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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. 
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The Who 
Quadrophenia 

 
Rock opera arloko lehenengo diskoa ez zen, askok 

besterik uste badute ere, Tommy (1969), Pretty Things 

taldearen S. F. Sorrow baizik (1968), nahiz eta, 

zalantzarik gabe, Tommy den famatuena. Hala ere, nik 

maiteago dut Quadrophenia, The Whoren bigarren rock 

opera, eta horregatik aukeratu dut. Tommy-ren abesti 

batzuk, ados, ezagunagoak dira eta, akaso, baita 

biribilagoak ere, baina bertan betelan gehiago dagoela 

iruditzen zait; Quadrophenia, aldiz, lan beteagoa da, 

gorabeherarik gabekoa, eta baita koherenteagoa ere 

argumentuari dagokionez (zaila ere ez da hori, Tommy, 

alde horretatik, nahaste-borraste hutsa iruditzen zait 

eta). 

Diskoak mod gazte baten istorioa kontatzen digu, 

Jimmyrena, bere baitan lau pertsonalitate dituen 

eskizofrenikoa (hortik izenburua), 1964-65 inguruko 

mod-en eta rocker-en arteko borroken testuinguruan. 

Abesti gehienak indartsuak dira, himnoak kasik, Pete 

Townshendek inoiz grabatu zituen riff onenekin, eta 

bikain tartekatutako sintetizadore pasarteekin. Edonola 

ere, eta ororen gainetik, iragan hurbilera zuzendutako 

begirada kritikoa da, mod azpikulturaren mundura: 

garratza, baina, paradoxikoki, baita malenkoniatsua ere. 

___________________________________________ 
Iban Zaldua, Nabarra (moldatua) 

 
 
1.  Egileak Quadrophenia aukeratzen du rock opera 

arloko mugarritzat. Zergatik? 

A Rock operako lanik ospetsuena delako. 

B The Who taldearen abestirik entzutetsuenak 

biltzen dituelako. 

C Tommy-ren aldean, lan orekatua eta argia 

delako. 

D Mota horretako bigarren diskoa izan zelako. 

 

2.  Egilearen ustez, zein da Quadropheniaren 

alderdirik nabarmenena? 

A 1964-65 urteetako pop musikaren antologiarik 

bikainena izatea. 

B Sekula grabatu diren gitarra-sintetizadore 

pasarterik ederrenak bildu izana. 

C Garai bateko kultura giroari egindako argazki 

kritikoa izatea. 

D Mod musikaren paradoxak erakustea. 

 

 

Europa, pestizidak debekatzearen 

alde, erleak babestearren 
 

Erleak babesteko debekatu dute hiru pestizida 

erabiltzea. 

 

Apirilaren 29an Europako Batasunak onartu zuen bi 

urtez hiru pestizida neonikotinoide erabiltzea debekatzea, 

erleak suntsiarazten ari direlakoan. Tony Borg osasun-

komisarioak hitz hauek esan zituen erabaki horri lotuta: 

“Erleak funtsezkoak dira gure ekosistemetan eta babestu 

egin behar ditugu, besteak beste, 22.000 euroko ekarpena 

egiten dutelako urtero Europako nekazaritzan”. 

Zehazki, klotianidina, imidacloprid eta tiametoxam 

dira debekatutako konposatuen izenak, eta arto-, koltza-, 

eguzki lore- eta  soja-laboreei  ematen  dizkiete, 

intsektuetatik babesteko. Erleengan, zehazki, nerbio-

sistemako hartzaileei eragiten diete pestizidok, eta 

polena biltzeko, erlategira itzultzeko eta ugaltzeko 

zailtasunak izaten dituzte. 

Debekua abenduaren 1ean jarriko dute indarrean. Ez 

da erabat galaraziko, dena den, produktu horiek 

erabiltzea. Adibidez, negutegien barruko laboreetan 

erabili ahal izango dira, bai eta kanpoko laboreetan ere, 

loraldia pasatutakoan.   

