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IRAKURMENA 
LEXIKOA

2.
atala

90
min

IDAZLANA 20 10 55  min.

ESALDIAK BERRIDAZTEA 10 – 25  min.

Egindakoa gainbegiratzeko 10  min.

Guztira 50 27 2h 30m

IRAKURMENA 10 – 45  min.

LEXIKOA 10 – 10  min.

Erantzun-orria betetzeko 5  min.

PROBA IDATZIA Puntuazioa
gehienez

Puntuazioa
gutxienez

Proposaturiko
denbora

1.
atala

60
min

• Entzutezkoaren ulermena ariketa burutu ondoren, EGAren Proba Idatzia hasten da.

• LEHENENGO ATAL HAU egiteko denbora: ordubete.

• Barruan erantzun-orria daukazu. Orri hori zuzenduko da irakurgailu optiko bidez.
(Erantzun-orria bete                                      tzea rekin era horretako zuzenketari berariazko onespena ematen diozu)

• Hurrengo laukian, ariketak, puntuazioak eta denbora banaketa:

1
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1. Esatariaren arabera, Epaltzak

A trilogia osatuta dauka ia-ia.

B trilogiaren bigarrena aurkeztu du.

C trilogia bukatzeko beste bi liburu
idatzi behar ditu.

2. Trilogiako lehen liburua kaleratu
zuenean,
A ahohandia izan zela otu zitzaion.

B hitzeko gizona izango zela bazekien.

C hitza jan zuen, beste erremediorik
ezean.

3. Trilogiako hirugarrena non hasi eta
bukatuko den

A garbi zeukan hasieratik Epaltzak.

B aurkezleak ere garbi zeukan hasie-
ratik.

C idazleak orain garbi dauka, bukaera
dela-eta zalantzak izan baditu ere.

4. Idazlearen ustez, merezi izan du
horrelako lan bat hartzea?

A Bai, lan asko txandaka egin behar
izan dituen arren.

B Bestelako lan batzuk zain izan
baditu ere, bai. 

C Bai, inolako zalantzarik gabe.

5. Trilogiako lehenengo eleberrian 

A Izan bainintzen Nafarroako Errege
izenburua irakurriko dugu.

B Joanes Mailuk hamalau urte bete                               -
tzean gertatua agertzen da.

C Joanes Mailuren genealogia eta
haren lehenengo hamalau urteak
kontatu zituen.

6. Trilogiako bigarrenean zer joko du
ziurtzat Joana Albretekoak?

A Joanes Mailu Joanaren senar izan-
dakoaren semea dela.

B 1571. urtean erregina izango dela.

C Joanes eta Henrike bikiak direla.

7. Zergatik joango dira Parisera
Joanes Mailu eta Henrike?

A Henrikek Margaritarekin ezkontzeko
plana egin duelako.

B Euren arteko ezkontza ospatu behar
dutelako.

C Bertan Henrikeri ezkontzeko plana
egin diotelako.

8. Batzuetan idazleak pasarteak
sinpletu egin ditu,

A irakurleak ez nahasteko.

B eta ez du batere fikziorik erabili
nobela osoan.

C Historian askoz ere nahasgarriagoak
izan zirelako.

9. Nola egin du lan Epaltzak?

A Bibliografia irakurriz eta Internet
erabiliz, besteak beste.

B Batez ere etorriari jaramon eginez.

C Gertakizunak zainduz eta etorria
aintzat hartuz.

10. Batzuetan, lelokeriak bilatzen 

A segundoak baino ez ditu erabiltzen.

B denbora luzea eman du.

C garrantzitsuak bilatzen baino denbora
gutxiago eman du.

ENTZUTEZKOAREN ULERMENA AHOZKO PROBA | LEHENENGO ATALA

• Ariketa honetan bi grabazio zati entzungo dituzu. Behin entzungo duzu zati bakoitza.
• Ariketetan, erantzun egokiena edo zuzena aukeratu behar duzu. Bakarra.
• Erantzun okerrengatik ez da pun tu  rik kenduko.
• Atal honek 10 puntuko balioa du.

