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A eredua  

Elkarrizketa testua 

Testua osatzeko, aukeratu hutsuneetan zer jarri. 

 

Markatu aukeratutakoak erantzun-orrian: zenbaki bakoitzean, dagokion laukitxoa (A-B-C). 

Erantzun-orri hori zuzenduko da; ez orrialdeotako markak. 

LUZIO ETA BELTZA-

 

 i lagun elkartu dira, Luzio eta Martin, eta 
Luziori barre bolada batek eman dio bat-
batean: 

- Zeri egiten diok far? –esan dio Martinek. 

- Orain gutxi, Beltzarro ero energumeno hori 
etorri eta, ........1........ , esanez: “Luzio    mi-
xerable zikin bat haiz. ........2........ ” 

- Eta hik zer egin diok? 

- ........3........ Zer nahi huan egitea? Farre egin 
zioat. 

- Eta Beltzarrok, zer egin dik orduan? 

- ........4........: “Zerri urdea. Farre egiten duk 
oraindik! ........5........ , hara!”… eta hiru-lau 
muturreko eman zizkidak. 

- Eta hik zer egin diok?... 

- Farrez lehertu nauk. ........6........: “Noraino 
iritsi nahi ote du kaskailu tzar honek?” 

- Eta Beltzarrok?... 

- ........7........, eta ostikoka ekin zidak, 
........8........: “Putakume hutsa haiz, Luzio, 
akatu egin behar haut bertan!”… 

- Baina, baina… zergatik ez diok erantzun, 
hark jo eta maxiatu ahalean? 

- ........9........! Beltzarro bera naizela uste al 
duk hik, ........10........?” 

Edozein bilera, otordu, festa, lagunarte,   
izaten da, noiz edo noiz, holako egoera    bi-
xiren baten lekuko, eta juxtu orduantxe  naba-
ritzen da, inoiz ez bezala, jendea nolakoa den. 
Beltzarrok hil zezakeen Luzio, baina, ofen-
ditu sekulan ez. Eta zenbat kostatzen den 
ohorea zaintzen?...  

B

1 A gozo-gozo ez zaidak, ba, hasi 

 B lepotik ez zidak, ba, heldu 

 C irriz ez zaidak, ba,  hurbildu 
   

2 A Hi haiz hi adiskide petoa! 

 B Sekula santan ez nauk                
berriro    itzuliko! 

 C Jata akatzea merezi huke  bertan! 
   

3 A Harrapa ezak! 

 B Deus ez! 

 C Auskalo! 
   

4 A Oihuka hasi zaidak 

 B Bare-bare atera zaidak 

 C Xuxurlaka abiatu duk 
   

5 A Sabela berdinduko niake 

 B Muturrak hautsiko nizkiake 

 C Aldarte onean harrapatu nauk 
   

6 A Neure kolkorako esanez 

 B Eta malkotan urtu beharrean 

 C Plausta jaurti zioat 
   

7 A Joka segitu dik 

 B Egonean jarraitu 

 C Ferekak alde batera utzi 
   

8 A ahapeka  

 B marru batean 

 C leun-leun 
   

9 A Erantzungo ez nioan, ba! 

 B Larrutik ordainduko zidak! 

 C Baita zera ere! 
   

10 A akaso 

 B baita ere 

 C esanak esan 

P. Perurena  
Dakiguna ikasten, Alberdania (Moldatua) 
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A eredua  

Lexikoa 

BAIKORTASUN GARAIAK 

Aukeratu hitz horien baliokidea, testuinguruko esanahia kontuan harturik. 

 

Markatu aukeratutakoak erantzun-orrian: zenbaki bakoitzean, dagokion laukitxoa (A-B-C-

D). 

 
ataklismo hotsak baino (11) ez ditut 
entzuten aspaldion, gero eta          
ozenago  (12) jotzen dute tronpeta 

apokaliptikoek. Egunetik egunera okertzen 
dira gauzak, abaila (13) bizi ezin geldituzko-
an. Orain mundu guztia da ezkor, modan 
jarri da pesimismoa. Krisiak dena du txar, 
batik bat krisirik inoiz ezagutu ez  duenaren-
tzat. Halaxe gaudela, gauzak apurño bat          
alderantzizkoztu (14) direla iruditzen zait: 
artistak, berez pesimismorako bulkada (15) 
ia patologikoa dutenak, dira orain egoera 
baikortasun nimiño batez ikusten dutenak,  
eta berez optimista diren gizakiak, berriz, 
ezinago beltz ikusten dute orain panorama.  
 
