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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 
 

 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. 

_________________________________________ 
Joxerra Aizpurua 

Argia, 2.230. zk. 

 

 

1.  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. 

 

2.  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. 

 

 
 

Herritarren arteko diru aldeak AEBetan 
 

 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, 2007-

2009ko 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. 

_________________________________________ 
Aizu, 2011-10 

 

 

 

3.  Zein da AEBetako komunitateen arteko aldea? 

A Zuriak dira aberatsenak, eta beltzak, berriz, 

hispanoak baino aberatsagoak. 

B Beltzak dira beste bi komunitateak baino 

pobreagoak. 

C Aberastasunari dagokionez, beltzen eta 

hispanoen artean dago alderik handiena. 

D Nabarmenak izan arren, aldeak ez dira handitu 

azken 25 urteotan. 

 

4.  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.  — Zer moduz?  

 — ..... 

A Hainbestean. 

B Tira, egoten. 

C Ondo baino hobetoago! 

D Ezin hobeago! 

 

8.  Oraintxe aspertuta nago hango haiekin, beti 

adarra jotzen ..... ! 

A dabilzkit 

B darabiltzate 

C dabiltzate 

D darabilkidate 

 

9.  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! 

 

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 

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! 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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18.  Urepelen omenaldia egiten ari ..... hil zen Xalbador 

bertsolaria. 

A zizkiotelarik 

B zutelarik 

C ziotelarik 

D zirelarik 

 

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. 

 

20.  Guztiz aspertuta nago beti gauza bera..... . 

A entzutean 

B entzuten 

C entzutera 

D entzutetik 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

25.  (Jatetxean) 

 — Jauna, bisigu gehiago jango duzu? 

 — ..... 

A Ez, bejondeigula! 

B Tira, estimatzearren... 

C Ez, mila esker. Denontzat osasuna izan dadila! 

D 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 

 

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.  

 

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! 

 

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 

 

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!  

 

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 

 

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.  

 

35.  — Zergatik egin duzu atzera? 

 — ..... 

A Beldurtu bainaiz. 

B Beldurra naiz eta. 

C Ez dakit, beldurra-edo. 

D Zeren beldurrik nintzen. 

 

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. 

 

37.  Gogoan hartu alkoholak galbidera eraman ....., 

neurriz gain hartuz gero.   

A zaitezkeela  

B zintuzkeela 

C lizukeela 

D zaitzakeela  

 

38.  Zein dago zuzen? 

A Otsailatik maiatzara.  

B Larunbatatik astelehenera.  

C Trenan eta autobusean.  

D Zelaian eta aldapan.  

 

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  

 

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 

 

42.  Nirekin etorriko da eta ..... . 

A zuekin ere bai 

B ere bai zuekin 

C ere zuekin 

D zuekin ere 

 

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 

 

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. 
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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 

 

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!  

 

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. 

 

50.  ..... ari dira berritsu horiek mingainari eragiten. 

A Pil-pilean 

B Txor-txor 

C Zirt-zart 

D Txiri-txiri 

 

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! 

 

53.  Amak erosketak egiteko agindu dit. Bada, ez dut 

gogorik, berak ..... 

 Jarraipena: 

A egin ditzala! 

B erosteko! 

C eros dezan! 

D egitea! 

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 

 

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. 

 

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. 

 

58.  Egin ezak bee eta ..... . 

 Atsotitz horren amaiera: 

A jango duk mehe 

B artzainak behe 

C inguruan bele 

D kanta ezak xehe 

 

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. 

 



 
 

 7 

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.  

 

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. 

 

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. 

 

64.  Hildako lagun batek esaten zuena aipatzeko: 

A Urliak esaten zuenaren arabera, ..... 

B Sandiaren arabera, ..... 

C Zorioneko Patxik esaten zuenez, ..... 

D Patxi zenak zioenez, ..... 

 

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! 

 

66.  Zein zerrendatakoak dira baliokide? 

A eredua  /  moldea  /  gakoa 

B harremana  /  kidetasuna  /  lotura 

C ezaugarri  /  tasuna  /  zimikoa 

D mesedea  /  onura  /  oinazea 

 

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! 

 

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. 

 

69.  Untxiak hainbat kume izan ohi ditu kumaldi 

bakoitzean. 

 Hortaz, untxi emea oso ..... da. 

A biderkatzailea 

B kopurutsua 

C ugalkorra 

D umekoia 

 

70.  Aupa, Martin. Aspaldion ez ..... ikusi, eta pozten 

..... hi berriro ikusteaz. 

A nauk naiz 

B haut nauk 

C diat zioat 

D nauk hau 

 

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 

 

72.  Hurrengoan lana hobeto egingo ..... ziurtasuna 

dugu. 

A dugun 

B dugularen 

C dugunaren 

D dugunaz 

 

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? 

 

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! 

 

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! 

 

77.  Denbora darama gaixorik eta denek jakin nahi 

dute laster sendatuko ..... den. 

A omen 

B ei 

C ote 

D bide 

 

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. 

 

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 

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 

 

82.  Sekulako antza dute biek, familia berekoak dira, 

..... ! 

A inolaz ere 

B haatik 

C hargatik 

D zalantza barik 

 

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 

 

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 

 

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. 