ENTZUTEZKOAREN  ULERMENA  I
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11. Datu historikoen mugarriak izatea

A baliagarria da, batzuetan istorioa
historiatik ez urruntzeko.

B baliagarria da, istorioak asmatzea
galarazten duelako.

C ona da historiatik urruntzeko.

12. Epaltzaren ustez, zer fikziona
daiteke?

A Datu historikoak nagusiki.

B Batik bat historia liburuetan ager                      tzen
ez direnak.

C Gertakariak eta jendeak pentsatzen
duena.

13. Biografoen interpretazioak 

A eta errealitatea oso ezberdinak dira.

B askotan oso ezberdinak izan ohi
dira.

C asmatuak dira, batez ere, Henrike
Borboikoaren ingurukoak.

14. Trilogiako pertsonaia nagusia

A Epaltzak berak asmatu du erabat.

B ardatza da, erabat historikoa
delako.

C asmatua da, eta bigarren mailako
pertsonaiak ere bai.

15. Liburu hasieran mapa bat jarri du,

A irakurle guztiak atzera botatzeko
modukoa.

B irakurleek lan gutxi egin dezaten.

C irakurleen lana errazteko asmoz.

16. Liburuaren bukaeran, berriz, 

A pertsonaia bakoitzaren bizitzaz lerro
bana baino ez du gehitu.

B izugarri garrantzitsuak diren pertso-
naia batzuen datuak gehitu ditu.

C benetako pertsonaien zenbait datu
erantsi ditu.

17. Joanesek duen amoranteetako bat 

A Arabakoa dela ematen du.

B baliatu du haren euskal izaera
agertzeko.

C historikoa da eta euskalduna izan
zitekeen.

18. Dioenez, garai hartan harremanak

A gehienetan ezkondu ahal izateko
egiten ziren.

B interesen arabera egiten ziren,
batez ere.

C errege-erreginen interesen arabera
baino ez ziren egiten.

19. Garai hartan amodioa

A ezkonduen artean ere izaten zen.

B ezkontzatik kanpo bilatu behar izaten
zen.

C interesengatik ezkontzatik aparte
bila                                 tzen zuten.

20. Liburua kokatzen den garai hartan

A jendeak ez zion inolako baliorik
ematen bizitzari.

B jendeak gaur baino gupida handia-
goz begiratzen zion heriotzari.

C gupidagabea zen hiltzeko modua.

ENTZUTEZKOAREN  ULERMENA  II

Entzun ahala, markatu aukeratzen dituzun erantzunak.  

Amaieran, grabazio guztiak entzundakoan, erantzun-orrian markatu
behar dituzu erantzunak: zenbakiaren arabera, aukerari dagokion laukitxoa.

Erantzun-orri hori zuzenduko da, ez orrialdeotako markak. 
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eskak lanetik ezagutzen zuen mutila.

Sanferminetako gau hartan mutil gaztea

euren lagun taldera hurbildu zenean,

bazekien nor zen eta, hain segur, gus-

tuko zuen. Trago eta algara artean,

apurka-apurka elkarrengana hurbiltzen hasi ziren,

belarri er       tzera gauzatxoak esaten. Biak zeuden

gustura, biek sentitu zuten gauaz beste era batera

goza                                tzeko irrika. Biak gazteak, biak libre, ezerk

ez zien galarazten habia goxo batera joan eta gor-

putzak eskatzen zienari, desioari, leihoa ireki                               tzea.

Bidea elkarri eskua emanda egin ondoren, igogai-

lura iritsi zirenean elkar muxuka jan beharrean

hasi ziren. Etxean sartzean ere biek argi zuten,

ustez, elkarrekin gozatu nahi zutela. Gaua gaztea

da, carpe diem.