 
 
 
 

Krisiak hausnarketarako abagunea (16)     
eskaintzen du, barne-bilketarako parada, 
munduari buruz pentsatzeko egokiera.    
Krisia ez dago gugandik at (17) , entzuten 
ditugun   tronpeten durundiak (18) ez   da-
toz urrundik, geure barrutik baizik, eta ho-
rrexegatik entzuten ditugu hain ozen. Gau-
zak gaizki daudenean pesimista izatea ez da 
jokabide (19) ausarta, ez eraginkorra. 
Orain, lagunok, baikor izatea tokatzen    
zaigu. Gainerakoan (20) ez dugu mundu 
berririk sortuko. 
 

 

 

Karlos Linazasoro  
Diario Vasco  (Moldatua) 

 A B C D 

11 baina bakarrik baizik ezik 

12 herabetiago bipilago indartsuago urrunago 

13 ziztu urrats abaro abantaila 

14 alderatu irauli aldeztu aldendu 

15 burutazio joera bulda bihozkada 

16 tartea zoriona abiapuntua lanabesa 

17 kanpora aitzina urruti hur 

18 dardarak hotsak durduzak dindirriak 

19 tankera jokaldi ahalbide portaera 

20 Besteak beste Osterantzean Horrez gainera Bestela ere 

K 
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A eredua  

Irakurmena   |   Testu laburrak 

HAIN DA ZAILA 

Irakurri hurrengo hiru testuak eta aukeratu erantzun zuzenak. 

 

Markatu aukeratutakoak erantzun-orrian: zenbaki bakoitzean, dagokion laukitxoa (A-B-C). 

Erantzun-orri hori zuzenduko da; ez orrialdeotako markak. 

antes aldean eman dudan egun        
batzuetako tartetxoan, ez dut           
periodikorik irakurri, irrati-telebistarik 

piztu. 

Etxeratutakoan, pilatutako prentsaren    
errepasoa egiten hasi, eta ez dudala ezer  
galdu esaten ari zait barne zimikoa.        
Unamunok urtebeteko atzerapenarekin    
irakurtzen omen zituen bere garaiko        
periodikoak: munduak bere betiko jiran   
segitzen zuen.  

Albisteen eguneroko martxa ez da        
munduko martxaren ispilu. Areago:         
albisteek munduaren benetako martxa     
ezkuta dezakete, edo ikusi ez, edo            
mozorrotu. Le Bastille hartzen ari ziren  
egunean, Luis XVIak “gaur ez da ezer        

gertatu” idatzi omen zuen bere egunkarian, 
legendak hala dio. Luis XVIak, errege         
kaskarra izateaz gain, ez zuen putzik balio  
kazetaritzarako ere, horixe. 

Zein den kazetaritzarik onena? Munduaren 
martxaren barneko mezua islatzen duena.  
Baina hain da zaila ikusten denaren gainetik 
ikusten ez dena itsu-makila batekin bezala  
seinalatzea… 

HAIN DA ZAILA 

21 Egilea kanpoan, eta hedabideen berririk ez. Etxeratutakoan iruditzen zaio 

 A han eta hemen antzeko albisteei begira bizi garela. 

 B lasaiago bizi izan dela irrati-telebista eta prentsarik gabe. 

 C ezer nabarmenik ez dela gertatu. 

  

22 Egilearen ustez, zergatik ez dira hedabideak benetako errealitate aldakorraren     
ispilu? 

 A Albiste nagusi edo entzutetsuek albiste xumeagoak ezkutatu izan dituztelako. 

 B Garaian garaiko kazetariek nekez azaltzen dutelako gertakarien benetako funtsa. 

