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ATARIKO PROBA 
 

2015eko irailaren 19a 
 

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 NAN zenbakia: 
 

 NAN zenbakia  Izena  

     

 1. deitura  2. deitura  

     

     

 

4. Atariko proba egiteko denbora: 50 minutu. 

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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1.  Lana sasoiz amaitzeko asmoa dutela ziurtatu 

digute, nahi izate hutsa zernahitarako aski izango 

balitz bezala.  

 Hots: 

A Asmoak asmo, ez du ematen lana garaiz 

amaitzerik izango dutenik. 
B Lan bikaina egingo duten bermea eman digute. 
C Nahi izanez gero, agindutako epean amaituko 

dute lana, inondik ere. 
D Nahitaez, berandu gabe amaituko dute lana. 
 

2.  Gorputzeko azal zati bat hatz muturren artean 

estutu: 

A ausiki egin 
B hazka egin 
C atximur egin 
D eztenkatu 
 

3.  Hura higuina, hura, eman zidana Anek egindako 

arroz esneak!  
 Beste era batera esanda: 

A Arroz esneaz bete-bete egin nintzen. 
B Arroz esnea jateko amorratzen egon nintzen. 
C Arroz esneak nazka eman zidan. 
D Arroz esnea behar baino gozoagoa zegoen. 
 

4.  Bikiak izan arren ez dute ..... antzik. 

A elkarren 
B elkarrekin 
C elkarrekiko 
D elkarrenganako 
 

5.  Batzuek maiteago dituzte kanpoko ohiturak 

hemengoak baino. 
 Alegia: Batzuek kanpoko ohiturak ..... . 

A onesten dituzte 
B onartzen dituzte 
C hobesten dituzte 
D hobetzen dituzte 
 

6.  Nondik eta nora zabaltzen dira hain azkar 

esamesak koadrila malapartatu honetan?  
 Alegia: 

A Ez dakigu esamesak nondik nora dabiltzan 

aparteko koadrila honetan. 
B Gure lagunartean zelan enteratzen da horren 

azkar mundu guztia txutxu-mutxuekin? 
C Gure koadrilan ez dago jakiterik esamesak 

nondik datozen, ez nora doazen. 
D Gure lagunartean ziztuan zabaltzen dira 

apartatutakoei buruzko esamesak! 

 
7.  – Zertaz ari zineten hitz egiten? 
 – ..... . 

A Xabiertaz 
B Laguneri buruz 
C Eguraldiaz 
D Gure gauzetaz 

 
8.  Inori obedientzia adierazteko:   

A Esanak esan. 
B Zure esanetara nago.  
C Esanari nagokio.  
D Esan eta izan.  

 
9.  Epelak hartuta etorri dira etxera bart.  
 Beraz: 

A Jipoitu egin dituzte. 
B Harrera beroa egin diete. 
C Ondo hartu dituzte. 
D Jaten eman diete. 

 
10.  Burdina, toki hezean utziz gero, ..... 

A azpijanak harrapatuko du. 
B sitsak jango du. 
C gorrinak harrapatuko du. 
D herdoilak jango du. 

 
11.  Zein dago zuzen? 

A Medikuarenean izan naiz.  
B Medikurengandik nator.  
C Medikuan egon naiz.  
D Medikutik nator.  
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12.  Bihar autobusa garaiz helduz gero, osabarenera 

..... bazkaltzera.   

A joan ninteke  
B joango nintzen  
C joango ninteke  
D joan nintzateke  

 
13.  Zein dago zuzen? 

A Zenbait urteetan euri asko egin du. 
B Messiren bezala izatea da mutiko askoren 

ametsa. 
C Bik beti ikusten dute batek baino gehiago.  
D Nire alabeei jantzi dotoreak oparitu dizkiet.  

 
14.  Gizakiok nekazari egin ginenean naturak zer 

emango zain gelditu ginen, eguraldiaren menpeko 

eta urte-sasoien gatibu.  

 Hots: 

A Gizakiok nekazari egitean eguraldiak menpean 

hartu gintuen; ez, ordea, urte-sasoiek. 
B Urte-sasoien gatibu bihurtu ginen eta naturak zer 

emango zain gelditu nekazari izateari uztean. 
C Gizakiok nekazari egitean eguraldiaren eta urte-

sasoien morroi bihurtu ginen. 
D Naturak zer emango zain gelditu ginen eta 

eguraldia menpean hartu genuen. 

