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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 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. Erantzun zuzen 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. 
 

 

EBAKUATZEKO AGINDUA JASOTZEN BADUZU 

 Utzi bertan behera azterketa, berehala. 

 Ebakuazioa hasi, zure gelako eta solairuko alarma eta ebakuazio arduradunen esanak beteaz. 

 Ebakuazioan arau nagusi hauei kasu egin:  

 Ez jaso gauza pertsonal handirik, ebakuaziorako oztopo 
izan daiteke eta. 

 Lasai egon, ordenari eutsi eta bizkor irten, baina lasterka 
egin gabe. 

 Isilik egon, aginduak garbi entzuteko. 
 Ez bultza egin eta aglomerazioak saihestu. 
 Eraikinetik irten larrialdi-irteeretatik eta ebakuazio-bideei 

jarraituz, bizkor baina lasterka egin gabe. 

 

 Igogailurik ez erabili.  
 Desgaituei eta behar dutenei irteten lagundu. 
 Ez atzera itzuli. 
 Ez itzuli inola ere ebakuatutako lekuetara, Larrialdi 

Zuzendaritzak esan arte. 
 Ebakuazioan ez erabili telefonorik, larrialdian ez bada.  
 Ke handia badago, makurtuta ibili edo lau oinean. 

Sudurra eta ahoa estali zapi batekin.  

 
 Behin kalean zaudenean, esango dizute zein den elkartzeko tokia. Ez oztopatu kanpoko interbentzio zerbitzuetako ibilgailuen 

sarbidea. 

 

Azterketa-eredua: 

A 
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1.  ..... non utzi dizkidan giltzak! 
 Zein EZ da hasiera egokia? 

A Jakizu 
B Batek daki 
C Auskalo 
D Zoaz jakitera 

 
2.  Aukera zoragarria zen, ..... 

A hura ganora, hura!  
B hura marranta, hura!  
C hura mauka, hura!  
D hura ajea, hura!  

 
3.  Zer diozu? Iker oraindik ere gehiago argaldu dela? 
 Jarraipenik egokiena: 

A Hezur eta azal dago eta! 
B Esne-mamitan dago eta! 
C Zeharo xurgatuta dago eta! 
D Azal gorritan dago eta! 

 
4.  Goiz hartan euria ..... ari zuen. 
 Zein da zuzena? 

A bolo-bolo 
B goian behean 
C puri-purian 
D bor-borrean 

 
5.  Entzun dut konortea galdu duela. Orain zelan dago?  
 Erantzunik egokiena: 

A Bere onera etorri da. 
B Hobetu beharrean. 
C Onez onean. 
D Egon barik! 

 
6.  Gajo halakoa! Banketxeak dirua utziko dinala uste 

al dun? 
 Jarraipena: 

A Bai, egon hadi horretan! 
B Bai, azken kukuak joko din! 
C Sineskeriak sineskeria! 
D Hara, jaitsi hadi pikondotik! 

 

7.  Herriko aberatsik handienak, nori eta ezer ez 

daukanari txanpon batzuk eskatu!  
 Jarraipena: 

A Izango ez da, ba! 
B Bazen garaia! 
C Marka da, gero! 
D Inork entzutea gero! 

 
8.  Norbait izugarriak edo ikaragarriak ikusia dela 

esateko: 

A Nireak eta bereak ikusitakoa da. 
B Bereak eta bi ikusitakoa da. 
C Bereak eta kristorenak ikusitakoa da. 
D Bereak eta hamaika ikusitakoa da. 

 
9.  Norbait oso urrutira doala adierazteko: 

A Inoizkora zoaz! 
B Leku ederrera zoaz! 
C Sekulakora zoaz! 
D Lekutara zoaz! 

 
10.  Idatzi al diozu amari? 
 Erantzun BAIETZ. 

A Ederki eman ere! 
B Bai idatzi diodala! 
C Baita idatzi ere! 
D Idatziko ez nion, bada! 