 C Kazetariek oso urrundik bizi izaten dituztelako eguneroko gertakariak. 

N 

A. Lertxundi  
Berria  (Moldatua) 
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A eredua  

SOILIK URTEAN BEHIN, TXIKITAN BEZA-

 

zken orduak noraezean igaro ditudala 
aitortu beharrean nago. Gogoan dut 
txikitan gurasoekin eta ahizparekin 

eguna pasatzera etortzen ginenekoa. 

Jendea nonahi, eta guztiek airean eramaten 
ninduten; ez nintzen inoren gerripera     
heltzen, soilik ni bezalako gazte 
«engainatuei» begiratu ahal nien begietara, 
hankapeka amaren eskuari helduta borrokan 
aritzen nintzen bitartean. Gazte 
«engainatuak» ginela diot ez ginelako gai 
(pentsatzen dut ni bezala bat baino gehiago 
ibili izan dela garai batean asper-asper  
eginda jende artean) aurrean genuenaz    
gozatzeko. Urrun geratzen zitzaizkidan niri 
ahizpak erosten zituen liburuak, edo        
erakusmahai bateko liburu erakargarri baten 
azalari begira egonda saltzailearen eta    
eroslearen arteko elkarrizketak. Tamalez, 
beste mundu bat zen niretzat. 

Urtean behin joaten ginela nekien soilik 
eta hura, edozein egunetan joanda ere,     
jendez gainezka egoten zela. Zorionez, esan 
beharra daukat, aurreko eraikina, karpa edo 
kokalekua ezagutzeko aukera izan nuela 
(askotan, gehiegitan akaso, gertatu izan     
baitzait ni baino zertxobait helduagoak       

direnek bizi dituztenak gozatzeko aukerarik 
gabe geratzea). Orain, beste modu batera  
ikusten ditut gauzak. Gauza batzuk ulertzeko 
gai naiz, eta haiei zukua ateratzen ere saiatzen 
naiz. Hala ere, ez dut uste ez literaturan ezta 
musikan ere zerbait ulertzen duen               
gizabanakoa naizenik. Ezjakina izanda ere, 
Durangoko Euskal Disko eta Liburu Azokari 
hamaika bira ematea egokitu zait azken bost 
egunetan eta gauza bakar batekin itzuli naiz 
etxera; liburuak liburu eta diskoak disko,   
euskal kulturaren topaketa izateagatik bere 
xarma izateaz gain, urte osoan ikusi ez dituzun 
lagunen topaleku ere badela eta, beharrean 
dagoen altxorraren alde diru apur bat utzi   
ondoren, Plateruenan garagardo eder bat   har-
tzea baino gauza hoberik ez dagoela.     Azken 
finean, txikitako oroitzapenetara      itzulita, 
ustekabean jende artean aurpegi    ezagunekin 
bat egiteak sortzen duen zirrara ere urtean 
behin errepikatzen da, hori bai, amaren eskua-
ri helduta joan gabe.  

A 

SOILIK URTEAN BEHIN, TXIKITAN BEZALA 

23 Zergatik dio gazte engainatuak zirela? 

 A Asper-asper eginda ibiltzen zirelako, inoren gerripera iritsi ezinik. 

 B Jendeak eskutik heldu eta airean eramaten zituelako. 

 C Gazteegiak zirelako begi-bistan zutenaz gozatzeko. 

   

24 Txikitako oroitzapenekin alderatuta, zer aldatu da? 

 A Orain jada ez dela ezjakina euskal literatura eta musika gaietan. 

 B Lehen uler ezin zitzakeen hainbat alderdi orain ulertzeko gauza dela. 

 C Gauza batzuk ulertu arren, ez dela horiei zukua ateratzeko gai. 

   

25 Artikulugilearen ustez, zerk eragiten die zirrara Durangora joaten direnei? 

 A Bereziki liburu eta diskoez gozatzeko aukerak. 

 B Jende ezagunarekin tabernaz taberna ibiltzeko aukerak. 

 C Denboraren joanean ezagututakoekin elkartzeko aukerak. 

