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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. 

IRUZURREZKO SUTEA 

 

ehinola, su hartu zuen herriko aspaldiko etxola zahar batek. Gerraren bukaera 

aldera soldadu talde bat luze gelditu zen herrian, eta militarrek han utzitako 

fuel-olio deposituak izan zitezkeela esaten zuten. Ezin jakin, ordea. 

On Camillo, herriko apaiza, eta Peppone, alkate komunista, elkarren ondoan zirela, 

On Camillok barreari eman zion. 

– _______1_______! Usain txarra hartzen diot nik honi, eta oraintxe noa neure 

begiekin zer ote den ikustera. 

Etsi-etsian jende taldetik aldendu eta arin baino arinago abiatu zen etxolarantz. Ehun 

metro inguru eginak izango zituen, Peppone, lau oinkada emanda, ondoan jarri 

zitzaionean: 

– ______2_______  

– Nire gauzetan sartzeko eskubiderik ez daukak hik! – erantzun zuen zakar On 

Camillok, kapera atzeraka ipiniz eta _______3_______. 

– Alkatea naizen aldetik ematen diot agindua! Ezin dut onartu nire herritar bat 

_________4____________. 

– Zein da, ba, arriskua? 

– Ez al da konturatzen petrolio eta gasolina usainaz? _______5_____ zer demonio 

dagoen hor barruan! 

On Camillok ____6____ begiratu zion. 

– Eta hik ez al dakik? 

– Nik? Nik ez dakit ezer, baina erne egoteko esan behar diot berorri, petrolioa 

dagoen bezala beste edozer ere egon daitekeelako. 

On Camillok barreari eman zion. 

– Ulertu diat. _______7______? Kakalarria sartu zaiala eta orain lotsatzen haizela 

hire gizonak ikusten ari direlako beren nagusiari nork eta On Camillo bezalako 

apaiz atzerakoi batek irakatsi behar diola ausardia zibila zer den. 

Pepponek gogor estutu zituen ukabilak. 

– Nire gizonek _________8__________ eta … 

– Orain, ordea, haranean lan egiteko ordua duk, alkate gizagaixo hori. Kakalarria 

ez duk berdina mendian eta haranean. 

Peppone txistua bota eskuetara eta abiatu zen sutearen alderantz. Berrogeita hamar 

metro egin zituenean, On Camillok, besoak tolestuta zituela hari begira egon ondoren, 

_________9__________ eta berehala ondoratu zitzaion. 

– Geldi hor! Esan zion beso batetik helduz. 

– _________10________ Oihukatu zuen Pepponek, besoa askatuz. Joan bedi 

berorren geranioei ura botatzera; nik aurrera jarraituko dut. Ikusiko dugu 

beldurra nork duen, berorrek ala nik. 

1 A Berriketa gutxi niri! 

 B Zatoz nire ondora! 

 C Hementxe dago koska! 
   

2 A Ekin bideari! 

 B Itzuli atzera! 

 C Zer usain eta zer usain ondo! 
   

3 A gerrian ukabilak estutuz 

 B irribarre gaiztoa ezpainetan 

 C lasai ederrean 
   

4 A propio nire lekuan jartzea 

 B herri osoaren aurrean barregarri 
geratzea 

 C inozo-inozo galzorian jartzea 
   

5 A Inork baleki 

 B Batek daki 

 C Dakienak badaki 
   

6 A betilun 

 B pozaren pozez 

 C mesfidati 
   

7 A Badakik zer duan? 

 B Badaki zer duen berorrek? 

 C Badakizu zer duzun? 
   

8 A Badiate nire ausardiaren berri 

 B Mendian ikusi naute lanean 

 C Ondo asko zekitek ni nor naizen 
   

9 A Bide berberari ekin 

 B Deiadarka hasi 

 C Atzera bidean egin 
   

10 A Hori besterik ez! 

 B Ezta inondik ere! 

 C Inoiz halakorik! 

B 

Giovannino Guareschi, On Camillo, Ibaizabal (Moldatua) 
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LEXIKOA 

ESTAZIOKO BEGIRADAK 

Aukeratu hitz horien baliokidea, testuinguruko esanahia kontuan harturik. 

