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IRAKUR ITZAZU OHARRAK 

 
1. Galdera-orri hauetatik atera ezazu solte dagoen erantzun-orria. 

2. Konproba ezazu azterketa honek 8 orrialde dituela eta ordena zuzenean daudela. 
3. Idatzi hemen zure izen-deiturak eta NA zenbakia. 
 

 NA zenbakia  Izena  
     

 1. deitura  2. deitura  

     

     

 

4. Gogoan izan azterketa honek ordubete iraungo duela, entzutezko ulermeneko galderei 

erantzun ondoren. 
5. Erantzuten hasi aurretik bete ezazu aparteko erantzun-orriko B atala. 

6. Ariketa bakoitzean erantzun egokiena edo zuzena aukeratu eta erantzun-orrian dagokion 
koadrotxoa arkatzez markatu: erantzun bakarra onartuko da. 

7. Erantzun zuzen bakoitzak puntu bat izango du. 

8. Erantzun okerrengatik ez da punturik kenduko. 
9. Aukera anitzeko test hau era automatizatuan zuzenduko da. Erantzun-orria betetzearekin 

azterketariak era honetako zuzenketari berariazko onespena ematen diola ulertzen da. 
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ENTZUTEZKO ULERMENA 

LEHEN ATALA 
 
1.  Ansorenaren etxe zaharrean 

A bi aldiz-edo egin dira obrak bera umea zenetik. 

B bera jaio aurretik bi-hiru aldiz egin ziren obrak. 

C azkenaldi honetan bi aldiz egin dira obrak. 
 

2.  Lekuak eta pertsonak bereiztea 

A ez du gogoko, lekuak pertsonekin lotzen ditu eta. 

B zail egiten zaio, biek lotura dute eta. 

C zail egiten zaio, ez baitute zerikusirik. 
 

3.  Etxe zahar hartan, jende asko bizi al zen? 

A Bai, lehen normala baitzen jende asko bizitzea 

etxe berean. 

B Bai, amaren ama eta aitaren ama ere hantxe bizi 

ziren eta. 

C Bai, eta lehengo lege zaharrak oso zorrotz 

betetzen zituzten. 
 
4.  Ondo konpontzen al ziren bi amonak? 

A Ez, pentsaera politikoa antzekoa izan arren. 

B Ez, bizitza ulertzeko era ere desberdina baitzuten. 

C Ez, amona Eusebi alargundu egin baitzen. 
 
5.  Amona Eusebiren ahizpa guztiak 

A egunero etortzen ziren etxera propio errosarioa 

errezatzera. 

B egunero etortzen ziren, aitzakiak aitzakia, 

meriendatzera eta. 

C den-denak alargunak ziren. 
 
6.  Ansorenaren amak, zertan egiten zuen lan? 

A Zigarroak egiten eta josten, baina etxeko lanak 

aitak egiten zituen. 

B Zigarroak egiteaz gain, etxeko lanak ere berak 

egiten zituen. 

C Oiarbidetar guztiei jaten ematen. 
 

BIGARREN ATALA 

 
7.  Konstituzio plazari buruz, zer dio? 

A Garai batean zezen plaza zela, jendeak ezetz esan 

arren. 

B Hainbat eginkizun bertan antolatzen zirela. 

C Zezen festak antolatzeko erabiltzen zela bereziki. 
 
8.  Non jaio zen Ansorena? 

A Ospitalean, beste gehienak bezala. 

B Garai hartan normala ez bazen ere, etxean bertan 

jaio zen. 

C Etxean jaio zen, beste asko bezala. 

9.  Konstituzio plaza. Francoren garaian 

A ospakizun handiak izaten ziren, antzerkiak eta. 

B bi hilabetez etxetik joan beharra izaten zuten, 

kanpotarrei lekua uzteko. 

C itxi egiten zuten indarrez Madrilgo soldaduek. 
 
10.  Santo Tomas egunean 

A aitonak oraindik ere txistua jo ohi du goiz eta 

arratsaldez. 

B aitonak goizez bakarrik jo ohi zuen txistua. 

C orain bezala, orduan ere euren etxeko atea 

zabalik izaten zen. 
 

HIRUGARREN ATALA 

 

11.  Eskolari dagokionez, zer dio? 

A Eskola bakarra zegoela, gaur Orixe ikastola 

dena. 