___________________________________________ 
Oihane Lakar.  Elhuyar Zientzia 

 

 

3.  Zer dela eta debekatu dituzte Europan zenbait 

pestizida? 

A Erleak ez ezik beste intsektuak ere kaltetzen 

dituztelako. 

B Nekazaritzako diru-iturriak gutxitzen 

dituztelako. 

C Erleak makaldu egiten dituztelako. 

D Erleek nekazaritzan duten egitekoari kaltea 

eragiten diotelako. 

 

4.  Europako Batasunaren debekuaren ondoren, 

noiz erabili ahal izango dira pestizidak? 

A Barruan egiten diren landare guztietan, baita 

laboreetan ere. 

B Kanpoko laboreetan, loretan badaude. 

C Barruko eta kanpoko laboreetan bakarrik. 

D Barruko laboreetan beti, eta kanpokoetan, lorea 

galdua badute. 
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5.  Asko saiatu da nahi zuena lortzeko. 

 Bestela esanda:  Bere helburua lortzearren ..... 

A kristorena aritu da. 

B egundokoan saiatu da. 

C ahalekoak hartu ditu. 

D inon direnak egin ditu. 

 

6.  Zein da zuzena? 

A Ez dira asko petrolioa duten herrialdeek. 

B Asko dira gai horrek eragiten dituen 

buruhausteak. 

C Irla batean ura lortzea ez du ematen hain zaila 

denik. 

D Gazteen %7tik sare sozialen eguneroko 

erabiltzaileak dira. 

 

7.  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. 

 

8.  Marraren idazkera. Zein da zuzena? 

A giza-baliabideen aldarrikapena 

B herriz-herriko ibilaldia 

C uda-leku atseginak 

D joan-etorri luzeak 

 

9.  Ogi beltzik nahi?  

 Erantzun egokiena: 

A Besterik ezean...  

B Ezer gehiago ez badago...  

C Beste ezeren beharrean...  

D Beste barik... 

 

10.  Denon geneetan dago, nonbait, utopia eraiki nahi 

izatea, errealitateari men egiten hasten garen arte. 

 Hau da: 

A Amets egitea dugu gogokoena, harik eta, non 

edo han, ametsak egia bihurtzen diren arte. 

B Utopiaren lilura bezain beharrezkoa bide dugu 

errealitatearen zama aintzat hartzea. 

C Berezkoa omen dugu utopiaren bila ibiltzea, 

baina errealitatea nagusitzen zaigu geroago. 

D Errealitatearen morroi bihur ez gaitezen, hobe 

dugu utopiaren ametsa nonbait estaltzea. 

 

11.  Ehun urte betetzen ditu Xenpelar elkarteak. ..... 

hori dela eta, bertso jaialdia antolatu dute. 

A Urteurren 

B Urtebete 

C Urtekari 

D Urtaro 

12.  Zein da zuzena? 

A XVgn. mendean. 

B 3.garren urtean. 

C Bosgarren astean. 

D XX-garren atarian. 
 

13.  Arazo hori leun-leun eta gozo-gozo konpontzen 

saiatu behar dugu, hau da, ..... 

A zurikeriarik gabe. 

B hinki-hanka gabe. 

C zirkinik egin gabe. 

D bazterrak nahastu gabe. 
 

14.  Zer esan ordenagailuari buruz? 

 Erantzun zuzena: 

A Hainbat ohitura irauli dizkigu. 

B Ez zaigu soilik lanerako balio. 

C Sarritan denbora galarazten gaitu. 

D Asko dira eman gaitzakeen abantailak. 
 

15.  Guztiz izututa daude, ibaiko uren maila goraka 

datorrela ikusita. 

 Nola daude? 

A Zur eta lur. 

B Ikara batean. 

C Itsumustuan. 

D Bilinbolaka. 
 

16.  Auzi horrek eztabaida bizia piztu du Gipuzkoako 

..... 

A edozein lekuan. 

B zenbait herrietan. 

C hainbat herritan. 

D hiri batzutan. 