 
15.  Ezusteko galanta eman ....., neska. Ez ..... berriz 

egin, arren. 

A digun iezagun 
B diguzu iezagun 
C diguzu iezaguk 
D diguk iezaguk 

 
16.  Zozoak beleari: ipurbeltz. 
 Atsotitz baliokidea: 

A Tximinoak hartzari: tripa handi. 
B Astoak mandoari: belarri luze. 
C Txoriak arrainari: ipurdi hotz. 
D Nagusia nolakoa, maizterra halakoa. 

 
17.  Zein dira esanahi berekoak? 

A urduria / barea 
B narrasa / maratza 
C liraina / sendoa 
D kikila / lotsatia 

 

18.  Idazkera. Zein dago zuzen? 

A Zer egin guztiak bere eskuetan usteko esan zion 

Martak.  
B Zartagina sutan jarri orduko, olioa irakiten hazi 

zen. 
C Botika hari esker berehala suspertu zen gaixoa.  
D Sama guztia bizkarrean hartuta abiatu zen 

mendira.  

 
19.  – Kaixo, Maider! Zer moduz?  
 – ..... 

A Halaber!  
B Hainbestean!  
C Hala nola!  
D Halatsu!  

 
20.  Zeinetan dago "egin/egiten" zuzen erabilita? 

A Inguruko enpresek errekara bota egiten dituzte 

zakarrak.  
B Sukarra etorri egiten den bezala joaten da.  
C Hitzarmenak eta antzekoak irakurri egin behar 

dira izenpetu aurretik. 
D Gauero irakurri egiten dizkiot umeari ipuinak.  

 
21.  Jolas Parkea datorren astean zabalduko ..... 

albistea entzun dugu.   

A dutelaren 
B dutela  
C dutelakoaren  
D duten  

 
22.  Zein zerrendatan dago hitz bat tokiz kanpo? 

A haizetea / tximista / kazkabarra / ekaitza 
B zauria / beltzunea / odolkia / ubeldua 
C suhia / erraina / aitabitxia / neba 
D iturgina / igeltseroa / hargina / arotza 
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23.  Telebistak oso sakoneko eragozpenak ditu urratsak 

ausart eman ahal izateko, euskal kulturaren 

eragile nagusi bihurtzeko.  

 Hots: 

A Euskal kulturaren nolabaiteko eragile izateko, 

telebistak izan lezake sakoneko eragozpenik. 
B Telebistaren eragozpenak handiak dira eragilerik 

garrantzitsuena bilakatzeko. 
C Eragozpenik izan ez arren, telebistak urratsak 

ausart eman behar ditu euskal kulturaren eragile 

bihurtzeko. 

D Telebistak sakoneko eragozpenak ditu eta euskal 

kulturaren adierazgarririk behinena bihurtu da. 

 
24.  Harria airera botatzen baduzu, alde egizu berehala 

harria buru gainera eror ez ..... . 

A diezazun 
B dakizun 
C zaizun 
D zaitzan 

 
25.  Ederki dago hori; ez, ....., zuk uste bezain ondo. 

A behintzat 
B baino 
C ordea 
D hain zuzen 

 
26.  Hori ez da horrela, zu ..... 

A okertuta zaude zeharo. 
B erabat oker zatoz. 
C oker zaude horretan. 
D okerturik zaude guztiz. 

 
27.  Ez ibili niri ....., esan argi eta garbi esan 

beharrekoa!   

A bidenabar  
B itzulinguruka  
C atzekoz aurrera  
D ingurumarian  

 
28.  Zer esan dizute? Erantzuna: 

A Ezer. 
B Ez didate ezer ere ez esan. 
C Ezer ere ez. 
D Ez didate ezer ez esan. 

 

29.  Hainbatek aipatzen dute kontu hori. Entzungo 

zenuen, ba! 
 Erantzuna: 

A Baita, ahapeka dabil eta! 
B Bai, hitzetik hortzera dabil eta! 
C Noski, aho batez dabil eta! 
D Jakina, marmarka dabil eta! 