Hor hasten dira mutil gaztearen memoriaren

hutsuneak. Hortik aurrera gertatu zenaz ez da

ordura artekoaz bezain ongi gogoratzen. Iduri

duenez, neskak, uneren batean, gauzak argi

ikusteari utzi zion. Gustatu ez zitzaion zerbait

ikusi zuen: mutilaren hitzak, ferekak, tratua...

auskalo zer, ez zitzaion gustagarri gertatu. Ez

dakigu, eta ez dio batere axola, zer zen neskak

laket ez zuena. Zerbaitegatik, EZ! esan zuen. 

Mutila ez dago, antza, ezezkoak entzuten

ohituta. Mutilaren jokaera zakartu egin zen, eta

neskak, bat-batean, izua sentitu zuen. Lehen -

txeago jolas-lagun tentagarri gisa ikusten zuen

hura eraso                             tzaile bilakatu zitzaion kolpetik. Nola

tratatu zuen denei esateaz mehatxu egitea

begitandu zitzaion, menturaz, mutilaren olda -

rraldia gelditzeko modurik aproposena; horrekin

lasaitu eta alde egiten utziko ziola uste izan zuen.

Alabaina, guztiz bestelako erreakzioa izan zuen

mutil gazteak. Erotu egin zen, joka hasi, neska -

txari lepoa estu                                 tzen... eskuekin ito zuen arte.

Auzia epaitu duen zinpeko epaimahaian

emakume gazteak ziren gehiago. Eurek jakingo

dute zerk eraman dituen mutilaren ekintza hil-

keta ez zela deliberatzera. Agian neskaren

jokaera ere ez zaie oso egokia iruditzen, ausaz

gauzak birritan pentsatu behar zituela uste

izango dute, mutiko bat berotu eta puntu horre-

tara eraman aurretik. Epai horrek arrazoibide

karka eta ma                                txista bati funtsa ematen dio:

neska batek ezetz esaten duenean, ez sobera

fida, agian ez du guztiz ezetz esan nahi...

Xabier Euzkitze. Noticias de Gipuzkoa
2009, azaroa 

(Moldatua)

N

21. Jaietatik itzulitakoan, neska eta mutila elkarrekin iritsi ziren etxera;

A baina mutila ez da oroitzen ordura arte gertatutakoaz.

B izan ere, neskak eta mutilak sanferminen aurretik ere gustuko zuten elkar.

C izan ere, jai giro aproposak ere berotu zuen elkarrengana hurbiltzeko gogoa.

22. Neskari ezetz esatea otu zitzaion

A mutilaren oldarraldi eroa eta zakarra ikusiaz batera.

B mutilaren jokaera mehatxagarria iruditu zitzaiolako hasiera-hasieratik.

C zerbaitek susmo txarra eragin ziolako.

AGIAN EZ ZUEN EZETZ ESAN NAHI 

IRAKURMENA

Irakurri hurrengo hiru testuak eta aukeratu erantzun zuzenak. 

Erantzun okerrengatik ez da punturik kenduko.

Erantzun-orrian markatu behar dituzu erantzunak: zenbakiaren arabera, aukerari
dagokion laukitxoa. Erantzun-orri hori zuzenduko da, ez orrialdeotako markak.

AGIAN EZ ZUEN EZETZ ESAN NAHI
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23. Zertan da Hemingwayren mitoa?

A Bere idazkiekin berari buruzko irudi berezi bat eraiki zuen, eta horrela igaro da historiara.

B Berak aitortu zuenez, bere idazkien menpe bizitzera heldu zen azken urteetan, eta hortik
jaio zen mitoa.

C Ez zuen Hemingwayk berak sortu, Parker idazleak baizik, 1929an.

24. Idazlea Hemingway izan eta sanferminetan balego

A Chaplini gertatua gerta lekioke: bere dobleen lehiaketan berak ez irabaztea.

B baliteke haren mitoaren jarraitzaile oldeak jaiak bakean gozatzen ez uztea.

C beraren imitatzaileak topatuko lituzke non-nahi, kale eta gune askotan, baina lasai lebilke
jarraitzaileek babestuta.

