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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 NAN zenbakia: 
 

 NAN zenbakia  Izena  

     

 1. deitura  2. deitura  

     

     

4. Atariko proba egiteko denbora: 50 minutu. 

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. Erantzun zuzen 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. 
 

 

EBAKUATZEKO AGINDUA JASOTZEN BADUZU 

 Utzi bertan behera azterketa, berehala. 

 Ebakuazioa hasi, zure gelako eta solairuko alarma eta ebakuazio arduradunen esanak beteaz. 

 Ebakuazioan arau nagusi hauei kasu egin:  

 Ez jaso gauza pertsonal handirik, ebakuaziorako oztopo 
izan daiteke eta. 

 Lasai egon, ordenari eutsi eta bizkor irten, baina lasterka 
egin gabe. 

 Isilik egon, aginduak garbi entzuteko. 
 Ez bultza egin eta aglomerazioak saihestu. 
 Eraikinetik irten larrialdi-irteeretatik eta ebakuazio-bideei 

jarraituz, bizkor baina lasterka egin gabe. 

 

 Igogailurik ez erabili.  
 Desgaituei eta behar dutenei irteten lagundu. 
 Ez atzera itzuli. 
 Ez itzuli inola ere ebakuatutako lekuetara, Larrialdi 

Zuzendaritzak esan arte. 
 Ebakuazioan ez erabili telefonorik, larrialdian ez bada.  
 Ke handia badago, makurtuta ibili edo lau oinean. 

Sudurra eta ahoa estali zapi batekin.  

 
 Behin kalean zaudenean, esango dizute zein den elkartzeko tokia. Ez oztopatu kanpoko interbentzio zerbitzuetako ibilgailuen 

sarbidea. 

 

Azterketa-eredua: 

A 
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1.  Elkarri oihuka ari dira bileran eta ..... 

A ez da giro! 
B zenbat giro! 
C zelako giro! 
D bada giro! 

 
2.  Zer esaten da ohikoa baino askoz ere loaldi 

luzeagoa egin duenaz? 

A Ondo beharrezkoa egongo zen! 
B Ondo beharrean egongo zen! 
C Beharrezkoan egongo zen! 
D Beharretakoa egongo zen! 

 
3.  Hona etorri ginenean ez genekien ezer, baina ..... 

hainbat gauza ikasi dugu guk. 

A ibiltzen eta ibiltzen 
B ibilian-ibilian 
C ibiltzerakoan 
D ibili izanda 

 
4.  Seguru aski ez da etorriko. 
 Hau da: 

A Nekez etorriko da. 
B Etortzekotan da. 
C Ez da ozta-ozta etorriko. 
D Ziurtasunik gabe etorriko da. 

 
5.  - Gaur, behintzat, garaiz iritsi naiz asteroko 

bilerara. 
 - ..... 

A Bai, ohi bezala. 
B Bai, aspaldiko partez. 
C Bai, gaur ez bezala. 
D Bai, beste guztien partez. 

 
6.  Asteburuan ondo ibili zarete edo?  
 Zein EZ da erantzun egokia. 

A Itzel! 
B Ederto! 
C Ederki asko! 
D Ezin ondo! 

 
7.  Euria dakarrelakoan nago. Eta zuk, zer uste duzu? 
 Aukeratu erantzun egokia. 

A Ezetz, eutsiko diola ateri. 
B Ez, atertuko duela ziur. 
C Ezetz, atertuko duela. 
D Ez, zaparradari eutsiko diola. 

 

8.  Halako beldurrik! Han ikusi genuen gauza 

izugarriaren aurrean ..... 

A oilo hotzikara sentitu genuen denok! 
B azala oiloaren tankeran jarri zitzaigun denoi! 
C oiloen azala ipini zitzaigun denoi! 
D oilo ipurdia jarri zitzaigun denoi! 

 
9.  Zergatik ez zara gurekin zinemara etorri?  
 Erantzun zuzena: 

A Zeren eta ez dut nahi! 
B Hargatik! 
C Zergatik ez! 
D Ezetz, ba! 

 
10.  Nolako zura, ..... .  
 Atsotitz horren amaiera: 

A halako ezpata 
B halako hazkura 
C halako ezpala 
D halako zuhaitza 

 
11.  Agindutako lana amaitu barik laga du. 
 Zein EZ da egokia? 

A Alde batera utzi du.  
B Bertan behera utzi du.  
C Baztertu egin du. 
D Lanaren alde egin du.  

 
12.  Bihar autobusa garaiz helduz gero, osabarenera 

..... bazkaltzera.   