 
30.  Autobusaren erruz heldu da berandu.  
 Beste era batera esanda: 

A Berandu heldu da; izan ere, autobusa matxuratu 

egin da. 
B Berandu heldu da; hots, autobusa matxuratu egin 

da. 
C Berandu heldu da; hain zuzen ere, autobusa 

matxuratu egin da. 
D Berandu heldu da; zergatik autobusa matxuratu 

egin da. 

 
31.  Sudur luzea edukiko dut, baina zuk ..... ! 

A gehiago 
B askoz gehiago 
C makala 
D ez duzu makala 

 
32.  Niri ez didazu ziririk sartuko! 
 Beste era batera esanda: 

A Ez nauzu aintzakotzat hartuko!  
B Ez didazu ilerik hartuko! 
C Ez nauzu engainatuko! 
D Ez nauzu erotuko, ez horixe! 

 

33.  Haren konfiantza bortxatu nahi ezta, hitz beste egin, 

eta ohiko hizpideetara eraman zuen solasaldia. 

A Haren konfiantza galdu nahi zuelarik, gaia 

aldatzea erabaki zuen eta betiko solasaldiari 

heldu. 
B Gaia aldatu eta betiko hizpideei heltzea erabaki 

zuen, ez baitzuen haren konfiantza galdu nahi. 
C Haren konfiantza bortxatu nahi ez zuelarik, 

gaiari beste alde batetik heltzea erabaki zuen. 
D Hitza besteari eman zion ohiko hizpideetara 

eramateko, haren konfiantza ez zuen hautsi nahi 

eta. 
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34.  Aspaldi izan zuen gaitz hori, ..... . 

A eta obsesio batean bihurtu zaio 
B baina harrezkero ez da medikura itzuli 
C eta bizkarrako mina dauka ordutik 
D baina osasuntsu dago gaur egun 

 
35.  Tirriki-tarraka ibiltzen da Joxe Mari. 
 Zer esan nahi du? 

A Pozik ibiltzen dela. 
B Gaixo ibiltzen dela. 
C Balantzaka, mozkorturik ibiltzen dela. 
D Baldar eta ezinean ibiltzen dela. 

 
36.  Zein dago zuzen? 

A Gaur ez du hain berorik egiten. 
B Bide luzea geratzen zaigu oraindik. 
C Kontuz, erre egingo zarela! 
D Bihar amatxoarekin noa erosketak egitera. 

 
37.  Haurrak aurrera ateratzea zaila dela 

adierazteko, zein esaera erabiliko duzu? 

A Umeen zentzuna, etxean entzuna.  
B Umeak umeengana.  
C Haurrak hazi, nekeak hasi. 
D Gurasoek egin, umeak desegin. 

 
38.  Alkandora berria erosi duenari esateko: 

A Sasoian gastatu!  
B Osasunez urratu!  
C Osasuntsu gozatu!  
D Sasoian xahutu!  

 
39.  Bazkariak kalte egin dit, ..... daukat. 

A tripa zorria 
B heste luzea 
C bihotzerrea 
D bihotz mina 

 

40.  Mendian ez da dena pagotxa. 
 Atsotitz horren esanahia: 

A Pagotxak, hirustak bezalaxe, zorte ona ematen 

du. 
B Gauza onak zein txarrak, edonon. 
C Ez da edonorekin fidatu behar. 
D Bizitza gogorra da, izan ere. 

 

41.  Bada, nork edo nork egin beharko du, aurrera 

segitu nahi badugu. 
 Hots: 

A Edozeinek egin beharko du, aurrera 

segitzekotan.  
B Aurrera segitzekotan, baten batek egin beharko 

du. 
C Aurrera segitu arren, norbaitek egin beharko du.  
D Norbaitek egin beharko du, aurrera segitzeko 

bada ere. 

 
42.  ..... niri gertatu zaidana! 

A Zuek ezetz jakin 
B Begiratu, arren, 
C Ez dakizuela 
D Handia da, gero, 

 
43.  Udaletxean aurkeztu behar duzun eskari-eskutitz 

baten amaiera: 

A Nire eskubideek ematen didaten zilegitasunez, 

agurtzen naiz. 
B Zuen erantzunaren zain, gero arte.  
C Eskatutakoa betetzea nahitaezkoa denez, agur. 
D Nire eskaera aintzat hartuko duzuelakoan, agur. 

