  

C beste bat  

D besteren bat  
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60.  Lekeitiok eta Getariak, batak ..... besteak dute zer 

bisitatu eta zer dastatu. 

A beste  

B bezain  

C zein  

D ala  

 

61.  Katagorria animalia garbia da, egongelan 

edukitzeko ..... . 

A modukoa  

B bezala 

C adina  

D hainbeste 

 

62.  Zer egin duzue partiduan? 

A Lau-huts galdu. 

B Bi-bi berdindu. 

C Bi eta huts irabazi. 

D Hiru-bat irabazi. 

 

63.  Txirrindulari gazte horrek hiru txapelketa irabazi 

ditu dagoeneko, eta, ....., beste asko irabaziko ditu. 

A onez onean 

B biderik bide 

C bere onera 

D ondo bidean 

 

64.  Marka da hau gero!  Zeinen jarraipena da? 

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 

Kanaria irla urrunetan. ..... 

 

65.  Umetan oinez egiten genuen eskolarako bide luzea. 

Autoa zer zen ere ez genekien ..... . 

A artean 

B dagoeneko 

C honezkero 

D harrezkero 

 

66.  Nork bere pupua hanpatu eta hurkoaren 

oinazearekin itsu izateko joera du. Hau da: 

A Gure mina ezkutatu nahian, inoren oinazeari 

duen baino garrantzi txikiagoa ematen diogu. 

B Harik eta gure mina arindu arte, ez gara 

besteenaz arduratzen. 

C Geure minari baino ez diogu erreparatzen, beste 

inork sufrituko ez balu bezala. 

D Besteen oinazearen aurrean ez ikusiarena egiten 

dugu, horrela geurea ere uxatuko dugulakoan. 

67.  Gipuzkoan oso herri gutxi dira bi trenbide ….. .   

A dauzkatena  

B dauzkatela  

C dauzkatenak 

D dauzkatenik  

 

68.  Zein da zuzena euskara batuan? 

A Bi eurotako pupua eta hamar metrotako trapua. 

B Bi euroetako pupua eta hamar metroetako trapua. 

C Bi euroko pupua eta hamar metroko trapua. 

D Bi euroko pupua eta hamar metroetako trapua. 

 

69.  Hor ..... atso horrek etengabeko jardunean. 

A ari da  

B dihardu  

C dabil  

D darraio 

 

70.  Urte astunen pisuak menperatzen ..... gizonik 

indartsuenak ere.   

A ditu  

B dituzte  

C dute  

D ditzake  

 

71.  Begira zer gerta ..... arrisku horiei hurbiltzen ..... 

A dakigukeen bagatzaizkie 

B diezagukeen bagintzaizkie 

C lezakeen balitzaio 

D litekeen balekie 

 

72.  Ene bada, aspaldiko! Zer, etxean itxita  ..... ala? 

A zauzkate 

B dizute 

C zara 

D zarabilte 

 

73.  Uda aldera eguraldiak onera egingo ..... 

itxaropenik badugu oraindik.   

A duelakoaren 

B duela  

C duenik  

D duen  

 

74.  Zein EZ da besteen parekoa? 

A Egunetik egunera argalago zaude. 

B Egunak joan, egunak etorri argalago zaude. 

C Egundaino argalago zaude. 

D Egunean baino egunean argalago zaude. 
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75.  Bikiak izan arren, ez dute ….. antzik.   

A elkarren  

B elkarrekin  

C elkarrekiko  

D elkarrenganako  

 

76.  Aukeratu zuzena: 

A Ene! Hori da astakeria esan dutela. 

B Ene! Hori da astakeria esan dutena. 

C Ene! Hori da astakeria esan duten. 

D Ene! Hori zer astakeria esan dutena. 

 

77.  Lurrak fruiturik ematekotan, ongarritu ere egin 

behar da, ureztatzeaz landa. 

A Lurrak fruiturik eman dezan, ureztatu beharrean 

ongarritu egin behar da. 

B Lurrak fruiturik emanez gero, ureztatu ez ezik 

ongarritu ere egin behar da. 

C Lurrak fruiturik eman ezean, ureztatzeaz gain, 

ongarritu egin behar da. 

D Lurrak fruiturik emango badu, ureztatu ez ezik 

ongarritu ere egin behar da. 

 

78.  Kazetariek egin dioten kalteagatik haserre, artista 

ospetsuak ..... jotzea erabaki du. 

A epailearekiko 

B epailera 

C auzitara 

D epaitegiarengana 

 

79.  Euskara batuan, zein da zuzena? 

A Erantzunkizun haundia 

B Iritzi personala 

C Istorio umerotsua 

D Eskubiko boltsa 

 

80.  Itxurazko konturik ez ....., egon isilik. 

A esanez 

B esanda 

C esanez gero 

D esatekotan 

 

81.  Bide guztiak Erromara doazela diote, baina hori ez 

da egia.  