B Itsasoaren gainean eraiki zela bat eta hantxe ikasi 

zuela berak. 

C Itsasoari kendutako lurretan eraikitakoa 

kanpotarrentzat zela. 
 
12.  Ansorenak zazpi urte zituenean 

A ume askorik ez izan arren, eskolek ikasleak 

hautatzeko aukera zuten. 

B eskolan onartu egin zuten, aita eta osaba bat han 

ikasiak zirelako. 

C abuztuan ikastaro bat egin arren, ez zuten onartu 

eskolan. 
 
13.  Garai hura berezia zen. Izan ere, 

A fraideek ere jo egiten zuten, nahiz eta garai 

hartan normala ez izan. 

B fraideek ez ezik, ikasleek ere bazuten jotzeko 

ohitura. 

C bihurrikeriak egiten zituztenak bakarrik jotzen 

zituzten. 
 
14.  Eugenio maisua. 

A Oso irakasle ona zen eta ez zuen inor jotzen. 

B Ikasleak jo arren, maite zituen umeak. 

C Gaur egun bezala, maisu harekin umeak 

inportanteak sentitzen ziren. 
 
15.  Don Eugeniorenean, zer zen garrantzitsua? 

A Ahalik eta gehien ikastea. 

B Etxeko lan guztiak ondo egitea eta jolasean 

ibiltzea. 

C Umeek eskolaz kanpoko jarduerak lantzea. 

 

 
ENTZUTEZKO ULERMENAREN AMAIERA 
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16.  Zer moduz? Erantzun zuzena: 

A Hainbestean. 

B Tira, egoten. 

C Ondo baino hobetoago! 

D Ezin hobeago! 

 

17.  Itzela gertatu zait! 

A Atea zabaltzekotan, giltzak barruan utzi 

ditudanaz konturatu naiz. 

B Atea zabaldutakoan, giltzak barruan utzi ditudala 

konturatu naiz. 

C Atea zabaltzean, giltzak barruan utzi ditudalaz 

konturatu naiz. 

D Atea zabaltzerakoan, giltzak barruan utzi 

ditudala konturatu naiz. 

 

18.  Zelan etxekoak? Erantzun egokia: 

A Inoizkoan! 

B Hala balitz hobe! 

C Hobeto nahian! 

D Gaitz erdi! 

 

19.  Jonek bere buruari, haserre: 

..... ! Huts egin diat oraingoan ere! 

A Bejondeiola! 

B Alajainkoa! 

C Euli-kaka! 

D Kaka zaharra! 

 

20.  Mesede ederra egin didazu. Eskerrik asko! 

Erantzun zuzena: 

A Ez horregatik. 

B Ez dago ezergatik. 

C Ez dago zergatik eman beharrik. 

D Ezergatik ez. 

 

21.  Egon hadi lo eta ..... 

A gero gerokoak! 

B harrapa ezak! 

C jango duk mehe! 

D jarriko haiz potolo! 

 

22.  Zein da zuzena? 

A Kaia egiten, mila bostehun milioi xahutu ziren. 

B Astakirten horrekin ez dago zer eginik. 

C Telebista ingelesez ikusten, ingelesez hitz egiten 

ikasten da. 

D Iruzur egiten dirutza bildu du horrek. 

 

23.  Zein da zuzena? 

A Hori eginarazi didana ez daki maite diodala. 

B Hori eginarazi nauenak ez daki maite diodala. 

C Hori eginarazi didanak ez daki maite dudala. 

D Hori eginarazi nauenak ez daki maite dudala. 

 

24.  Ane, kaferik nahi? Andoni, zuk bai, eta ..... 

A beste edonork? 

B beste inork? 

C inork gehiago? 

D beste gehiagok? 

 

25.  Pertsona zoragarria da: atsegina, alaia, azkarra, 

langilea, ..... 

A gutxiengoa bezalakoa. 

B nahi hainbestekoa. 

C etxerako modukoa. 

D markakoa oso. 

 

26.  Ongi bete du horrek eskaturikoa, ezta?  

Baietz erantzuteko: 

A Bai, alajaina! 

B Bai, egon horretan! 

C Bai eta zera ere! 