 
44.  Zintzoa, argia, lagunkoia da; ..... . 

A hori zotal hutsa da! 
B ez da erraz zentzatuko lagun hori! 
C arrastoan sartu behar dugu lagun hori! 
D horrek urregorria balio du! 

 
45.  – Hara, gaur ere sekulako eguraldia egingo du! 
 – ..... 

 Ados zaudela erantzuteko: 

A Bai, ezta? 
B Bai gero? 
C Bai, egon horretan! 
D Bai zera! 

 
46.  Nagusiak eta morroiak, pertsonak diren ....., 

berdinak dira; baina batak boterea du, eta besteak 

ez. 

A aldetik 
B apika 
C aitzin 
D arabera 
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47.  Zein hitz bikote EZ da egokia? 

A Soto umela. 
B Harri petrala. 
C Min arina. 
D Ume barrabasa. 

 
48.  Ez kezkatu, modu batera edo bestera lortuko dut 

behar dudana! 
 Hau da: Lasai, ..... lortuko dut! 

A hala nola 
B halako batean 
C nola edo hala 
D halabeharrez 

 
49.  Ume batek okerkeria txiki bat egin ostean, bere 

atzetik atera eta zer esango diozu? 

A Harrapatzen zaitudala! 
B Harrapatuko zaitudala! 
C Harrapatzen bazaitut, harrapatu! 
D Harrapatzen zaitut, baietz! 

 
50.  Krisiaren aitzakian aldaketak gertatzen ari dira ..... . 

A edozein momentuan 
B hainbat gaietan 
C zenbait herrialdeetan 
D makina bat arlotan 

 
51.  Behingoagatik, banku batek garaiaren zailak 

eskatzen duen eskuzabaltasuna erakutsi du. 

 Hau da: 

A Bankuaren garairik zailenean, oraintxe bururatu 

zaio horri eskuzabaltasuna erakustea. 
B Garai latz honek eskatuta, eskuzabal jokatu du 

banku batek, besteek ez bezala. 
C Ohikoa ez bada ere, sasoiaren zailtasunak 

eraginda, banku batek eskuzabaltasunez jokatu 

du. 
D Beste behin ere, banku batek behintzat 

eskuzabaltasunez jokatu du egoeraren larritasuna 

ikusita. 

 

52.  Zein da zuzena?   

A Harritzen nau haiek gu baino azkarrago etortzeak.  
B Harritzen nau haiek gu baino azkarrago etortzea.  
C Harritzen dit haiek gu baino lehenago etortzeak.  
D Harritzen zait haiek gu baino lehenago etortzeak.  

 
53.  Kontxako ontzien arteko aldeak sekulakoak izan 

zirenez, lausotu egin da datorren igandeko 

estropadak izan zezakeen xarma.  

 Hau da: 

A Ontzien arteko aldeak ikusita, sekulako 

ikusmina dago datorren igandeko estropadak 

direla eta. 
B Ontzien ezberdintasuna ikusteak eragingo du 

xarma nagusia datorren igandean. 
C Datorren igandeko lehia indargabetu du ontzien 

arteko aldeak. 
D Kontxako ontzien norgehiagokak badu xarma 

berezi bat, beste estropadek ez dutena. 

 
54.  ..... eta irakasleak nola ezagutuko ditu, ba, bi ikasle 

bihurri horiek! 

A Sasieskola egiten dute ia beti 
B Hitz eta pitz egoten dira bai 
C Txilioka daude eskolan 
D Zabu-zabuka daude askotan 

 
55.  – Aizak, ba al dakik? Zurutuzak bi minutuan bi gol 

sartu ditik! 
 Zein EZ da erantzun egokia? 

A Adarrik ez! 
B Txantxetan arituko haiz! 
C Poztuko ez nauk, ba! 
D Harrapa ezak! 

 
56.  Neu ere zoriontsuagoa nintzateke, aberatsagoa eta 

politagoa banintz. Baina, badakizu,  ..... . 