A joan ninteke  
B joango nintzen  
C joango ninteke  
D joan nintzateke  

 
13.  Norbait mehatxatzeko: 

A Eramaten duzu zaplaztekoa gero! 
B Zuk hartu behar dituzu hartzekoak! 
C Ene, ze belarrondokoa emango dizut! 
D Hara, baietz zuk harrapatu! 

 
14.  Iturenen afaldu genuen, .....  
 Aukeratu jarraipen egokia: 

A hura mauka, hura! 
B egundokoa, gainera! 
C afari-lege ederra, arraioa! 
D bapo afaldu ere! 
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15.  Ardura edo erantzukizun handiagoa duten 

neurrian, nabarmenago azaltzen da zenbaiten 

gaitasunik eza.  

Zein esaerak biltzen du ideia hori? 

A Eskale ona, emaile txarra.  
B Tximinoa gorago, ipurdia ageriago. 
C Dena nahi, dena gal.  
D Usoak joan, sareak heda.  

 
16.  Ume hori ez da segundo bakar batean ere geldi 

egoten, eta gaur ere izerdi ..... etorriko da. 

A bustita 
B hotzetan 
C patsetan 
D kutsutan 

 
17.  Ondoko zerrenda batean hitz guztiak dira 

baliokideak. Zeinetan? 

A Baldarra, moldakaitza, traketsa. 
B Guria, malgua, zurruna. 
C Artega, barea, urduria. 
D Bakana, joria, oparoa. 

 
18.  Idazkera. Zein dago zuzen? 

A Zer egin guztiak bere eskuetan usteko esan zion 

Martak.  
B Zartagina sutan jarri orduko, olioa irakiten hazi 

zen. 
C Botika hari esker berehala suspertu zen gaixoa.  
D Sama guztia bizkarrean hartuta abiatu zen 

mendira.  

 
19.  Nork du erabaki hori hartzeko ....., Jaurlaritzak ala 

Aldundiak? 

A eskumena 
B zuzenbidea 
C gizalegea 
D araubidea 

 
20.  Zeinetan dago "egin/egiten" zuzen erabilita? 

A Inguruko enpresek errekara bota egiten dituzte 

zakarrak.  
B Sukarra etorri egiten den bezala joaten da.  
C Hitzarmenak eta antzekoak irakurri egin behar 

dira izenpetu aurretik. 
D Gauero irakurri egiten dizkiot umeari ipuinak.  

 

21.  Halakoa bide zen orduko zientzialarien ustea.  
 Hots: 

A Halakoa zen, antza. 
B Halakoa zen segurtasun osoz. 
C Halakoa ezin zitekeen izan. 
D Halakoa izango ahal zen. 

 
22.  Zein zerrendatan dago hitz bat tokiz kanpo? 

A haizetea / tximista / kazkabarra / ekaitza 
B zauria / beltzunea / odolkia / ubeldua 
C suhia / erraina / aitabitxia / neba 
D iturgina / igeltseroa / hargina / arotza 

 
23.  Telebistak oso sakoneko eragozpenak ditu urratsak 

ausart eman ahal izateko, euskal kulturaren 

eragile nagusi bihurtzeko.  

Hots: 

A Euskal kulturaren nolabaiteko eragile izateko, 

telebistak izan lezake sakoneko eragozpenik. 
B Telebistaren eragozpenak handiak dira eragilerik 

garrantzitsuena bilakatzeko. 
C Eragozpenik izan ez arren, telebistak urratsak 

ausart eman behar ditu euskal kulturaren eragile 

bihurtzeko. 

D Telebistak sakoneko eragozpenak ditu eta euskal 

kulturaren adierazgarririk behinena bihurtu da. 

 
24.  Harria airera botatzen baduzu, alde egizu berehala 

harria buru gainera eror ez ..... . 

A diezazun 
B dakizun 
C zaizun 
D zaitzan 

 
25.  Zein da zuzena ? 

A Geure buruari galdetu beharko genioke zertan 

egin dugun huts. 
B Txapelketa amaitutakoan, galtzailea zintzoa 

portatu zen. 
C Uztailan, abuztuan eta irailan izaten dira jai 

gehienak. 
D Etxe eder hori familia aberatsaren batek eraiki 

du. 
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26.  Hori ez da horrela, zu ..... . 

A okertuta zaude zeharo 
B erabat oker zatoz 
C oker zaude horretan 
D okerturik zaude guztiz 

 
27.  Zein da zuzena?   

A Orain hilabete baten inguru gertatu zen istripu 

hura.  
B Txikitan nintzenean, orain ez bezala, ez nuen 

telebistaren premiarik.  
C Hainbat arazoren aurrean telefonotxoak mesede 

handia egin diezaguke.  
D Gobernuak esan zuen arabera, euroak 

berehalako arrakasta izan du.  