D Bai, utikan! 

 

27.  Bihar etorriko zara zinemara gurekin?  

Zein da erantzun egokia? 

A Gustura joan ere! 

B Nola ez nintzen joango, ba! 

C Galdetuta ere! 

D Ez dago zertan galdetu behar! 

 

28.  Aurreko astean izan genuen lehenengo bilera eta 

datorren hilerako jarri dugu hurrengo ..... 

A mintzamena. 

B elkarketa. 

C elkargoa. 

D hitzordua. 

 

29.  Noiz hasiko da ekitaldi hori? 

A Eguerdiko hamabi t´erdietan. 

B Goizeko hamaikatan. 

C Eguerdiko ordu bietan. 

D Arratsaldeko lautan. 

 

30.  Euskara batua. Zein zerrenda dago zuzen 

idatzita? 

A Eskaini ikutu lenbailen 

B Eskaini ukitu lehenbailehen 

C Eskeini ukitu lehenbaitlen 

D Eskaini ikutu lehenbaitlehen 
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31.  Adiskide asko izan ditut, baina horietako batek ere 

ez du jokatu nirekin Mikelek bezain zintzo.  Hots: 

A Ez dut izan adiskide askorik, nirekin Mikelek 

adinako zintzotasunez jokatu duenik. 

B Izan ditudan adiskideetatik Mikel izan da nirekin 

jokabide zintzoagoa izan duena. 

C Izan ditudan adiskide askok ez dute nirekin hain 

zintzo jokatu Mikelek bezala. 

D Ez dut izan adiskiderik nirekin Mikelek 

bezainbesteko zintzotasunez jokatu duenik. 

 

32.  Zein dago zuzen idatzita euskara batuan? 

A Botika hau hartuez gero, sendatu egingo zara. 

B Eguberriak ezkero, ez dabil ganoraz. 

C Eguzkia egiten duen ezkero, mendira joango 

gara. 

D Behin erori egin nintzen eta harrez gero ez naiz 

ausartzen patinetan ibiltzen. 

 

33.  Zein da zuzena? 

A Oso polita ikusten da hori bere ispiluaren 

aurrean. 

B Zoriona zertan datzan jakin nahi nuke. 

C Oso egokia dirudit horren azalpena. 

D Zer onura dakarkizu horrela ibiltzea? 

 

34.  "Urrunera nahi ez, eta sorterrian ..... ezin". Hau 

komeria! 

A egokitzeko 

B egokituta 

C egokitu 

D egokitzea 

 

35.  Hainbeste galdera egin dizkit, ..... 

A zer erantzun ez nekiela gelditu naiz. 

B zer erantzunik jakin gabe gelditu naizela. 

C non gelditu naizela zer erantzuterik ez jakinda. 

D ezen gelditu naiz zer erantzuterik ez neukala. 

 

36.  Egin-en erabilera. Zein da zuzena? 

A Laguntza eskatu zidan eta nik eman egin nion. 

B Hirietan, gure bizimodua izugarri aldatu egin da. 

C Ez ditut prakak erosi, hau erosi egin dut. 

D Hirugarren munduko jende asko miseria gorrian 

bizi egiten da. 

 

37.  Zein dago zuzen idatzita? 

A Seme-alabak zaintzea ez da erraza. 

B Gaur sabelako minez jeiki naiz ohetik. 

C Oinetakoak ez buztitzeko, jausi egin genuen. 

D Hilargia zekusan gaixoak hospitaleko leihotik. 

 

38.  Sexu-berdintasunerako bidean, lanak izaten ditugu 

gizon-emakumeok sendo tinkoturiko zenbait 

usadioren zama bazter uzten.  Bestela esanda: 

A Geure barnean tinko errotutako zenbait ohitura 

alde batera uzteak zaildu egiten du sexu-

berdintasunaren aldeko lana. 

B Gizon-emakumeon artean berdintasunik lortuko 

ez bada, alferrik dugu geure baitan tinko 

errotutako ideien alde lan egitea. 

C Sexu-berdintasuna lortze aldera, gizon-

emakumeok geure-geureak ditugun zenbait 

aztura eragozpen dira. 

D Oso barneratuta ditugun zenbait uste okerretatik 

askatzeko, gizon-emakumeok bide bakarra dugu: 

sexu-berdintasunaren alde lan egitea. 
 