25. Zein da testuaren muina?

A Hemingway-sanferminak lotura baliatuz, haren errekreazio bat egitea, irudimentsua.

B Hemingway idazle amerikarraren izaera egolatra eta hantustea kritikatzea.

C Testuan Hemingway aitzakia baino ez da amaiera umoretsura iristeko; alegia, Chaplinen
pasadizoa kontatzeko.

DOBLE BAKOITZAK ERDIA 

DOBLE BAKOITZAK ERDIA

Nire imitatzaileak kontratatuko nituzke sanfer-
minetarako Hemingway banintz, hartara, erdia
izango litzateke doble bakoitzak jasan beha-
rreko jarraitzaile setatsuen kopurua.

emingway banintz –eta hasia zait

jadanik jendea kalean Ernest dei                               -

tzen–, halaxe idatziko nuke orain

ere, erdiz egia kontatuz, eta erdiz

gezurra asmatuz. Gezur-gezurrik ez,

agian, baina bai egia puzturen bat

edo beste. Hala zioen Dorothy Parker idazleak

1929an, The New Yorker aldizkarian: «Ziurre -

nik, ez dago bere buruaz hainbeste hitz egin eta

hainbeste gezur esaten duen beste idazlerik».

Hala utzi nuen nire mitoa idatzirik, nire hitzez.

Hitz horien preso pasatu izango nituzkeen nire

bizitzako azken urteak, gainera. Idazlea berak

idatzirikoaren esklabo. Heming way banintz,

Hemingway izaten saiatzen pasatuko nituzkeen

nire bizitzako azken urteak. 

Mito horren atzetik ariko lirateke korrika

orain ere Iruñean sekula nire testurik irakurrita

ez luketen hamaika jarraitzaile. Gehiegi, auke-

ran, festaz nahi bezain lasai gozatu ahal izateko.

Nazkatuta nengoke haietaz dagoeneko, nire

heriotzaren ondorengo lehen sanferminotan. 

Imitatzaileak kontratatuko nituzke, horre-

gatik. Nire ordezkoak, nire dobleak, haien 

laguntzaz, jende kopuru bat behintzat gainetik

kendu ahal izateko. Izango nuke, bai, non auke-

ratua, Hemingwayren imitatzaile lehiaketa bat

baino gehiago antolatzen baita han-hemenka.

Baita Iruñean bertan ere, aurten, lehen aldiz. 

Plan bat osatuko nuke imitatzaile bakoitza

Iruñeko gune banatan jartzeko. Bat Estafeta

inguruan jarriko nuke. Beste bat Gazteluko pla-

zan. Beste bat zezen-plazaren bueltan. Beste

bat –pazientzia handiena lukeena–, agian,

Navarreria plazan... Imitatzaile bat, gune

bakoitzeko. Hartara, lasaiago nenbilke, erdia

bailitzateke doble bakoitzak jasan behar lukeen

jarraitzaile kopurua. Aski nituzke orduan

jarraitzaileak, asko beharrean. 

Bestalde, imitatzaile lehiaketaren batera

ere apuntatuko nintzatekeela pentsatzen dut.

Tentazio handia litzateke, hil ondoren hil aurre-

tik izandakoaren antzik nukeen jakiteko.

Horrela egin zuen Charles Chaplinek behin.

Ez behar bezain ongi, ordea, ez baitzuen lortu

irabaztea. Charlot bera ikusi zuen lehiaketako

epamahaiak Charlotena egiten, baina beste

per                                  tsona bat jo zuen irabazletzat. «Chaplinek

berak baino hobeki egin duzu», esan omen zion

Chaplinek bukaeran irabazleari. Ez da harritze-

koa, dirudiena baino zailagoa baita, batzuetan,

norbera izatea.

Iñigo Astiz. Berria
2009, uztaila

(Moldatua)

H
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1813, DONOSTIA DELHI IZAN ZENEKOA 

iru urte falta dira Donostiako 1813ko

sarraskia gertatu zenetik 200. urtemu -

ga izateko. Bi mende. Atzoko gertaki-

zuna dirudi, hainbeste urte eta zortzi-

hamar belaunaldi pasatu diren arren.