Ariane Kamio  
Gara  (Moldatua) 
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A eredua  

Irakurmena   |   Testu luzea 

HENRIKE III.AREN BURUA 

 

rantziako Iraultzan desagertu zen   
Nafarroako Henrike III.a erregearen 
burua. Duela bi urte herritar batek  
aditu talde bati eman, eta erregearena 

dela baieztatu dute. 

Frantziako herritar batek bere etxeko     
armairu batean gordetako buru baltsamatua 
Nafarroako errege Henrike III.arena da 
(1553-1610). Hala ziurtatu du aditu talde 
batek. Philippe Charlier hileta historikoetan 
aditua den mediku espezialistak               
zuzendutako hemeretzi laguneko taldeak 
egin du aurkikuntza. Burua erretiroa hartua 
zuen gizon batek gordea zeukan etxeko   
armairu batean. Adituen esanetan, «egoera 
onean dago» hura gordetzeko emaitza onak 
ematen zituen baltsamatzeko teknika italiar 
bat erabili zelako. 

Momifikatutako buruari goiko ezpainaren 
ezkerraldean ebaki bat antzematen zaio. 
Adituen arabera, 1594an Jean Chatelek  
erregea erailtzen saiatzean emandako       
labankadaren zauria izan liteke.               
Baltsamatutako buruak badu belarrian zulo 
bat ere. Horrek adierazten bide du Henrike 
III.ak garaiko gortean belarritakoak         
eramateko moda jarraitzen zuela. Buruak 
begiak erdi itxiak ditu, eta ahoa erdi zabalik, 
eta oraindik baditu ile eta bibote hondarrak. 

Philippe Chartierrek gidatutako aditu    
taldearen ikerketa British medical Journal 
aldizkariak argitaratu zuen. Ikerketaren    
arabera, hil zen unean erregeak kataratak 
zituen, arazo asko haginetan eta artrosia  
nozitzen zuen. 

Henrike III.a erregea Parisko Saint Denis 
basilikan lurperatu zuten 1610ean, baina 
1793an Frantziako Iraultzaileek haren    hi-
lobia arpilatu egin zuten. Besoak eta burua 
moztu zizkioten, eta gorpuzkinak nonahi 
barreiatu. Frantziako Iraultzaren ostean  
erregearen atalak hainbat herritarren     
etxeetan agertu ziren: hezurrak, behatz bat, 
ileak... Baina burua ez. 1919an Dinard       
izeneko zaharki erosle batek erosi zuen   
burua enkante batean, hiru liberaren truke. 
Henrike III.aren burua zela zioen arren, 
inork ez zion sinetsi. Parisko Louvre mu-
seoak ere ez zion onartu nahi izan. Zaharki 

eroslea        hiltzean, 1940an, desagertu egin 
zen berriro ere burua, duela bi urte erretiroa 
hartua zuen gizon baten etxean berriro agertu 
zen arte. 1955etik etxean gordea zuen, eta 
etxekoek ere ez zuten horren berri. Gizonak 
Chartierren esku utzi zuen burua, eta gaurko 
teknika     aurreratuei esker jakin ahal izan da 
norena den. 

 

Nafarren erregea 
 

Henrike III.a, nafarren erregea lehenik eta 
ondoren frantziarren erregea izan zena, Pauen 
jaio zen 1553an, eta Parisen hil zuen Francois 
Ravaillac katoliko sutsuak, labankadaz, 
1610ean. Nafarroako errege-erreginen        
dinastian, Henrike III.a zuen izena, eta       
Antonio Borboikoaren eta Albreteko Joanaren   
semea zen. 1572tik 1610 arte izan zen        
Nafarroako Erresumako errege. 1584an,     
berriz, Frantziako Erresumako errege ere 
bihurtu zen Henrike IV.a izena hartuta. Errege 
zintzoa goitizenarekin ezagutzen zuten       ga-
raikideek, egoera tamalgarrian bizi ziren herri-
tarren bizitza hobetzen saiatu zelako. Errege 
horrek esana omen da «laborari guztiek oilas-
ko bat izan behar dute igandero           lapi-
koan». 