39.  Hau da, hau! Berriro ere bihurrikeriak egiten, seme? 

Jarraipen egokia: 

A Segi hona, deabrua alajaina! 

B Hator hona, okerra arraio horrek! 

C Utikan hona, aldrebesa halakoa! 

D Etorri hona, deabru hori! 
 

40.  Ez dakit ziur gertatuko den, baina ..... 

A ni neu baietzaren aldera nago! 

B nik baietza esango nuke! 

C ni neu baietz nago! 

D ni neu baietzean nago! 
 

41.  Badakizu Mikel non den?  

Ez dakizula erantzuteko: 

A Norbaitek daki! 

B Jakingo ez dut, ba! 

C Zera jakingo dut nik! 

D Ez da izango, ba! 
 

42.  Arazoa arazoaren atzetik! Hau bizimodu petrala! 

Aukeratu erantzun egokiena: 

A Lasai, gaztea, dena konponduko dela! 

B Lasai, gazte, dena konponduko da eta! 

C Lasai, gazte, dena konpontzen dela! 

D Lasai, gazte, dena konpontzen baitelako! 
 

43.  Otordu eder baten ondoren, hauetako zein esango 

zenuke? 

A Ene, lepo eginda nago! 

B Zelako kuxidadea! 

C Beste hainbeste balego! 

D Oraingoan ere tripa-zorriak ditut, ba! 
 

44.  Otsoa non aipa, ..... 

A artzainak dardaka. 

B artaldea saltoka. 

C han gerta. 

D ardiak korrika. 
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45.  Haserrea eragin didate zenbait ..... 

A iritzi. 

B iritzik. 

C iritziek. 

D iritziak. 

 

46.  Itsas ura, eta bera lurrintzean geratzen den gatz 

hondarra: 

A hondarkia 

B aparra 

C itsaskia 

D kresala 

 

47.  Zerua buru gainera eroriko ..... beldurrez bizi da 

zure ahizpa. 

A zaioneko 

B zaiolaren 

C zaionaren 

D zaion 

 

48.  Zein da zuzena? 

A Ez da urtebete ere izango ikasketak bukatu 

zituela, eta jada lanpostu finkoa du. 

B Baliteke urte batzuk barru HIESaren aurkako 

txertoa aurkituko dutela. 

C Badago jendea bere burua ekologistatzat duela. 

D Jon, gure bulegoan lan egiten duela, twitter zalea 

da. 

 

49.  Marratxoa. Zein dago zuzen idatzita? 

A Herriz-herri ibili. 

B Bat-batean esan. 

C Biderik-bide joan. 

D Gaztetxoentzat batik-bat. 

 

50.  Zein dago zuzen idatzita? 

A Mila bederatziehun laurogeita hamasei. 

B Mila bederatzirehun eta laurogei eta hamasei. 

C Mila bederatziehun eta laurogeita hamasei. 

D Mila bederatziehun eta laurogei eta hamasei. 

 

51.  Atzera ere isuna jarri zidatek azkarregi 

gidatzeagatik! Erantzun zuzena: 

A Berriro ere? Izorra hadi! Hamaika aldiz esan diat 

zoroen parean ez gidatzeko! 

B Nori eta hiri? Handia duk gero, zoro baten 

moduan gidatzen duk-eta! 

C Gaitz erdi! Horixe besterik ez genian behar! 

D Hori duk eta, motel! Ez duk horrenbesterako. 

 

52.  Norbaiten bisitaren poza adierazteko, zein EZ da 

egokia? 

A Bidea ondo dakizu, petral horrek! 

B Ene, espero ez nuen bisita gaurkoa! 

C Bisita atsegina zurea! 

D Ez zara guk nahi orduko etorri, e! 

 

53.  Zein da zuzena? 

A Ez dakit zenbat balio duen traste hori. 

B Ezer ez egiteko aholkatu diote, atseden hartzeko. 

C Itsasoari begira egoteak lasaigarria izaten da. 

D Zauri larriak zituen, txakur batengatik eginak. 

 

54.  Hara! Egin ..... berak nahi duena, eta utz ..... bake 

santuan besteak. Zein da zuzena? 