Hau da: ....., bide guztiak ez doaz Erromara.  

A Esanak esan  

B Esandakoaren arabera  

C Esandakoak esanda  

D Haien esanera  

 

82.  Zein esapideren bidez adierazten dugu esaten ari 

garena horretan bukatzen dela? 

A Eta bukatu! 

B Eta gehiago ez! 

C Eta bakea! 

D Eta kito! 

 

83.  Etortzeko gogo itzela du. Bestela esanda:   

A Etortzeko esperoan dago.  

B Etortzeko irrikan dago.  

C Etortzear dago.  

D Etortzekotan da. 

 

84.  Nola janzten dira zure kideak? 

A Abeslari hori moduan. 

B Euren erara. 

C Aktore horren bezala. 

D Modak dioen arabera. 

 

85.  Hi ez hago ganbaratik ondo!  

Zein da esapide horren parekoa? 

A Ez hago burutik sano. 

B Ez duk behar beste jakirik etxean. 

C Hire etxea txikia duk. 

D Ez haiz pozik bizi. 

 

86.  Zu joan ..... ez dugu txangorik egingo. 

A ezean 

B ez ezik 

C ez bazara 

D ez eze 

 

87.  Hain handiak ditu eskuak, ..... 

A non ez zaizkio patriketan sartzen. 

B non ez zaizkiola patriketan sartzen. 

C non ez batzaizkio patriketan sartzen. 

D ez baitzaizkiola patriketan sartzen. 

 

88.  Nahi ez baduzu, ez daukazu ..... 

A zertan eginik. 

B ezertan egin beharrik. 

C zertan egin beharrik. 

D zertan egiterik. 

 

89.  Zuri ..... beste guztiei ere aitortu nien egindako 

akatsa. 

A izan ezik 

B ezik 

C ez ezik 

D gabe 
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90.  Ez dut uste jai horretan 10.000 euro bilduko 

dituzuenik. Aukeratu segida egokia. 

A Ezta hurrik eman ere! 

B Ezta arrastorik ere! 

C Ezta piperrik ere! 

D Ezta tutik ere! 

 

91.  Euskara batuan, zein da zuzena?  

Taberna irekita dago ..... 

A baina ez du pena merezi horra sartzeak. 

B gaueko hamarrak ezkero. 

C mozkorti hori dihoan bakoitzean. 

D baina aspaldi hontan ez du aintzinako girorik. 

 

92.  Gure ametsek oinarririk ote duten galde ..... geure 

buruari. 

A gintezke 

B genitzake 

C genioke 

D geniezaioke 

 

93.  ..... zaharrago, ..... zentzudunago?   

A Gero eta gero eta  

B Gero eta orduan eta  

C Zenbat eta orduan eta  

D Zenbat eta gero eta  

 

94.  Zein EZ dira esanahi berekoak? 

A ikuzi garbitu 

B gertu pronto 

C plantak egin itxurak egin 

D behatu asaldatu 

 

95.  Jakintza gaietan borondate eta asmo onak, 

zintzoenak direla ere, ez dira aski. 

A Jakintza gaietan asmo eta borondate ona izaten 

da gailen. 

B Nahiz borondate eta asmo ona izan, jakintza 

gaietan zerbait gehiago behar da. 

C Jakintza gaietan zintzoenek egiten dute aurrera. 

D Ez da aski borondate ona izatea, asmo ona  ere 

behar izaten da. 

 

96.  Mutil gaizto haiei hurbildu ..... eta eurak, berriz, 

harrika hasi ..... . 

A gintzaizkien zitzaizkigun 

B ginen ziren 

C genien gintuzten 

D gintezen zitezen 

 

97.  Garai batean aho zabalik uzten ..... horrek, eta 

gaur egun ere asko eskain ..... . 

A zigun lezake 

B gintuen diezaguke 

C zituen dakieke 

D zitzaigun lekieke 

 

98.  Lagunek bazter batera eraman ninduten, ezezagun 

hark entzun ez ..... . 

A ziezagun 

B gintzaizkion 

C gintezen 

D zekigun 

 

99.  Zein dira sinonimoak? 

A Gogaitu oroitu 

B Hondoratu apurtu 

C Agindu hitz eman 

D Alderatu usnatu 

 

100.  Bista ona eta elkar ezin ..... dio esaera zahar batek. 

A ikusterik 

B ikustea 

C ikusi 

D ikusita 

 

 

 

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. 

 