 

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

Erantzun-orri hori zuzenduko da; ez orrialdeotako markak. 

ragan da azken trena, burdinbide 

azkengabean galtzera, eta ez da isiltasuna 

baino geratu, olio zaharraren usainez. Hiriko 

bazter auzoko bazterretan, etxalde arraildua (11) 

da estazioa, zeinera gatazkarik gabe abailtzen den 

gaua, amets arriskutsuekin. Hari mehe eta geldotan 

hedatzen da kriseilu (12) ahularen argia, 

iluminazio elektriko errukarria (13), armiarma 

sare antzera. Kristala hautsirik eta orratzak geldirik 

dituen horma-erlojua dago gainerako guztiaren 

zaindari. Landare more eta mendreak harri grisen 

artean, lur zokorik urrienetan hazten dira. Eta aulki 

bi ere badaude, erdi ilunetan, argi haritxoak 

desegin eta galtzen diren aldean. Andere bat dago 

eserita aulkietarik batean, oinetako beltz eta gona 

urdinez jantzita, eta zabalik duen kazetak (14) 

erabat ezkutatzen ez duen alkandora edo jertse 

berdexkaz. Trenbideko orratz zaindaria hurbiletik 

iraganen balitz andere horri begira geratuko 

litzateke, desira lizunak (15) gogoratuz, edota nor 

ote den imajinatuz. Baina orratz-zaindariak hiriko 

kale nagusietan ibiltzen dira desorduetan. 

Aulkiko anderea, Marie Laure, periodikoko 

anuntzioak irakurtzen ari da, agian lan bila. Gurasoak 

eta sortetxea (16) urrun utzi ditu hiri handira 

etortzeko. “Zure moduko neskatilak” esan diote 

“galdu egiten dira hemen bakarrik ibiliz gero”. 

Neskametarako etorri da, baina edozein enplegu 

onartuko luke. Haren begi nabarretan ez da jadanik 

galbururik, ahuntzik, enararik islatzen. Ez dira haren 

begi nabarretan islatzen erakusleiho margotsuak, 

semaforoetako argixkak eta bidazti saldo (17) 

ezezagunak. Ametsetako gauzen antzera itzali zaizkio 

eszenatoki huts bihurtu den estazioan. “Espaloietan 

ibiltzea ez da −esan diote− gariak zangoak laztantzen 

dizkizuneko garitzetan (18) ibiltzea, gehiago 

nekatzen da”. Ostatu baten helbidea eman diote, eta 

sakelan gorde du, dagoeneko sobera (19) ibili delako. 

Antzezleku huts honetatik behatuko (20) du gaua 

pasatzen. Aholkuren bat eskatuko die izarrei.  

Joseba Sarrionaindia, Narrazioak, Elkar 

 A B C D 

11 lausoa zaharberritua zartatua herdoildua 

12 argiontzi orban izpi hodi 

13 itsugarria dohakabea hunkigarria eskasa 

14 egunkariak orriak gutunak liburuxkak 

15 likitsak zoragarriak higuingarriak leunak 

 A B C D 

16 abeletxea oinetxea landetxea erruki-etxea 

17 bakarti bakan erraldoi multzo 

18 sastraketan ihintzetan galsoroetan eremuetan 

19 aski alderrai noraezean premiagabe 

20 itxarongo nabarituko sentituko ikusiko 

I 
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HOTZA 

 

otzak marguldu egin du eguratsa: ez da 

ez urdin, ez arre, ez zuri; dena da bat, 

dena da lauso. Autoak argiak piztuta 

doaz errepidean, ezinbestean, gauetik goizera, 

goizetik gauera. 

Hotzak isildu egin du trena: beterik doa 

bagoia, baina hutsa aditzen da. Bidaiariak, bat 

bai eta bestea ere bai, beroki eta bufandetan 

kizkurtuta doaz, bekainak hertsatuta, bakoitza 

bere kezkara bilduta. Kezka arnasten baita. 

Eguneko obligazioak berdinduta etxeko atseden 

promestura bidean diren herritar probetxuzko 

horiek kezkaz gainezka daramatzate sorbaldak, 

patrikak, poltsak, telefonoak. Ez dago pozerako 

aitzakiarik, ez dago berriketarik: hotzak irentsi 

egin du lilura. 

Esate baterako, proletario koloreko txamarra 

urdinean belarrietaraino babestuta doan 

gizonezkoak ez daki etzi tokirik izango duen 

lantokian; lantokirik aurkituko duen azken 30 

urteetako tokian. Ez daki nola azalduko dien bere 

klase ertaineko alaba-semeei ez dela klase 

ertaineko oparirik izango Eguberrietan; ez daki 

nola eutsiko dien klase ertaineko lagunei, klase 

ertaineko hipotekari. 

Emakume beltzaran bat sartu da bagoira. Ozen 

aldarrikatu du tristea dela eskean ibiltzea, baina 

oraindik eta tristeagoa umeak goseak ikustea. 