A zenbat buru, hainbat aburu 
B gaur hitz eman, bihar haizeak eraman 
C balizko errotak, irinik ez 
D gaur irriz, bihar negarrez 
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57.  ....., ez ibili ertzetik badaezpada, amildegi handia 

da hori eta! Kontuz, gero! 

A Et, et, et... 
B Hor ba 
C Han-han 
D Fir-fir 

 
58.  Zein da zuzena?   

A Ezetz nik baino gehiago jango!  
B Ezetz ni baino gehiago jan! 
C Ezetz jan nik baino gehiago!  
D Ezetz jaten nik baino gehiago!  

 
59.  Zein da zuzena?   

A Ongi tratatzen badidazu, afaltzera gonbidatuko 

zaitut. 
B Bizirik aterako bada, operatu egin beharko diote.  
C Ezagutzen didanean, maiteko didala uste dut.  
D Etxera eramango baninduzu, pozik geratuko 

zinateke nirekin. 

 
60.  Zein EZ da zuzena? 

A Bateko lana, besteko umeak eta etxea, ziztu 

batean pasatzen zait eguna. 
B Bateko lana dela, besteko umeak eta etxea 

direla, ziztu batean pasatzen zait eguna. 
C Bateko lana delarik, besteko etxea eta umeak 

delarik, ziztu batean pasatzen zait eguna. 
D Batetik lana, bestetik umeak eta etxea, ziztu 

batean pasatzen zait eguna. 

 

61.  Ez dakit, ....., ez ..... den hori ere gezurra izango!   

A edo al 
B ordea ba  
C bada ote 
D ostera omen  

 
62.  Euskara batuan, zein da zuzena? 

A Bostgarren ihardunaldia 
B Testu higuingarria 
C Gustoko jentea 
D Larogei gaiso 

 
63.  Zein dago zuzen? 

A Batzuk eta besteen artean liskarra dago. 
B Hizkuntz bat baino gehiago dakite. 
C Geure buruari eskatuko diogu erantzuna. 
D Dendak itxitak daude igandetan. 
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Tsunamia 
 
 

Indonesiako tsunamiaren egunean itsasoa kostaldetik urrundu zen bat-batean, halako mareabehera 

bitxia gertatu zen; turistak, txundituta, kostaldera hurbildu eta hondartzara jaitsi ziren, gauza harrigarri 

hura ikustera. Gero itsasoa berriz ere etorri zen eta hamaika eta hamaika hil ziren hondartzetan… 

Jarawa indigenek, aldiz, tsunamiaren egunean itsasoa kostaldetik nola aldentzen ari zen ikusi 

zutenean arrisku handian zeudela jakin zuten segituan. Kontua da jarawa kultura 60.000 urtetan hantxe 

gorpuztu dela, eta esaldi zahar bat dute indigenek: “Itsasoa aldentzen denean, kontuz!, gero indar 

izugarriz itzuliko da eta!” Beraz, uhartearen barru aldera egin zuten, eta ez zen jarawarik hil egun 

hartan. 

Tsunamiak oso gutxitan gertatzen direla esango du baten batek. Bada, ez. Tsunamiak egunero 

arnasten ditugu, egunero eramaten ditugu ahora. 

___________________________________________________________________________________________ 
Nabarra (Moldatua) 

 

 

 

64.  Zer gertatu zen tsunamiaren egunean? 

A Itsasoaren bat-bateko aldaketak hainbat turista 

harrapatu zuen oharkabean. 
B Mareabehera garaian, ohi bezala, turistaz lepo 

zegoen hondartza. 
C Inoiz izan den hondamendi natural handiena 

izan zen Indonesian. 
D Turistek ez zieten bertako biztanleen oharrei 

arretarik eman. 

 
65.  Zer ondorio atera liteke berria irakurrita? 

A Naturak beti eskuratzen dituela hari kendutako 

lurrak. 
B Indonesia lurralde arriskutsua dela. 
C Itsasbehera guztiek dutela bere itsasgora. 
D Herri jakintzari jaramon egitea komeni dela. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

OHARRA: 

Azterketa bukatzen duzunean, konproba itzazu hurrengoak: (1) erantzunak; (2) NAN zenbakia eta eguna ongi 

markatu dituzula. Ez mugitu zure aulkitik arduradunak horretarako baimena eman arte. 