 

17.  Irabazteko, ahalik eta ..... jokatu behar duzue. 

A ondoen 

B hobeto 

C hobetoago 

D hobetoen 
 

18.  Gaur ez da ondo atera, baina ..... 

Jarraipenik egokiena. 

A zergatik ez dugu beranduago egiten? 

B zer arraio! Saiatzen gara berriro? 

C hasten gara atzera ere? 

D bihar ere argituko du egunak. 

 

19.  Internetek ez ditu soilik onurak eskaintzen, arazo 

larriak ..... 

A ere ekar ditzake. 

B ekar ditzake ere bai. 

C ekar ditzake ere. 

D ere bai ekar ditzake. 
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20.  Zein da zuzena euskara batuan?   

A Lehengoan, etorri ginenean, botella batzuk 

ekartzea ahaztu zitzaigun. 

B Zenbat eta gehiago ikasi, orduan eta gutxiago 

dakigun susmoa du zenbaitek. 

C Gizon dotore asko egon ezkero, gizon arruntak 

ahazteko arriskua dago. 

D Agindu zorrotzak bete erazi zizkien kapitainak 

soldaduei. 

 

21.  Aita lotsagabea izan arren, alaba ..... da.   

A badaezpadakoa  

B bestelakoa  

C honenbestekoa  

D bestaldekoa  

 

22.  Garapen iraunkorrari eutsiko badiogu, ezinbestekoa 

du gizarteak zenbait jarrera errotik aldatzea.  

 Hau da: 

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 dago. 

C Gizartearen inplikaziorik gabe, ezin izango dugu 

garapen iraunkorra geldiarazi. 

D Nekez sustatuko dugu garapen iraunkorra, 

gizartearen zenbait jokabidek bere horretan 

jarraituz gero. 

 

23.  Ortografia. Zein da zuzena? 

A Asko sahiatuta ere, ez da erraza gustoko jendea 

aurkitzea. 

B Gutxieneko duintasuna ezinbestekoa du sortzen 

dugun guztiak. 

C Istripuak sahiestu ezinak dira, hare gehiago 

prestatuta ez bazaude. 

D Arau horiek gaitsetzi dituzte, eta, hildo beretik, 

guk proposatutakoak. 

 

24.  Gu geure txoko berezi honetatik mintzo ..... 

hurbiltzen zaigunari. 

A genezake 

B zatzaizkigu 

C gatzaizkio 

D genitzake 

 

25.  Zer ordutan izango da batzarra? 

A Bederatziak eta laurdenetan. 

B Zortzirak eta laurdenean. 

C Hamarrak bost gutxietan. 

D Hamaikak eta erdian. 

 

26.  Korrikalaria pasatu zaizu paretik eta 

animatzeko, zein da egokia? 

A Egon horretan! 

B Gogor egin! 

C Primeran zoazela! 

D Hori duk eta! 
 

27.  Guk geure erara egingo dugu, ..... egon gabe. 

A inork zer esango zain 

B norbaitek zer esaten duenari begira 

C norbaitek zer esaten begira 

D besteak esaten duenari zain 
 

28.  Sukaldean harrikoa egiten ari zelarik, plater bat 

hautsi duen lagunari, lasaitzeko: 

A Ez kezkatu! Ez dela ezer pasatzen! 

B Ez larritu! Hori edonori pasatu ahal zaiola! 

C Lasai, dabilenari gertatzen zaio hori! 

D Hara, hamaika ikusteko jaioak gara! 
 

29.  Hainbatetan esan digutenaz bestera, hizkuntza 

gatazkak ez zuen Jugoslaviaren zatiketa eragin.  

 Hau da: 

A Hainbatetan esan izan digutenez, hizkuntza 

gatazka izan zen, besteak beste, Jugoslaviaren 

zatiketaren eragile nagusia. 

B Jugoslaviaren zatiketaren jatorria, besterik esan 

izan badigute ere, ez zen hizkuntzaren gaineko 

eztabaida izan. 

C Jugoslavia desegin osteko liskarra da 

hizkuntzarena, eta ez, askok diotenez, 

zatiketaren aurrekoa. 