Txanponak biltzen hasi aurretik, Violeta Parraren 

Gracias a la vida kantatu du. Epeldu egin du trena. 

H 

HOTZA 

21 Treneko bidaiariak …  

 A egoeraren larriak eraginda, kezkati ageri dira. 

 B hotzaren eraginez isil-isilik doaz eguneroko zereginetara. 

 C ez daude pozik, hotzaren eraginez kizkurtuta baitoaz. 

  

 

22 Trenean sartu den emakumeak ...  

 A eskean ibili beharra zuritu du. 

 B umeak izatea eskean ibiltzea baino tristeagoa dela dio. 

 C lortu du bidaiarien kezka zertxobait arintzea. 

   

Idurre Eskisabel,  Berria 

IRAKURMENA   |   TESTU LABURRAK 

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. 
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DISTIRA BEGIETAN 

atzuk eskuetara begira konturatzen dira. 

Euren eskuak arrakalaz, orbanez eta zainez 

beteta ikusten dituztenean, orduan 

konturatzen dira zahartzen ari direla. Beste batzuk 

konturatzen dira kalean burusoilak agurtzen hasten 

direnean, edo andreak, eta hauek ez direnean euren 

izeko bat, edo txikitako irakasle bat, aspaldi ikusi 

gabeko adin bereko lagunak baizik. Emakume 

batzuk urteak betetzearen abiaduraz ohartzen dira, 

hainbeste aldiz entzun eta sekula probatu ez duten 

bularraren azpiko boligrafoaren froga egiten 

dutenean azkenik, eta ziur direnean boligrafoa 

bularraren azpian harrapaturik geratuko dela, 

txinatar erako udaberriko rollito baten antzera. 

Gizon batzuk euren burua zahar ikusten hasten 

dira, seme edo alaba nerabeari entzuten duen 

musika hori ez dela musika esaten diotenean, eta 

euren ahotsean honelako esaldiak entzuten 

dituztenean: gure garaikoak, Dire Straits, 

Scorpions ..., haiek bai taldeak, hura bai musika. 

Hala ere, zahartzen ari zarela egiaztatzeko, seinale 

hauek bezain fidagarria, eta agian fidagarriagoa, 

jakin-mina galtzen ari zarela sentitzea da. Jakin-

minik ez edukitzea, zure eguneroko ingurutik at 

dagoena jakiteko inolako gogorik ez edukitzea, beste 

herrialde batean nola bizi diren jakiteko irrikan ez 

egotea, edo japonieraz eguzkia nola esaten den jakin 

nahi ez izatea. Jakin-mina galtzea hiltzea da. Atso 

edo agure baten eskuak dituena, edo grabitatearen 

legeari amore eman dioten bularrak, edo bere garaiko 

batailatxoak kontatzen dituena, gazte izan daiteke 

oraindik ikusteko eta ikasteko asko geratzen zaiola 

sentitzen badu, jada bizitzan ikusi behar zuen guztia 

ikusi duela pentsatzen ez badu, bizitzak ezer berri 

eskainiko diola zalantzan jartzen badu. Gure azalak 

baino gehiago gure begiek erakusten dute gure 

benetako adina. Begiak esna daudenean, ikusteko 

gogoak dir-dir egiten jartzen dituenean, begi horien 

jabeak gazte izaten jarraituko du. Hil arte gazte.  

DISTIRA BEGIETAN 

23 Zein da artikulugilearentzat hauetatik zahartasunaren seinale?  

 A Garai batekoaren aldean, seme-alaben garaiko musika gutxiestea. 

 B Garai batean ezagututako andreak eta burusoilak agurtzea. 

 C Urteak, urtean-urtean, abiadura handiagoz joaten direla sentitzea. 

   

24 Zein da benetan zaharra artikulugilearentzat?  

 A Dituen ajeak eta ezinak mugatuta, kanpora joateko grina galdua duena. 

 B Ikusi beharrekoak ikusita, bizitzak ezer gutxi gehiago erakutsiko diola uste duena. 

 C Begien bizitasuna, azaleko leuntasuna eta gorputzaren liraintasuna galduak dituena. 

   

B 

Karmele Jaio, Noticias de Gipuzkoa  
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IRAKURMENA   |   TESTU LUZEA 

IMMIGRAZIOAZ 

noiz idatzi izan dudanez, badira politika 

demografiko erratuak saihesteko arrazoi sendo 

batzuk. Horri buruz hitz egingo dut hemen. 