A bedi diezagula 

B dezan ditzan 

C dezala ditzala 

D beza dakigula 

 

55.  Zer uste duzu gertatuko ....., horren berri izango ..... 

Zein da zuzena? 

A zatekeela bazuten 

B dela balute 

C litzatekeela balute 

D zela balezakete 

 

56.  Nekez hartuko dugu elkar, elkarri gibela emanik 

bagabiltza. Bestela esanda: 

A Kosta egingo zaigu ados jartzea, horretarako 

borondaterik izan ezean. 

B Elkarrengandik urrun izanez gero, ez dugu 

elkarren berri izango. 

C Zaila izango da gu biok ondo konpontzea, zeharo 

ezberdinak gara eta. 

D Elkarri bostekoa ematea ez da nahikoa bakeak 

egiteko. 

 

57.  Zein da zuzena? 

A Ez dakit etorriko den, lanpetuta baitabil. 

B Zu ez ezik, guztiek badakite. 

C Honez gero etxean izango dira. 

D Oñatikoak behinik-behin joatekotan dira. 

 

58.  Hurrengo bilera, egingo dugu ..... 

A hilak 5ean, larunbata. 

B hilak 5, larunbatean. 

C hilaren 5an, larunbatan. 

D hilaren 5ean, larunbatean. 
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59.  Aldean zeramaten zama arintzen zien noizbait 

tontorrera iritsiko zirelako 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. 

 

60.  Ondo deritzot zenbait tabernatan erretzea debekatu 

izanari; ....., bidezkoa irudituko litzaidake debekua 

denetara zabaltzea. 

A alegia 

B aitzitik 

C are gehiago 

D haatik 

 

61.  Kontuz ibil zaitez, berriro ere oina zapaldu egin 

didazu-eta! Erantzuna: 

A Sentitzen dut, faborez. 

B Damu naiz, otoi. Ez dut berriro egingo. 

C Ez da nahita izan, bihotz-bihotzez. 

D Barka, arren, ustekabean izan da. 

 

62.  Gezurra esan nuen Getarian, ..... 

A eta ahaztu egin nuen jarraian. 

B eta beti ere ingurumarian. 

C eta etxera orduko atarian. 

D baina izan zen aspaldian. 

 

63.  Nori berea zor zaionez, aitor dezadan kritika 

zorrotz horiek akuilu izan ditudala iraganeko 

okerrak artezteko. Hau da: 

A Onartzen dut kritika zorrotz horiei zor diedala 

iraganeko hutsegiteak zuzendu izana. 

B Ez dut ukatuko aspaldi egindako okerrek 

eragotzi egin didatela kritika zorrotz horiek 

onartzea. 

C Egia da kritika zorrotz horien erruz okertu 

nintzela iraganean. 

D Neure buruari egin nizkion kritika zorrotz horiek 

iraganeko okerren ondorio dira, ezbairik gabe. 

 

64.  Zertaz jardun zenuten arratsalde osoan? Ba, ..... 

A hainbat gairi buruz. 

B eguneroko kontuetaz. 

C aldaketa klimatiko gainean, eta abar. 

D gure gauzetaz eta betiko hoietaz. 

 

65.  Mehatxu egiteko: 

A Harrapatzen bazaitut, harrapatzen! 

B Harrapatzen bazaitut, harrapatu! 

C Harrapatuko zaitudala, arraioa! 

D Harrapatzen zaitudala, harrapatzen! 

 

66.  Letra larriak eta xeheak. Zein da zuzena? 

A Zera bota zidan: "Hoa kaka artera, txo!" 

B Gu ez gaituk Donostiarrak, Leitzakoak baizik. 

C Lakuako Hezkuntza sailak Ingeles barnetegiak 

antolatuko ditu. 

D Eskola amaitzean, hiru hizkuntza jakin beharko 

lirateke: Euskara, gaztelania eta ingelesa. 

 

67.  Itxurazko bertsorik botako baduzu, bertso-eskolara 

joan baino hobe duzu eskola zaharreko 

maisuengandik ikasi.  Bestela esanda: 

A Bertso-eskolan ikasitakoak ez dira benetako 

bertsolariak; bai, ostera, bertsolari zaharrak. 

B Bertsotan ondo ikasteko, ez dago eskola hoberik 

aspaldiko bertsogintza baino. 