 
11.  Donostian izan zinetenean, hango Akuariuma 

ikusiko zenuten, ezta? 
 Erantzun EZETZ. 

A Auskalo! 
B Ez, zera! 
C Bai, zera! 
D Batek daki! 

 
12.  Bihar autobusa garaiz helduz gero, osabarenera 

..... bazkaltzera.   

A joan ninteke  
B joango nintzen  
C joango ninteke  
D joan nintzateke  
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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.  Alaznek ez du inoiz laguntzarik eman eta orain 

laguntza eske dator. 
 Jarraipena: 

A Kopeta behar da, gero! 
B Ederra egin duk! 
C Lekuan lekukoa eta sasoian sasoikoa! 
D Setatia halakoa! 

 
15.  Zer diote? Aurten ere aizkoran Olasagastik irabazi 

egingo duela? Egia ..... ! 

A izanik ere 
B izango ahal da 
C izan ohi da 
D izatea 

 
16.  Zein atsotitz aukeratuko zenuke adierazteko 

arduradun gehiegi izateak ez duela etekin 

handirik lortzen? 

A Zenbat buru, hainbat aburu.  
B Gogoko tokian aldaparik ez. 
C Nagusi askoren astoa goseak hil.  
D Bost zentimoko pupua eta hamar zentimoko 

trapua.  

 
17.  Adurra zeriela entzun zuten txapeldunaren azken 

bertsoa. 
 Azpimarratutako hitzaren baliokidea. 

A Mukia 
B Lerdea 
C Urina 
D Bozkarioa 

 
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.  Hegaztiak jan ahal izateko derrigorrezkoa da 

aurrez ..... . 
 Osatu esaldia: 

A kimatzea 
B lumatzea 
C zuritzea 
D larrutzea 

 
20.  Zein multzotan EZ dira hitz guztiak eremu 

berekoak? 

A etekina, hobaria, mailegua 
B arrauna, branka, karela 
C adarra, kimua, sargoria 
D muskerra, sugea, zirauna 

 
21.  Hori hizketan hasten denean, bazter guztiak 

aztoratzen ditu. 
 Hau da: 

A Denak hunkitzen ditu. 
B Denak lasaitzen ditu. 
C Denak liluratzen ditu. 
D Denak asaldatzen ditu. 

 
22.  Nola esaten zaio bere iritziari gogor eta tinko 

eusten dionari?   

A Adeitsua 
B Kementsua 
C Setatsua 
D Petoa 

 
23.  Komeni da bezperan indabak ..... jartzea.   

A jariatzen  
B xehatzen 
C txigortzen  
D beratzen 

 
24.  Harria airera botatzen baduzu, alde egizu berehala 

harria buru gainera eror ez ..... . 

A diezazun 
B dakizun 
C zaizun 
D zaitzan 
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25.  Zein da zuzena euskara batuan? 

A Makina bat pertsonek pentsatzen du horrela. 
B Edozein enpresak ezin dezake une honetan 

erabaki hori hartu. 
C Zein dendetan erosi duzu alkandora hori? 
D Hainbat lelokeri entzunak gara zenbait lekuetan. 

 
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.  Zein da zuzena? 

A Zuk egondako parajeak guk ikusi genituenak 

baino politagoak dirudite argazkietan. 
B Zu egondako parajek guk ikusi genituenak baino 

politagoak dirudite argazkietan. 
C Zuk egondako parajeek gu ikusi genituenek 

baino politagoak dirudite argazkietan. 
D Zu egondako parajeek guk ikusi genituenek 

baino politagoak dirudite argazkietan. 

 
29.  Hainbatek aipatzen dute kontu hori. Entzungo 

zenuen, ba! 

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

 
30.  Kazetariek egin dioten kalteagatik haserre, artista 

ospetsuak ..... jotzea erabaki du. 

A epailera 
B epailearekiko 
C epaitegiarengana 
D auzitara 

 

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

A gehiago 
B askoz gehiago 
C makala 
D ez duzu makala 

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

harrika hasi ..... . 