 
28.  Hainbat ..... galtzen dute bizia autoan eta motoan. 

A gazte  
B gaztek  
C gazteek  
D gazteak  

 
29.  Hainbatek aipatzen dute kontu hori. Entzungo 

zenuen, ba! 
 Erantzuna: 

A Baita, ahapeka dabil eta! 
B Bai, hitzetik hortzera dabil eta! 
C Noski, aho batez dabil eta! 
D Jakina, marmarka dabil eta! 

 
30.  Autobusaren erruz heldu da berandu.  
 Beste era batera esanda: 

A Berandu heldu da; izan ere, autobusa matxuratu 

egin da. 
B Berandu heldu da; hots, autobusa matxuratu egin 

da. 
C Berandu heldu da; hain zuzen ere, autobusa 

matxuratu egin da. 
D Berandu heldu da; zergatik autobusa matxuratu 

egin da. 

 
31.  Sudur luzea edukiko dut, baina zuk ..... ! 

A gehiago 
B askoz gehiago 
C makala 
D ez duzu makala 

 

32.  Aukeratu zuzena: 

A Lasai, hori Joxek bera egingo du eta. 
B Lasai, horrek Joxek berak egingo du eta. 
C Lasai, hori Joxe berak egingo du eta. 
D Lasai, hori Joxek berak egingo du eta. 

 
33.  Haren konfiantza bortxatu nahi ezta, hitz beste 

egin, eta ohiko hizpideetara eraman zuen 

solasaldia. 

 Hau da: 

A Haren konfiantza galdu nahi zuelarik, gaia 

aldatzea erabaki zuen eta betiko solasaldiari 

heldu. 
B Gaia aldatu eta betiko hizpideei heltzea erabaki 

zuen, ez baitzuen haren konfiantza galdu nahi. 
C Haren konfiantza bortxatu nahi ez zuelarik, 

gaiari beste alde batetik heltzea erabaki zuen. 
D Hitza besteari eman zion ohiko hizpideetara 

eramateko, haren konfiantza ez zuen hautsi nahi 

eta. 

 
34.  Lehenengoz deitzen digunean joango ....., 

bigarrenean errazago deituko liguke.  

A bagatzaizkio  
B balitzaigu  
C bagintzaizkio  
D baginen  

 
35.  Zein da zuzena?   

A Ongi tratatzen badidazu, afaltzera gonbidatuko 

zaitut. 
B Bizirik aterako bada, operatu egin beharko diote.  
C Ezagutzen didanean, maiteko didala uste dut.  
D Etxera eramango baninduzu, pozik geratuko 

zinateke nirekin. 

 
36.  Nire ustez, gauden egoeran, tresna hori oso 

baliagarria gerta ..... . 

A ginateke 
B dakigun 
C genezake 
D lekiguke 

 



A EREDUA 

 

 

 

 5 

37.  Bilbon izan zinetenean, Guggenheim ikusiko 

zenuten, ezta? 
 Erantzun baietz. 

A Auskalo! 
B Ez zera! 
C Zera ikusiko genuen! 
D Batek daki! 

 
38.  Ez dakit nor izan den sukaldeko argiak apurtu 

dituena, baina Rakel bihurri hori ezagututa, ..... 

hura izan dela esango nuke. 

A inor izanik, 
B bat izan bada, 
C bat delarik, 
D inor izatekotan, 

 
39.  Bazkariak kalte egin dit; sekulako ..... daukat. 

A tripa zorria 
B heste luzea 
C bihotzerrea 
D bihotz mina 

 
40.  Zein da zuzena ondoko esaldi hauen artean? 

A Kutxa arakatzen hasi zen, zer topatuko. 
B Han zebilen, ezer topatuko etxe hartan. 
C Gaur, zer ote topatuko Andreak bere etxean? 
D Nik ez dakit zer topatuko inguru ezkutu hartan. 

 
41.  Iñakik autoa ezkerretik gidatzeko joera du; 

Ingalaterran pasatutako denboragatik, ..... . 

A osterantzean 
B halaber 
C nonbait 
D era berean 

 
42.  Demokrazia ez da perfektua; ....., ez da erregimen 

politiko hoberik asmatu. 

A halere 
B izan ere 
C hain zuzen ere 
D beraz 

 
43.  Ez dakit, ....., ez ..... den hori ere gezurra izango!   

A edo al 
B ordea ba  
C bada ote 
D ostera omen  

 

44.  Zein da zuzena? Patata hauek... 

A gazi antzak daude. 
B gazi antzean daude. 
C gazi antza daude. 
D gazi antzekoan daude. 