C Lehengo bertsolariek ez zuten bertso-eskolan 

ikasitakoek bezain bertso onik egiten. 

D Nekez egingo duzu taxuzko bertsorik, bertso-

eskolara joan ezean. 

 

68.  Hona nire umetxoa! Erantzuna: 

A Ene! Zer polita da! 

B Ene! Polit askoa, gainera! 

C Ene! Hori polita bai umea! 

D Ene! Zelako polita! 

 

69.  Itsasokoa ez bezala, ibaietako ura ..... izaten da. 

A gezia 

B geza 

C gozoa 

D gazia 

 

70.  Lana sasoiz amaitzeko asmoa dutela ziurtatu 

digute, nahi izate hutsa zernahitarako aski izango 

balitz bezala. Hau da: 

A Asmoak asmo, ez du ematen lana garaiz 

amaitzerik izango dutenik. 

B Lan bikaina egingo duten bermea eman digute. 

C Nahi izanez gero, agindutako epean amaituko 

dute lana, inondik ere. 

D Nahitaez, berandu gabe amaituko dute lana. 

 

71.  Izugarri poztu ninduen urte askoan ..... etsai 

izandakoak ..... besarkatzen ikusteak. 

A elkar elkarrekin 

B elkarrenganako elkarri 

C elkarrekin elkarri 

D elkarren elkar 
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72.  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! 

 

73.  Gosaltzen ari direnei: 

A Egun on, eutsi goiari! 

B Bejondeizuela! 

C Egun on denoi! On degizuela! 

D Zuek zarete, zuek, izatekoak! 

 

74.  Gogorrean ezin, eta azpijanean gailendu 

zitzaizkion etsaiak zaldunari. Bestela esanda: 

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. 

 

75.  Eukalipto-basoan, sastraka artean zabalduriko 

bidezidorra zegoen, sasiz josita. Baliokidea: 

A seinalatuta 

B iltzatuta 

C beteta 

D hornituta 

 

76.  Norbaiti izena galdetzeko, zein da okerra? 

A Nola duzu izena? 

B Nola dei egiten zara? 

C Nor zaitut? 

D Zein zara zu? 

 

77.  Txostena berehala aurkeztuko zutela zioten, 

ezta?..... orri bat ere ez dutela idatzi! 

A Ba, kontua da 

B Ba, kontuak kontu 

C Ba, zer da kontua 

D Ba, hara non 

 

78.  Zein da zuzena? 

A Zu izan ezik, beste guztiak joango dira. 

B Mutilak etorri ez ezik, gu ez gara joan. 

C Esaten didazu ze ordu den? 

D Hor bada bat Aduna non dagoen ez dakiela. 

 

79.  Gure aitonak ez du inoiz musika-eskolarik jaso; 

....., goi mailako txistulari askok baino hobeto 

jotzen du txistua. 

A halaber 

B hots 

C halere 

D ordez 

 

80.  Euskara batuan, zein da zuzena? 

A Seiehun orrialdeko liburua irakurri genuen. 

B Ez du merezi huskeriengaitik kezkatzeak. 

C Hori zure eritzia da, baino ez da egia. 

D Parkatzeko eskatu nion, txarto jokatu bait nuen. 

 

81.  Zein da zuzena? 

A Edozein arropekin ibiltzen da. 

B Horko neskaren batek aipatu du hori. 

C Bilbo-Gasteiz autobusan etorri gara. 

D Dozena bat gaztainak jan zituen. 

 

82.  Hartu al duzu pasaportea? Erantzuna: 

A Hartzen gabe! 

B Hartzen dut, oraintxe! 

C Hartuko ez nuen, ba! 

D Hartzen badut, hartu! 

 

83.  Zein bikote dago oker? 

A Mutil lerdena 

B Neska liraina 

C Negu gorria 

D Etxe fardela 

 

84.  Ez dizkizut kontatuko ..... entzun ditudanak! 

A Mirenetaz 

B Mireneri buruz 

C Miren gainean 

D Mirenez 

 

85.  Gustatzen zait komikiak irakurtzea, baina ..... 

A liburu mardulak irakurri egiten ditut ere. 

B nik ere bai irakurtzen ditut liburu mardulak. 