Hala ere, askoz ezagunagoa izan da       
Frantziako koroa hartzeko unean egin zuen 
aitorpena: «Parisek merezi du, bai, meza bat». 
Henrike III.a, protestantismoan hazitako   
erregea izan baitzen, Frantziako liskar        
erlijioso-politikoetan guztiz murgilduta egon 
zen; horregatik, bere bizitzan behin baino 
gehiagotan egin zioten eraso. Eta, halako    
batean, hil egin zuten. 

Irene Arrizurieta  
Berria  (Moldatua) 

F 
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A eredua  

Irakurri aurreko testua eta aukeratu erantzun zuzenak. 

 

Markatu aukeratutakoak erantzun-orrian: zenbaki bakoitzean, dagokion laukitxoa (A-B-C-

D). 

HENRIKE III.AREN BURUA 

26 Nafarroako Henrike III.a erregearen burua 

 A Philippe Charlier adituak zeukan gordeta, bere etxeko armairu batean. 

 B onik atera dute, mediku espezialista batek eta haren lantaldeak baltsamatzeko teknika italiar bat 
erabilita. 

 C Philippe Charlier-ek eta haren lantaldeak aurkitu zuten, British Medical Journal aldizkariaren arabera. 

 D egoera onean aurkitu dute, hura gordetzeko erabili zen baltsamatze teknikari esker. 

   

27 Erregearen buruaren itxuraz eta egoera fisikoaz testuak dio 

 A Jean Chatelek emandako labankadaren ondorioz, ebaki bat duela ezkerreko belarriaren goiko aldean. 

 B ahoa erdi zabalik, begiak erdi itxita, eta ilean eta bibotean hondarrak zituela. 

 C garai hartan ohikoa zenez, belarrian zulo bat duela, belarritakoa eramateko. 

 D kataratak zituela, eta hagineko minez eta artrosiaren oinazea jasanez igaro zuela bizitza. 

   

28 Zer gertatu zen erregearen hilobiaz eta gorpuaz? 

 A Frantziako Iraultzaileek haren hilobia hartu eta suntsitu egin zuten erregearen gorpua. 

 B Erregearen gorpuzkinak herritarren etxeetan sakabanatuta zeuden, Frantziako Iraultzaren  aurretik. 

 C Pariseko Louvre museoan ere ezkutatu nahi izan zuten erregearen burua. 

 D Pariseko Saint Denis basilikan lurperatu zuten erregea 1610ean, haren burua izan ezik. 

   

29 Erregearen burua eskurik esku ibili zen, 

 A eta Frantziako Iraultzaileek ere izan zuten gordeta, urte askoan, XX. mendera arte. 

 B eta 1955etik gaur arte, erretiroa hartutako gizon batek izan du etxean, ezkutatuta. 

 C baina azken urteetan Philippe Chartierrek izan du burua, etxean ondo gordeta. 

 D eta Dinard zaharki-eroslearen etxean agertu zen duela bi urte, 1919tik han egon ostean. 

   

30 Henrike III.aren jatorriaz eta izaeraz, berriz, testuak dioenez, 

 A Antonio Borboikoaren eta Albreteko Joanaren semea zen, Nafarroan jaioa eta Parisen hila. 

 B errege zintzotzat hartzen zuten, herritar pobreenen alde egin baitzuen, astero oilasko bat  emanez 
haiei guztiei. 

 C katolikoa zen Nafarroako errege izan zen garaian, Frantzian, ordea, protestantismo giroan murgildu 
zen, eta horregatik hil zuten katolikoek. 

 D jatorriz protestantea zen, eta bi erresumatako errege izan zen: Nafarroakoa eta Frantziakoa. 
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A eredua  

Amaitzen duzunean: 

 

 Konprobatu ariketetan aukeratu dituzunak erantzun-orrian markatu dituzula.          

Guztira, 30 item dira: 1-30. 

 

 Sartu erantzun-orria koadernotxo honen barruan eta jaso eskua.                            

Gelako arduradunek azterketaren 2. atala emango dizute. 