 
45.  Euskara batuan, zein da zuzena? 

A Bostgarren ihardunaldia 
B Testu higuingarria 
C Gustoko jentea 
D Larogei gaiso 

 

46.  Euskara batuan, zein da zuzena? 
 Zer ordutan etorriko dira? 

A Lauetan. 
B Arratsaldeko seiretan. 
C Hamabi t´erdietan. 
D Zazpietan. 

 
47.  Gizatasunezko lokarriak edozein etsaikeria baino 

etengaitzagoak dira.  
 Alegia: 

A Sendoagoak dira giza bertuteak ezinikusia eta 

gorrotoa baino. 
B Gaitza izaten da elkarren etsai direnek 

gizatasunez jokatzea. 
C Etsaikeria gizakiak bere-berea duen ezaugarria 

da. 
D Indar handiagoa du gizakiongan etsaikeriak 

gizatasunak baino. 

 
48.  Bizitza honetan ilusio asko izan ditut, eta etsipenak 

ere bai, hein berean. Alabaina, inoiz ez dut galdu 

zoriontsu izateko esperantza. 

 Bestela esanda: 

A Ilusio adina etsipen izan ditudan bizitza honetan, 

inoiz ez dut galdu zoriontsu izateko esperantza. 
B Bizitza honetan etsipenak ez ezik ilusioak ere 

izan ditut, inoiz ez baitut galdu zoriontsu izateko 

esperantza. 

C Bizitza honetan ilusio bezainbeste etsipen izan 

dudanez gero, zoriontsu izateko esperantzari 

eusten diot. 
D Bizitza honetan hainbeste ilusio eta etsipen izan 

ditut, ezen ez baitut galdu zoriontsu izateko 

aukera. 
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49.  Sortu nintzen herri eder eta jator hartako 

euskararenak egin du, tamalez. 

 Hau da: 

A Damu dut nire herriko euskara eder eta jatorra 

galdu izana. 
B Zoritxarrez, galdu egin da nire jaioterri eder eta 

jator hartako euskara. 
C Badirudi nire herrian ez dela jaio nintzen garaiko 

euskara eder eta jator hura egiten. 
D Argi dago egun nire herriko euskara  ez dela jaio 

nintzenekoa bezain eder eta jatorra. 

 
50.  Mundua bere gisara atontzeko eta taxutzeko 

ametsak bihurtzen du gizakia beste izakiak ez 

bezalako. 

 Bestela esanda: 

A Gizakia da mundua bere neurrira egokitu nahi 

duen izaki bakarra. 
B Amets egiteko gaitasunak bereizten du gizakia 

munduko gainontzeko izakiengandik. 
C Mundua ulertu nahi izatea da gizakiaren 

bereizgarri nagusia. 
D Munduaren aldaketetara egokitzeko gogoak 

egiten du gizakia gizaki. 

 
51.  Atzera ere isuna jarri zidatek, azkarregi 

gidatzeagatik. 
 Erantzuna: 

A Nori eta hiri? Handia duk gero, zoro baten 

moduan gidatzen duk eta! 
B Berriro ere? Izorra hadi! Hamaika aldiz esan diat 

zoroen pare ez gidatzeko. 
C Hori duk eta, motel! Ez duk horrenbesterako. 
D Gaitz erdi! Horixe besterik ez genian behar! 

 
52.  Estimatuta dago!  

Zeren erantzuna da? 

A Zer moduz duzue ama? 
B Aspaldiko! 
C Barkatu, nahi gabe izan da! 
D Zer, beste ardotxo bat? 

 
53.  Zauria ..... egin zaio, ez duelako behar bezala 

garbitu. 

A pozoitu 
B herdoildu 
C gaiztotu 
D hondatu 

 

54.  ..... eta irakasleak nola ezagutuko ditu, ba, bi ikasle 

bihurri horiek! 

A Sasieskola egiten dute ia beti 
B Hitz eta pitz egoten dira bai 
C Txilioka daude eskolan 
D Zabu-zabuka daude askotan 

 
55.  Zazpi suspentso! ..... zure emaitzen berri izatean! 

A Epelak hartuko dituzte gurasoek 
B Gozoak jarriko dira gurasoak 
C Pikutaraino jarriko dira gurasoak 
D Aho betean jarriko dira gurasoak 

 
56.  Neu ere zoriontsuagoa nintzateke, aberatsagoa eta 

politagoa banintz. Baina, badakizu, ..... . 