D Hizkuntza lehia gailendu arren, hainbatek diote 

ez zela hori izan Jugoslaviaren zatiketaren 

eragile nagusia. 
 

30.  Albiste hori inori ez esateko eskatu diot Arantzari. 

Eta berak, ....., horixe ez du, bada, kontatu denen 

aurrean! 

A hortaz 

B horrenbestez 

C zer eta 

D hartara 
 

31.  Aizu! Zerk eraman ..... hainbeste kezkatzen ..... 

gaia baztertzera? 

A zizun zintuen 

B zitzaizun dizun 

C zintuen zaituen 

D dizu zizun 
 

32.  Kirioak dantzan dago gizona. 

 Nola dago? 

A Haserre bizian. 

B Ezinean. 

C Zalantza batean. 

D Oso urduri. 
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33.  ..... honetan erruduna aske gera daiteke, ez baitago 

kontrako ..... . 

A Epaitegi esleipenik 

B Legealdi aurrekaririk 

C Auzi lekukorik 

D Arautegi eskubiderik 

 

34.  Ez dakigu gehiago ..... 

A gai horren buruz. 

B arazo horretaz gainean. 

C gai horren gainean. 

D arazo hori buruz. 

 

35.  Hainbat balioren arteko hautua egitean, kazetariak 

irakurleen informazio eskubidea ..... behar du beti. 

A laudatu 

B lehenetsi 

C deitoratu 

D helarazi 

 

36.  Nagusiak laguntzaileak hartu zituen, lantxo horiek 

berehala egin ..... 

A ziezazkioten. 

B zitzaizkioten. 

C zekizkion. 

D zintzaizkion. 

 

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

segitu nahi badugu. 

 Hau da: 

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. 

 

38.  Zer esan Europari buruz? 

 Erantzun zuzena: 

A Gero eta gauza askotarako dugu Europaren 

beharra. 

B Europan daude gehien gustuko ditudan lekuak. 

C Europa dagoeneko ez da antzina bezain 

indartsua. 

D Aldaketek ez dute adinako indarrik Europako 

herri guztietan. 

 

39.  Hemen ....., gure alde jarriko ....., ziur. 

A egongo balirateke lirateke 

B baleude lirateke 

C egongo balira ziren 

D egon balira lirateke 

 

40.  Ortografia. Zein da zuzena? 

A Oinarrizko serbitzuek dute ardura hori, eta, ein 

batean, hospitale guztiek. 

B Transgenikoak mehatsu larria dira gure jakien 

osasuna zihurtatzeko. 

C Txostenak dio Hegoafrikan hamar biztanletik bat 

seropositiboa dela. 

D Uholdea badator, ormarik sendoena ez da 

hibaiari eusteko gai izango. 

 

41.  Gurean ....., beste ikasgela guztietan ere piztuta 

dago berogailua. 

A izan ezik 

B ez ezik 

C ezik 

D ezean 

 

42.  Hutsaren hurrengo garelarik, sinistu nahi genuke 

teknologiek konponbide egokia jarriko diotela gure 

ezdeustasunari.  

 Hau da: 

A Ezerezetik aurrerabiderako jauzia egin ohi dugu 

tresna egokiei esker. 

B Ezerk ez du dena konpontzen, hutsa balio du 

gure fede osoa teknologietan ezartzeak. 

C Gure ametsa da gure ezereza teknologien bidez 

egoki konponduko dugula. 

D Hutsa falta zaie teknologiei gizakiaren lana alor 

guztietan hobetzeko. 

 

43.  Haserre bizian jarriko da.  

 Zein EZ da esanahi berekoa? 

A Gozoa jarriko da. 

B Sutan jarriko da. 

C Ederra jarriko da. 

D Gorri-gorri jarriko da. 

 

44.  - 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! 

 

45.  Gaur egun oso zaila da sakelako telefonoa ..... 

A ez darabilen inor aurkitzea. 

B erabiltzen ez duen inori aurkitzea. 

C erabiltzen ez duen inor aurkitzeak. 