A ginen ziren 
B gintzaizkien zitzaizkigun 
C gintezen zitezen 
D genien gintuzten 

 
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. 

 
34.  Zein da zuzena? 

A Asko nekatzen dit zure jokatzeko modu 

onartezin horrek.  
B Zinez nekatzen nau jokatzeko duzun era 

onartezin hori. 
C Benetan nekatuta nauka jokatzeko duzun modu 

onartezinak.  
D Nekatzen ari nau zure jokatzeko modu onartezin 

horrek. 

 
35.  Urte astunen pisuak indartsuenak ere menpera ..... . 

A ditzake 
B diezaieke 
C dezake 
D gaitzakete 
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36.  Idazkera. Zein da zuzena? 

A Lehenengo proba honen arrakasta iritzi 

ezberdinak aztertu ondoren jakingo da. 
B Lehenengo froga honen arrakasta eritzi 

ezberdinak aztertu ondoren jakingo da. 
C Lehenengo proba honen arrakazta iritzi 

desberdinak aztertu ondoren jakingo da. 
D Lehenengo proba honen arrakasta eritzi 

dezberdinak aztertu ondoren jakingo da. 

 
37.  Zein da zuzena? 

A Horren ama ezagutzen ote dudan? Amaginarreba 

dut eta! 
B Neuk lagunduko dizkizut lanak bukatzen, noski 

baietz! 
C Honezkero amaitu duzula karrera? Zeuretzako 

hobe! 
D Prest zaudetela Ernio mendira iristera? Ausartak 

gero! 

 
38.  Ez dira hortik altxatuko, gose izan ..... . 

A ere 
B ez ezik 
C ezean 
D ezinean 

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

A tripa zorria 
B heste luzea 
C bihotzerrea 
D bihotz mina 

 
40.  Zein da OKERRA? 

A Nik neuk esan gabe, nekez jakin zenezake une 

oro zertan ari naizen pentsatzen. 
B Andereñoak ikasleari argiro esan zion egiten ez 

bazuela zigortuko zuela. 
C Autobusera berandu iritsi izan bagina, hegazkina 

gu barik joango zatekeen. 
D Hobeto ibiliko ginateke denok, behar denean 

behar diren neurriak hartuko bagenitu. 

 

41.  Argindarrik gabe geratu gara. Hortaz, ....., linterna 

erabili beharko dugu. 

A besterik ezean 
B besterik gabe 
C beste gehiago ez bada 
D beste ezeren truke 

 
42.  Hainbeste gauza bete-betean asmatu ondoren, 

horretan ere ahalegindu zen Aimar; porrot egin 

zuen, ..... . 

A beraz 
B baina 
C aitzitik 
D baita 

 
43.  Zein da zuzena? 

A Nekez hautsiko da guk eta haien arteko 

adiskidetasuna. 
B Ondo baderitzozu, bihar joaten gara zuk 

eskatutako hori erostera. 
C Aspalditik neukan zu ikusteko gogoak. 
D Ikasleen eta irakasleen betebeharrak zehaztu 

egin behar dira lehenbailehen. 

 
44.  Ortografia. Zein da zuzena? 

A Zure alaba alfer hori ez ezik, haren ahizpa ere 

lehiotik begira egongo da. 
B Zure alaba alper hori ezezik, haren haizpa ere 

leihotik begira egongo da. 
C Zure alaba alper hori ezezik, haren ahizpa ere 

lehiotik begira egongo da. 
D Zure alaba alfer hori ez ezik, haren ahizpa ere 

leihotik begira egongo da. 

 
45.  Gizatasunezko lokarriak edozein etsaikeria baino 

etengaitzagoak dira.  
 Alegia: 

A Sendoagoak dira giza bertuteak ezinikusia eta 

gorrotoa baino. 
B Gaitza izaten da elkarren etsai direnek 

gizatasunez jokatzea. 
C Etsaikeria gizakiak bere-berea duen ezaugarria 

da. 
D Indar handiagoa du gizakiongan etsaikeriak 

gizatasunak baino. 
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46.  Hagitz kalterako luke munduak eta gizarteak 

erakutsi on hutsez eta denari baietz esanez 

mamitutako pentsamendua ugaltzea.  