A zenbat buru, hainbat aburu 
B gaur hitza eman, bihar haizeak eraman 
C balizko errotak, irinik ez 
D gaur irriz, bihar negarrez 

 
57.  ..... ez ibili ertzetik badaezpada, amildegi handia da 

hori eta! Kontuz, gero! 

A Et, et, et... 
B Hor ba 
C Han-han 
D Fir-fir 

 
58.  Zein bikote dago GAIZKI? 

A Loreak zimeldu 
B Odola xurgatu 
C Malkoak lehortu 
D Bilera ospatu 

 
59.  Burdina, toki hezean utziz gero, ..... 

A azpijanak harrapatuko du. 
B sitsak jango du. 
C gorrinak harrapatuko du. 
D herdoilak jango du. 

 
60.  Badira barazki ekologikoak saltzetik bizi direnak.  
 Hau da: 

A Badago barazki ekologikoak saltzetik bizi 

direnik. 
B Badaude barazki ekologikoak saltzetik bizi 

direna. 
C Bada barazki ekologikoak saltzetik bizi denik. 
D Badira barazki ekologikoak saltzetik bizi direla. 
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61.  Idazkera. 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. 

 

62.  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 mendean hartzea. 
C Azpijokoak erabilita ere, etsaiek ez zuten 

zalduna menderatzerik izan, adoretsua baitzen. 
D Amarruak baliatu behar izan zituzten etsaiek 

zalduna azpiratu ahal izateko. 

 
63.  Zein dago zuzen? 

A Batzuk eta besteen artean liskarra dago. 
B Hizkuntz bat baino gehiago dakite. 
C Geure buruari eskatuko diogu erantzuna. 
D Dendak itxitak daude igandetan. 
 

 

 

 

 

 

 

OHARRA: Hurrengo orrialdean jarraitzen du. 



A EREDUA 

 

 

 

 8 

 

 
Erromanikoa eta gotikoa nahasita 

 
 

Kontuan izan behar da garai hartan eliza bat, eta, batez ere, katedral bat eraikitzeko lanak asko 

luzatzen zirela; ez ziren gelditu gabe egiten. Adibidez, Burgosko katedrala 1221ean hasi ziren 

eraikitzen, eta bukatu zutenerako 1765a zen; bostehun urte inguru eman zituzten, alajaina!  

XII. mendearen inguruan egiten hasi ziren hainbat eliza arkitektura gotikoa indarrean zegoenean 

bukatu zituzten. Halaber, eliza erromaniko batzuek ezbeharren edota erasoen eraginez zati batzuk 

galdu zituzten arkitektura gotikoaren garaian. Haiek konpontzeko edo berritzeko, egitura gotikoak 

erabili zituzten.  

Beraz, ez da batere arraroa eliza berean bi estiloetako ezaugarriak elkarren ondoan aurkitzea. Azken 

finean, lan horretaz arduratzen zenak erabakitzen zuen nola berrituko zuen, eta zer ezaugarri emango 

zizkion berak berreraikiko zuen zatiari. Aurretik eginda zegoenaren estiloa errespetatu edo ez, haren 

esku zegoen. Gaur egun, eraikinak zaharberritzean egitura originalari eusteko joera oso handia da. 

Hala ere, badaude salbuespen bitxi batzuk. Adibidez, 1992an, Salamancako katedrala zaharberritu 

zutenean, langileek oroigarri bat egin zuten ate batean. Ikusi duzu han zizelkatuta dagoen astronauta? 

___________________________________________________________ 

Oihane Lakar Iraizoz, Zientzia.net 

 

 

 

 

64.  Artikuluak dioenaren arabera,  katedralen estilo 

arkitektonikoa  hauetakoren batek baldintzatzen 

omen zuen: 

A eraikitzen hasten ziren garaian indarrean zegoen 

joerak. 
B katedralek jasaten zituzten erasoek edo 

ezbeharrek. 
C garaian garaiko estilo arkitektonikoak. 
D gehienetan eraikuntza-lanetan ematen zuten 

mende erdiak. 

 

65.  Berritze-lanetan, ... 

A gaur, lehen ez bezala, jatorrizko estiloak 

agintzen du berritze-lanetan. 
B beti joera berdina izan da: jatorrizko estiloa 

nolakoa, berritze-lana halakoa. 
C beti joera berdina izan da: berritzailea  nolakoa, 

estiloa halakoa. 
D beti izaten da berritzaileek utzitako lekukoren 

bat berritze-lanetan. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

OHARRA: 

Azterketa bukatzen duzunean, konproba itzazu hurrengoak: (1) erantzunak; (2) NAN zenbakia eta eguna ongi 

markatu dituzula. Ez mugitu zure aulkitik arduradunak horretarako baimena eman arte. 