D ez darabilen inork aurkitzea. 
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46.  Badira egunkariak saltzetik bizi direnak. 

Hau da: 

A Badago egunkariak saltzetik bizi direnik. 

B Badaude egunkariak saltzetik bizi direna.  

C Bada egunkariak saltzetik bizi denik. 

D Badira egunkariak saltzetik bizi direla.  
 

47.  Egingo nuke sua dela gizateriaren teknologietan 

lehenetarikoa, baina oraindik bizirik diraute suak 

ez ezik, suarekiko gure lilurak ere. 

 Hau da: 

A Teknologia guztiak baino lehenagokoa da sua, 

baina haren garrak berotu egiten gaitu gaur egun 

ere. 

B Giza teknologietan lehena izateak ematen dio 

suari gero etorri direnek ekarri duten ez bezalako 

lilura. 

C Suak eragiten dio lilura sakon eta iraunkorrari 

jaramon egin gabe, teknologia berriak 

lehenesten ditu gizakiak. 

D Egun ere, beste teknologiak baino antzinagokoa 

izan arren, sua baliotsua eta liluragarria zaio 

gizakiari. 
 

48.  Herri lanak direla eta, Bilboko udalak ur ..... eten 

egingo du gaur Zamakola kalean. 

A batuketa 

B partzuergoa 

C hornidura 

D isurketa 
 

49.  Argibide eske datorkizunari, zuk gai horri buruz 

ezer EZ dakizula adierazteko: 

A Jakingo ez dut, ba! 

B Leku ederrera zatoz! 

C Joan eta jakin! 

D Ezta txintik ere ez! 
 

50.  Pertsona lasaia izan da Martin orain arte; 

aspaldion, berriz, ..... ikusten dugu. 

A bere baitan bilduta 

B bere onetik aterata 

C guztiz alferrik galduta 

D lelo bera errepikatzen 
 

51.  Oso larria da ..... 

A zalantza hauek argitzen dakien inor ez aurkitzea. 

B gure lagun batek jasaten ari den egoera. 

C jende askok gaztetxo inozoei engainatzeko gai 

direla ikustea. 

D astakeria horiek guk konturatu gabe gertatzea. 
 

52.  Umeak bideko putzu guztietan ..... ibiltzen dira! 

A dzanga-dzanga 

B plisti-plasta 

C zirti-zarta 

D di-da 

53.  Kontuz ibili! Zure lagun ohiek bakarrik utz ..... eta 

ezer gabe gera ..... . 

A diezazueke dezakezu 

B zaitzakete zaitezke 

C diezazueke zaitezke 

D zatzaizkie zintezke 
 

54.  Komaren erabilera. Zein da zuzena? 

A Inauteri ospetsuak dituzu, esate baterako, 

Iturenen nahiz Zubietan. 

B Begira Jon, nik ere, berdin pentsatzen dut. 

C Salbuespenak, salbuespen, lege hori, da babesten 

gaituena. 

D Haserretuta dago, ezagunekin, lagunekin eta, 

familia guztiarekin. 
 

55.  Horrelakoetan, berdintsu jokatu ohi dute ..... 

neskek, ..... mutilek. 

A hala zein 

B hala hala 

C bai bai 

D bai zein 
 

56.  Nola esaten zaio pertsona faltsuari? 

A Zalua 

B Bikoitza 

C Zuria 

D Uzkurra 
 

57.  Daitezkeen soinuen lohi moldegabetik eskukada 

bat hautatzen eta moldatzen du hizkuntzak, 

fonemak alegia, zein bere ezaugarriekin. 

 Hau da: 

A Hizkuntzak soinu askoren artean batzuk 

aukeratzen eta egokitzen ditu: fonemak. 

B Soinuei dagokienez, hizkuntzak zenbat-nahi 

fonema erabiltzen ditu, horiek baitira bere 

ezaugarriak. 

C Baliteke soinuen moldaketan, hizkuntzak 

fonemen ezaugarriak aukeratzea. 

D Hizkuntzak soinuen anabasatik pilo bat hartzen 

ditu, fonemak edo horien ezaugarriak. 