Ipar haizeak jotzen duenean, garai hartako kearen

usaina zabaltzen da Parte Zaharreko kaleetan.

Euskal Herria, orokorrean, eta Donostia, neu-

rri txikiago batean, bigarren mailako jokalekuak

izan ziren 1792tik 1815era, Frantzia eta Ingala -

terrako inperioak mundua eta haren baliabideak

kontrolatzeko sortutako borrokaldietan. Liska rrak

kolonialismoa XIX. mendean zehar zabaltzea

ekarri zuen, baita milioika gizakiren heriotza era-

gin ere, gerrengatik edo goseteengatik. Gizakiaren

historiako kapitulu lotsagarrienetarikoa da.

1813ko ekainaren 21ean, Arthur Wellesleyk

zuzenduta, Ingalaterrako armadak Nicolas Soultek

gidatutako Frantziakoa gainditu zuen Gasteizen.

Handik gutxira, 1813ko abuztuaren 31n, jakina

denez, Ingalaterrako soldaduek, Thomas Gra hamek

gidatuta, Donostia harresitua erre zuten, baita

emakumeak bortxatu, etxeak arpilatu eta Urgull

mendian Emmanuel Reyren gidaritzapean gorde -

tzen ziren soldadu frantsesei jazarri ere.

Garai hartan, Donostiak 5.488 biztanle zituen

harresi barneko hirian eta 3.556 kanpokoan. Elite

ekonomiko batek gidatzen zuen hiria, eta gehienbat

Frantziarekin egiten zituen negozioak. Herritar

gehienek, ordea, arrantzan, ondoko baratzeetan eta

merkatariek eskatzen zituzten zerbitzuetan egiten

zuten lan.

Donostia mugako eremua zenez, eta 1794ko

Konbentzioko Gerran gertatua tarteko, espainiar

batzuek zuten iritziagatik, euskaldunen eta

donostiarren aurkako nolabaiteko giroa piztu

zen Frantziaren kontra aritzen zen elite liberala-

ren artean. Izan ere, Konbentzioko Gerran

Adrien Moncey frantziar jenerala Donostian tiro

bakar bat ere egin gabe sartu zen, eta urte bat

geroago, Basileako Bake Hitzarmenean, Gipuz -

koa eta Bizkaia Espainiatik independentzia atze-

mateko gertu-gertu egon ziren. Euskaldunen

kontrako iri                                 tzia zutenen artean Javier Castaños

jenerala zegoen, eta hark eman omen zuen

Donostia erre                              tzeko agindua. 

Hiriaren arpilatzea milaka soldadu ingelesek

eta ingelesen agintaritzapean zeuden Portugalgo

konpainietakoek egin zuten. Etxez etxe dena miatu

zuten. Ingelesen bortizkeriaren errepikapena zen.

Hilabete eta urte batzuk lehenago Indian egindakoa

Donostian berregin zuten.

Donostia hondatu zuten armadako aginta-

riek, Thomasek Graham eta Arthur Wellesley

barne, erailketa beldurgarriak eragin zituzten

hilabete batzuk lehenago Indian, Delhi hirira

iritsi arte, Donostiako jokaleku berritik ekialdera

milaka kilometrora. Donostiako blokeoan parte

hartu zuten Ingalaterrako itsasontziak ere

Indiatik etorri berriak ziren. Kolonietako zabal-

penean gertatutakoa 1813ko abuztuan errepikatu

zen. Eta, Indian bezala, frantsesak kanporatu

zituzten ingelesek Donostiatik. Donostiarrak,

baita hinduak ere, bigarren mailako hiritarrak

baitziren. Arrazismoaren adierazpena.