C liburu mardulak ere irakurtzen ditut. 

D nik liburu mardulak baita ere irakurtzen ditut. 

 

86.  Zeinetan dago gaizki erabilita "eman" aditza? 

A Malaria eta tifusa Afrikan ematen dira sarri. 

B Lau urte eman ditu buru-belarri lanean. 

C Irain gogorrak bota zizkidan eta min eman zidan. 

D Emaztea hil zitzaionean, ardoari eman zion. 
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87.  Gorputzeko azal zati bat hatz muturren artean 

estutu: 

A ausiki egin 

B hazka egin 

C atximur egin 

D eztenkatu 
 

88.  Egungo ekonomia-krisia ez dugu langileok eragin; 

....., guk ez dugu zertan ordaindu kaltea. 

A hain zuzen ere 

B hala ere 

C horrenbestez 

D izan ere 
 

89.  Puntuazio-zeinuak. Zein dago zuzen idatzita? 

A Nekatuta egon arren, korrika egitera joango naiz. 

B Iragarki horrek, arrakasta handia izan du aurten. 

C Liburugintzan lan egiten dugunok, literaturazale 

amorratuak izan ohi gara. 

D Nik esnekiak ditut gustuko, zuk berriz, gatzatua. 
 

90.  Jai-batzordeak laster iragarriko du jaien ..... 

A antolatzailea. 

B egitaraua. 

C eginkizuna. 

D antolaketa. 
 

91.  Zein da zuzena? 

A Mende honetan batez besteko tenperatura bi 

gradu inguru igoko omen da. 

B Adituen iritziz, mende honetan batez besteko 

tenperatura bi gradu inguru igoko ote da. 

C Adituen arabera, mende honetan batez besteko 

tenperatura bi inguru gradu igoko omen da. 

D Adituek diote mende honetan batez besteko 

tenperatura bi gradu inguru igoko ohi dela. 
 

92.  Aizu, badakizu Etxebarriko Miren hil dela? 

Erantzun zuzena: 

A Bai, jakin dut, bai. Zerbait garelakoan ibiltzen 

gara, baina... 

B Miren gajoa, lagun dut atsekabean. 

C On askoa zen, ba. Sasoian izango ote da! 

D Bizitza zer den... Bejondeiola! 
 

93.  Zein da zuzena? 

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. 
 

94.  Zerrenda horietako batean bada hitz bat tokiz 

kanpo: 

A entzumena dastamena ikuskapena 

B garagarra garaia arroza 

C ugaztuna narrastia hegaztia 

D gertu hurbil urrun 
 

95.  Gure amama bizitzaren zamaz akituta zegoen, 

heriotzaren egarriz. Hitz horren baliokidea: 

A gaixorik 

B nekatuta 

C suminduta 

D arduratuta 
 

96.  Zein da okerra? 

A Belaunaldien esker iraun duen tradizioa da hori. 

B Nork bere kulturari eustea bezalakorik ez dago. 

C Gurasoen mende bizi izan da gizajo hori. 

D Hainbat egun igaro zituen lanera joan barik. 
 

97.  Zein da zuzena? 

A Nik izan ditudan istripu adina ez diot beste inori 

opa. 

B Hirian hainbat kiroldegi daude, zein baino zein 

aproposena. 

C Jende gaztea da kirola gehien gustuko duena. 

D Saiatuko gara agindutakoa ahalik eta arinen 

betetzen. 
 

98.  Egun hartan, bezperako euriaren lorratzak ageri 

ziren errepidean, han-hemenka. Baliokidea: 

A lanbroak 

B lupetzak 

C zantzuak 

D ur-jauziak 
 

99.  Umeak buruan ..... zituenez gero, ozpina bota 

genion, gero zorririk izan ez zezan. 

A liztorrak 

B arkakusoak 

C bartzak 

D artxoak 
 

100 Anaiak enbaxadara dei batzuk egin eta aske utzi 

gintuzten. Jarraipen zuzena: 

A Eskerrak hari, osterantzean, gureak egingo zuen. 

B Gaitz erdi haren laguntzari, bestela, geureak eta 

bi egingo genituen! 

C Harengatik izan ez balitz, a zer mauka! 

D Portatu da, benetan. On degiola! 

 
 

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. 