 

58.  Esaera zaharra: Goiz gorri ..... 

A ilargi berri. 

B eguzkiak igarri. 

C egunak irri. 

D arrats euri. 

 

59.  Ortografia. Zein da erabat zuzena? 

A biribila, kamutsa, narrasa 

B izeka, krisketa, mazusta 

C eritzia, haizkora, onezpena 

D ipuina, horrialdea, textua 
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60.  - Zer eguraldi egingo du asteburuan? 

 - Ba, ematen du ..... 

A euria dagoela. 

B euriak ariko duela. 

C euria dariola. 

D euria dakarrela. 
 

61.  Txakurrak maitagarriak dira. 

 Jarraipenik egokiena: 

A Hainbat pertsona baino lagunkoiagoak dira 

sarritan. 

B Ni ados nago txakurra gizonaren lagunik onena 

delarekin. 

C Badira zenbait kasu txakurrak gizonari bizitza 

salbatu dion. 

D Baina horrek ez du esan nahi pertsonen adina 

direnik. 
 

62.  Telesaio horren arduradunak ezertxo ere ez du 

aldatu: iazko aurkezleak, iazko kontuak, iazko 

gonbidatuak...  

Hortaz: 

A Bertan behera dago. 

B Egonean dago. 

C Lehengo lepotik burua. 

D Egonarri handia du. 
 

63.  Nola esaten zaio bere iritziari gogor eta tinko 

eusten dionari?   

A Adeitsua 

B Kementsua 

C Setatsua 

D Petoa 
 

64.  Tripa zorriak. 

 Zer adierazteko aipatuko dituzu? 

A Oso urduri zaudela. 

B Gose zarela. 

C Sabeleko mina duzula. 

D Ezbeharren bat gertatuko ote den beldur zarela. 
 

65.  - Niri begira-begira zaude, ezta? Hara, 

Goikoeleneko Miren nauzu ni. 

 - ..... zure aurpegia ezaguna nuela! 

A Baietz 

B Bejondeizula 

C Nola ez, ba, 

D Banengoen ni, ba, 
 

66.  Ume-hizkeran, haurrari jaiki eta kalera 

ateratzeko esateko: 

A Goazen apapa! 

B Egin apatx! 

C Segi kalera! 

D Ospa kalera! 

67.  Erretiroa hartzeko zegoela, patxadaz bizi behar 

zuenean, bihotzekoa ez du izan, ba! 

 Erantzunik egokiena: 

A Gaitz erdi! 

B Hori duk eta! 

C Bejondeiola! 

D Bizitza zer den! 
 

68.  Euskal literaturan ..... gertatu zen Larramendiren 

lan eskerga: aurretik, Iparraldeko egileak ziren 

nagusi; ostean, Hegoaldeko idazleek hartu zuten 

lekukoa. 

A mugarri 

B behaztopa 

C zatikatzaile 

D bilgune 
 

69.  Asteburuetan kanpoko jende asko etortzen da 

Oriora. Asko gustatzen zaio txoko hau kanpoko 

jendeari, .....  . 

A aitzitik 

B ez ezik 

C baizik 

D nonbait 
 

70.  ..... Aparkalekua berton izan, eta autoa urrutiko 

auzoan ez dugu utzi, ba! 

A Gu gara gu! 

B Gu bai garela! 

C Zelako ona! 

D Zelako lotsa handia! 
 

71.  Biak bat datoz gai honetan; ez, ....., gainerako 

guztietan. 

A horrenbestez 

B ostera 

C bestela 

D behinik behin 
 

72.  Merke-merke dago, eta merezi du oraintxe bertan 

eramatea. Eros ezazu, ..... 

A ezereza dela! 

B gauza hutsala da eta! 

C ia batere ez dela! 

D huskeria da eta! 
 

73.  Gogorrean ezin, eta azpijanean gailendu 

zitzaizkion etsaiak zaldunari.  

 Hau da: 

A Zaldunak ez bezala, etsaiek indarkeria erabili 

zuten garaipena lortzeko. 