Okupatzaileak zehazki aplikatu zuen kode

militarra. Hori izan zen gerra kapitulu honetako

gauzarik nazkagarriena, ehunka biktima eragin

ondoren. Antza, ingelesak zein frantsesak

zaldunak ziren, eta haien arteko harremanak,

borrokaldia amaituz gero, ondo finkatu zituzten.

Frantziako soldaduak, geroago errenditu zirenak,

Pasaiatik Ingalaterrara ebakuatu zituzten, eta,

hilabete batzuk geroago, aske geldituko ziren,

Emmanuel Rey jenerala barne.

Aintza militarrak okupatzaileen eta haien

gaiztakeriaren gainetik hegan egin zuen. Inperioak

goraipatzen dituztenek historiako borroka irabazi

zuten. Emmanuel Rey jeneralari, Donostiako

borrokaldian Frantziako armadako burua izanda-

koari, Parisko Garaipen Arkuan zizelatu zioten

izena. Nicolas Soultek Urrezko Ardilarruaren

domina jaso zuen. Arthur Wellesleyk Wellington

dukerria eta horren titulua jaso zituen, eta Thomas

Graham Lord Lynedoch izan zen Donostiako

sarraskiaren ondoren. Richard Fletcher, Donos -

tiako setioko teniente-koronela eta Indiako kon-

kistaren beteranoa, beste asko bezala, Carrow

baroia izendatu zuten, eta haren soinenborra

Londresko Westmister abadian dago. James

Leithek, Ingalaterrako Ekialdeko Indietako

koman dante buruak, armada ingelesaren urrezko

domina jaso zuen Donostiako erasoaldiagatik.

Javier Castaños, Espainiako jenerala, Madrilgo

Gorenen Panteoian lurperatu zuten. Portu galeteko

markesaren titulua ere eman zioten eta Bizkaiko

herri horretako kale izendegian azaldu zen.

Garai hartako borreroak urrezko letrekin aipa                                 -

tzen dituzte historia liburuetan. Bidega bekeria.

Egia beharko genuke, Joxe Bizente Etxegaraik

orduko hiriko kronistak esan zuenaren arabera:

«Munduak jakin dezan, zer zaigun gertatu».

Iñaki Egaña. Berria
2010, iraila
(Moldatua)

H
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26. Zer gertatu zen 1792-1815 bitartean?

A Frantziak eta Ingalaterrak, euren inperioak eraikitzeko, gerra piztu zuten mundu osoan.

B 1813ko borrokek kolonialismoa ekarri zuten, zeinak milioika hildako eragin zituen.

C Gurean, epe horretako gertakari ikaragarri batek laster beteko du bigarren mendeurrena.

D Kolonialismoa asmatu zen, gerra ugarirekin, eta Donostiak jasan zituen ondoriorik krudelenak.

27. 1813an

A Ingalaterrako eta Frantziako armadak Donostiaz jabetzeko borrokatu ziren.

B Gasteizen hasitako borrokaldia Donostiaraino iritsi zen, non ingelesek alde harresitua erre
eta basatikeriak egin zituzten.

C Donostia hiri txiki bat zen, 9.000 mila biztanlekoa, frantses armadak gobernatua.

D Ingalaterraren eta Frantziaren arteko guda giroan, ondorio lazgarriak pairatu zituzten
donostiarrek.

28. Zergatik erre zuten Donostia?

A Elite liberalak gaizki hartu zuen donostiarrek frantsesak ondo hartu izana eta, gainera,
Bizkaia eta Gipuzkoa ia sezesiora heltzea.

B Garai hartan joera arrazistak ziren nagusi eta Delhin bezala jokatu zuten ingelesek portu-
galdarrekin batera.

C Javier Castaños jeneral espainiarraren mendekua izan zen, Basileako Bake Hitzarmenagatik.

D Koloniak konkistatzeko erabiltzen zuten teknika aplikatu zuten ingelesek, frantsesak hiritik
kanporatzeko.

29. Zer dela-eta Delhi eta Donostiaren arteko lotura?

A Ingelesek, behin Delhira iritsita, Indiatik ekarri zituztelako Donostia blokeatzeko itsasontzi
berriak.