 Hau da: 

A Munduaren eta gizartearen alderdi txarrak 

erakutsi beharraren beharraz, neurriz kanpoko 

kaltea egiten diogu gizarteari. 

B Ez liguke batere mesederik egingo gizartean 

kide itxurazale eta esanekoak sortutako 

pentsamendua gehiegi areagotzeak. 

C Ez da komeni pentsamendua gehiegi ugaritzea, 

hagitz kalte izan baitute dagoeneko munduak eta 

gizarteak. 

D Munduaren eta gizartearen bilakaera ikusita, ez 

da komeni gizabanakoak ezetz esaten ikastea. 

 
47.  Zein hitz bikote EZ da egokia? 

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

 
48.  Zu eskatzen ari zaren hori lortzeko, inauterietan 

aste osoa jai izatea lortzeko ....., ezinbestekoa da 

gurasoek onartzea. 

A alegia 
B batez ere 
C izan ere 
D ordea 

 
49.  Aizu, Julen, zer nahi duzu? 

A Haragi kilo bat. 
B Baso bat ardoa. 
C Esne litro bat. 
D Libra bat azukre. 

 
50.  Esnatu berritan, ..... ohitura izaten dut. 

A nagiak kentzeko 
B nagiak ateratzeko 
C nagiak luzatzeko 
D sorbaldak astintzeko 

 

51.  Herri inguruko basoak guztiz erre dira, baina 

bertako biztanleak onik atera dira.  
 Erantzuna: 

A Haiek bai parte onekoak! 
B Jainkoa lagun! 
C Horra hor! 
D Gaitz erdi! 

 
52.  Zu lasai. Gustatzen ez bazaizu, bota ezazu .....! 

A korrika 
B lasterka 
C saltoka 
D harrika 

 
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.  Oso makal ikusi dut Bentaberriko Joxe. 
 Beste era batera esanda: 

A Horrek lehengo lepotik du orain ere burua.  
B Hurrengo kukua ez du entzungo horrek.  
C Berebizikoa da Joxe horretarako.  
D Horrek ere badaki hortzak noiz erakutsi.  
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56.  Neu ere zoriontsuagoa nintzateke, aberatsagoa eta 

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

A zenbat buru, hainbat aburu 
B gaur hitza eman, bihar haizeak eraman 
C balizko errotak, irinik ez 
D gaur irriz, bihar negarrez 

 

57.  “Ederrarengana zatoz!”  
 Hori esango duzu ..... 

A galdetu dizunaren aurrean zeure burua 

goraipatzeko. 
B galdetutakoari buruz  inork baino gehiago 

dakizula adierazteko. 
C solaskideak galdetu dizunaz berak baino gehiago 

dakizula esateko. 
D galdetutakoari buruz ezertxo ere ez dakizula 

esateko. 

 
58.  "Guraso-senideekin nahiko zakarra da; 

gainerakoekin, berriz, nahiko otzan portatzen da".  

 Zein esaerak biltzen du ideia hori? 

A Etxean otso, kanpoan uso. 
B Etxean entzuna, umearen zentzuna. 
C Zer ikusi, hura ikasi. 
D Bistatik urrun, bihotzetik urrun. 

 
59.  Gizakiak bizitzak irakatsi dion jakinduria apur 

hori du eta horrekin hartu ohi du etsia, asetzen ez 

badu ere. 

A Bizitzak irakatsi dion jakinduria du gizakiak eta 

nahiz eta ez ase, ez du etsitzen. 
B Gizakiak bizitzak irakatsi ohi dion jakinduria 

bereganatu gabe ere, etsia behintzat hartzen du. 
C Bizitzak gizakiari ez dio deus handirik irakasten 

eta horrekin hartu ohi du etsia eta asea. 
D Bizitzak irakatsi ohi dion jakinduriari esker 

hartzen du etsia gizakiak, ase ez arren. 