B Zaldunak aurrez aurreko borrokan lortu zuen 

etsaiak menpean hartzea. 

C Azpijokoak erabilita ere, etsaiek ez zuten 

zalduna menperatzerik izan, adoretsua baitzen. 

D Amarruak baliatu behar izan zituzten etsaiek 

zalduna azpiratu ahal izateko. 



A EREDUA 

 

 8 

74.  Zure lanari ..... egin diot, baina etxean aztertuko 

dut sakonago. 

A gainbegiratua 

B begitartea 

C begirakunea 

D begiramena 

 

75.  Aho beltza da mutil hori. 

 Hau da: 

A Ohitura eta janzkera zabarrak ditu. 

B Gezurti amorratua da. 

C Ingurukoak xaxatzen aritzen da beti. 

D Biraoka aritzen da etengabe. 

 

76.  Komaren erabilera. Zein da zuzena? 

A Albiste horiek, datozen iturritik datozela 

sinesgarritasun gutxi dute. 

B Apustuak, tranpak eta, horiek dira batez ere, 

jokoari bizitasuna ematen diotenak. 

C Azken batean, hizlari guztiak, bat datoz auzi 

gehienetan. 

D Gizona, bizi duen egoera bereziagatik, oso 

kezkatuta dago. 

 

77.  Erosteko dirurik ez, eta inbidiatan dago dendako 

soineko ederrari begira, ..... 

A izerdi patsetan. 

B adurra dariola. 

C hankak dardarka. 

D sabel saltoka. 

 

78.  ....., zenbat urte dituzu?   

 Hasiera egokiena: 

A Barkatuko didazulakoan 

B Adeitasunez bada ere 

C Lotsagabea izaki 

D Atrebentzia ez bada 

 

79.  Kazetariek egin dioten kalteagatik haserre, artista 

ospetsuak ..... jotzea erabaki du. 

A epailera 

B epailearekiko 

C epaitegiarengana 

D auzitara 

 

80.  Aditu horrek puztu eta handitu egiten du dena; 

arazoak diren baino larriagoak azaltzeko joera du. 

Hala ere, ....., badu arrazoi apur bat. 

A beroarena kenduta 

B hobe beharrez 

C hutsaren hurrengoa 

D gogoak emanda 

 

81.  Gaur egun ez da beste konturik! Gai hori ..... 

hizketaldi guztietan. 

A buru-belarri dabil 

B hitzetik hortzera ateratzen dute 

C leporaino dago 

D aho bete hortz dabil 

 

82.  - Noiz arte jan daiteke jogurt hori? 

 - Ez dakit, begira iezaiozu .....! 

A bukatzeko egunari 

B itzaltze egunari 

C iraungitze datari 

D amaitzeko mugari 

 

83.  Zuk nahi duzun erantzuna ez da bihar edo etzi 

iritsiko; ..... 

A horrek luze joko du. 

B horrek soka luzea ekarriko du. 

C horrek biharamun galanta izango du. 

D horrek ere badu bere azkena. 

 

84.  Bai, egon hadi horretan! esango diozu 

solaskideari berak esandakoarekin ..... 

A ezadostasuna adierazteko. 

B bat zatozela adierazteko. 

C bat egin, eta lasaitasuna eskatzeko. 

D bat etorri, eta ardura guztiak zeure gain hartzeko. 

 

85.  Atso errukigarri bihurtuta, iragana beste 

etorkizunik gabe dabil gaur behiala hain eder 

izandako dama hura. 

 Hau da: 

A Iraganean horren dotorea izandako emakumea 

ingurukoez errukitzen da gaur egun. 

B Aurrerantzean iraganeko edertasunaz oroitzea 

baino ez zaio geldituko atso gajoari. 

C Bere buruaz gupidatzen da atso gajoa, aspaldi 

galdutako edertasuna gogoan. 

D Etorkizunari heltzen dio atso errukiorrak, 

iraganeko edertasuna berriz eskuratzerik ez du 

eta. 

 

 

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. 