B Indian, Delhiraino, ingelesek egindako sarraski arrazistak bezalakoa izan zelako Donostiakoa.

C Delhin bezala, Donostian ere kode militarra bete zutelako: errenditutakoak bizirik utzi
zituzten.

D Bi hirietako suntsiketa burutu zuten jeneral ingelesak berberak izan zirelako: Graham eta
Wellesley.

30. Zer ondorio ateratzen du idazleak gertakari historiko hartaz?

A Gudaldi hartako partaide askok titulu garrantzitsuak jaso zituztela.

B Gudaldi hartan buruzagi izan zirenak historiak epaituak izatetik libratu eta heroi gisa igaro direla.

C Arrazoi militarrak tarteko, gaiztakeria izan zen arren, buruzagiak saritzea hobetsi zela,
hala Ingalaterran nola Frantzian eta Espainian.

D Historia liburuetan, behintzat, behar bezala jasota geratu dela, Etxegarai kronistari esker.

1813, DONOSTIA DELHI IZAN ZENEKOA 

Irakurri aurreko testua eta aukeratu erantzun zuzenak. 

Erantzun okerrengatik ez da punturik kenduko.

Erantzun-orrian markatu behar dituzu erantzunak: zenbakiaren arabera, aukerari
dagokion laukitxoa. Erantzun-orri hori zuzenduko da, ez orrialdeotako markak.
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LEXIKOA

armeldar oinutsen komunitateak

bere bidea egiten zuen, ikaraldi

(31) handirik gabe, ama nagusiaren

zuzendaritzapean eta frai Millanen

gidaritza (32) espiritualaren pean…

bisitari arrotz (33) batek ez zuen besterik

esango, begirada azaleko (34) baten menera

(35) egonez gero: bazegoela, alegia, (36), haien

artean, halako bake-giro orokor bat, komuni -

tatearen funtzionamendu ona berresten (37)
zuena; egoerari astiro begiratuz gero, ordea

–mojekin egun batzuk eginez gero, adibidez,

minututxo batzuk egin beharrean (38)–,

arro                                  tzak beste ondorio batzuk aterako zituen,

beharbada, bai baitziren, itsaso ustez (39) bare

hartan, indar ezkutu batzuk, grina gaiztoei

lotuak –zeloak, inbidiak eta abar–, itsasoa,

aldian-aldian (40), zakartzera eramaten

zutenak eta aditzera ematen zutenak ezen

bazegoela gerra moduko bat –edo lehia bat,

zeha                               tzago esanda– bi talderen artean, zeinen

buruak ama nagusia eta frai Millan bera, sor

Klara frai Millanen soka berekoa izaki.

Joan Mari Irigoien 
Bestea da mundua. Elkar

(Moldatua)

31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

BESTEA DA MUNDUA

izukaitz dardara ikarati izugarri
zuzendari nagusitasun gidatzaile buruzagitza

arrunt kanpotar arretatsu zikoitz
ageriko barrenkoi nabarmen gainaldeko
modura gisako agindupean beldurrez
hau da berriz ipuin egon

berritzen berregiten frogatzen berreskuratzen
ordez lanean bitartean ahala

pentsatuz itxuraz omen aspalditik
antzinatik sarritan lantzean behin bat-batean

A B C D

Testuinguruan duten esanahia kontuan harturik, markatuta dauden hitz horien
baliokidea aukeratu behar duzu.  

Erantzun-orrian markatu behar dituzu erantzunak: zenbakiaren arabera, aukerari
dagokion laukitxoa. Erantzun-orri hori zuzenduko da, ez orrialdeotako markak.

Amaitzen duzunean: 

• Konprobatu ariketetan aukeratu dituzunak erantzun-orrian markatu
dituzula. Guztira, 40 item dira: 1-40.

• Sartu erantzun-orria koadernotxo honen barruan eta jaso eskua.
Gelako arduradunek azterketaren 2. atala emango dizute.
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