 

60.  Nahi badugu edo nahi ez badugu, nondik ez 

dakigula gatoz eta ez dakigun norabait goaz. 

 Hau da: 

A Nahi izan ala ez, ez dakigu ez nondik gatozen, 

ez nora goazen. 
B Nahita edo nahi gabe, ez dakigu nola gatozen 

ezta nora goazen ere. 
C Nahita ez dakigu, ez nondik gatozen, ez nora 

goazen. 
D Nahi izan arren, nondik gatozen ez dakigula 

gatoz eta nora goazen ere ez dakigu. 

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

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

 
62.  ..... ordainduko du horrek huts egin izana. 

A Larrutik 
B Buru-belarri 
C Gogoz 
D Buruz gain 

 
63.  Zein dago zuzen? 

A Hainbat arazotaz mintzatuko da hizlaria. 
B Hizkuntz bat baino gehiago dakite. 
C Geure buruari eskatuko diogu erantzuna. 
D Dendak itxitak daude igandetan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHARRA: Hurrengo orrialdean jarraitzen du. 
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Txokolatea, gizakientzat ona baina alboko animalientzat ez 
 
 

Azken urteotan artikulu ugari agertu da txokolatearen onurez. Txokolate beltzak, hau da, %70etik 

gora kakaoz osatuta dagoenak, potasioa, magnesioa, kaltzioa, B3 bitamina eta epikatetxina eta 

prozianidina antioxidatzaileak ditu, besteak beste. 

Antioxidatzaileek, hanturaren eta tronboen aurkako eragina izateaz gain odol presioa erregulatzen 

dutenez, bihotzerako oso lagungarriak dira. Dena den, onura horien berri zehatzagoa izango dugu 

Bostongo (AEB) ospitale batean abiatutako ikerketa, inoizko zabalena, burututakoan: 18.000 

boluntariok hartuko dute parte, eta 2018 arte iraungo du.  

 

Baina ona al da txokolatea ondoan ditugun txakurrentzat eta katuentzat? Erantzuna ezezkoa da. 

Arrazoia kakaoak duen teobromina izeneko molekulan datza; batez ere txokolate beltzean dago 

teobromina. Gure gibelak azkar deuseztatzen du, baina ez da gauza bera gertatzen katu eta txakurren 

kasuan: haien gibelek ezin dute teobromina behar bezain arin prozesatu, eta ondorioz molekula 

metatuz doa. Hala, txokolate tableta erdi batek heriotza eragin diezaioke txakur txiki bati, asko 

sufrituta gainera: hil aurretik, oka, beherakoa, takikardia eta konbultsioak izaten dituzte. 
__________________________________________________________________________________________ 

Nabarra (Moldatua) 
 

 

64.  Artikuluaren arabera hauetako baieztapen bat 

GEZURRA da. Zein da? 

A Asko ikasi dugu azkeneko urteetan txokolate 

beltzaren onurei buruz. 

B Txokolate beltzaren onurak ezagutu arren, bada 

oraindik zer ikasi. 

C Txokolate beltzaren osagai ia denak 

antioxidatzaileak dira. 

D Gizakien odol zirkulazioari mesede egiten dio 

txokolate beltzak. 

 

65.  Txokolate beltza hilgarria izan omen daiteke 

katuentzat eta txakurrentzat; izan ere, ..... 

A sufrimendu handia eragiten die, eta ondorioz 

heriotza. 

B gehiegi janez gero, gibelak azkar deuseztatzen 

du teodromina. 

C bihotza kaltetzen die eta ondorioz bihotzekoak 

jota hiltzen dira. 

D haien gibelak ezin du txokolateak duen osagai 

kimiko bat asimilatu. 
 

 
 

 

 

 

 

 

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. 