Hasteko, berriro adierazi behar dut erokeria 

iruditzen zaidala jende gehiegi bizi den mundu batean 

jaiotzen kopurua goratzeko neurriak abian jartzea. 

Hemen haur gutxi jaiotzen badira, haur gehiegi 

jaiotzen diren tokietatik jendea ekartzea edo, hobeki 

esan, jendeari etortzen uztea izango litzateke, nire 

ustez, askoz zentzuzkoagoa. Gutariko asko etorkinak 

gara, edota gutariko askok arbaso etorkinak ditu; herri 

guztiak aldatu dira, noizbait, bizilekuz; munduko alde 

ia guztietara iritsi da, inoiz, erbesteko jendea. 

Munduan betidanik izan dira migrazio-mugimenduak, 

gizateria bera bezain zaharrak dira. Seguru asko, 

gizakia sortu zeneko tokian bizi direnak ere ez dira 

bizi izan han 200.000 urtean zehar. Migratzea, beraz, 

gure espeziearen ezaugarrietako bat da. Hortaz, 

planetaren hainbat tokitan jende nahikoa ez badago 

eta beste hainbatetan soberan badaude, gehiegi 

dauden tokietatik gutxiegi dauden tokietara joatea 

dirudi bidezkoena. Ezta? 

Baina hori ez da erraz gertatzen, oztopo handiak 

jartzen baitzaizkio migrazioari. Gizarte mota guztiek, 

gobernu klase guztiek, trabak jartzen dizkiote 

immigrazioari, berdin dio agintean dagoenaren kolore 

politikoa zein den. Arrazoi bakarra datorkit burura 

horretarako: ez dugu nahi jende “desberdina” alboan; 

ez dugu bizi nahi beste kolore bateko, beste erlijio 

bateko edo beste kultura bateko jendearekin. Baina, 

gauza guztien gainetik, ez dugu nahi gure artean gu 

baino txiroagoa den jenderik. Uste dut, gainera, 

oinarri genetikoa duen zerbait dela hori. 

Kanpokoak arbuiatzeko sentimendu horrek, nire 

aburuz, moldatze-balioa izan du gure iraganean. 

Horrexegatik da hain sentimendu indartsua. Gizarte 

guztiek arbuiatzen dituzte kanpotarrak, eta areago 

kanpotar pobreak direnean. Kanpotarra mehatxutzat 

hartzen dugu, eta kanpotar txiroa, mehatxu 

handiagotzat. 

Gizarte guztiak saiatzen dira euren ezaugarriei 

eusten. Berezkoak dituzten ezaugarriak gorde nahi 

dituzte: hizkuntza, kultura, ohiturak; beren balioak 

mantendu nahi dituzte. Usadioak maite ditugu; 

nortasun-ezaugarriak partekatzen dituen gizatalde 

baten parte izatea atsegingarria eta lasaigarria zaigu; 

denboran zehar irauten duen erkidego bateko kide gisa 

ikusi nahi dugu geure burua. Ez da egia hori gizarte 

atzeratuen kontua denik, ez eta nazio-zalekeria 

atzerakoien oinarria ere. Daniarrek, espainolek eta 

bereberrek berdintsu partekatzen dituzte sentipen 

horiek. Eta, gainera, zenbaiten aburuz barne-

elkartasunerako sistema indartsuagoak daude gizarte 

homogeneoetan, heterogeneoetan baino. 

Uste dut immigrazioa arautzeko eta kontrolpean 

edukitzeko dugun arrazoi nagusiak zerikusi handiagoa 

duela azaldu ditudan kontu horiekin beste edozein 

motatako kontuekin baino. Baina horrekin ez dut esan 

nahi immigrazioaren aurka egin behar dugunik. 

Alderantziz. Demografia-arazo bat dugu eta 

immigrazioak laguntza handia eman dezake arazo hori 

konpontzen. 

Jaiotzen tasak sustatzea ezin izan daiteke 

konponbidea; jaiotzak sustatzeak ez du hankarik ez 

bururik, hori egin gabe ere arazo demografikoak 

konpon baikenitzake beste herrietako gizabanakoak 

onartuz. 

Hori bai, aniztasun-giroan bizitzen eta kanpokoekin 

elkarbizitzen ikasi behar dugu, bai eta hortik onurak 

ateratzen ere. Eta edozein kasutan, talde-nortasuna, 

balio komunak, berezko kultur ezaugarriak eta, azken 

batean, erkidego baten kide garela sentiarazten 

gaituzten osagaiak gordetzen saiatu beharko genuke, 

osagai horiexei esker denboran zehar irauten duen eta 

babesten gaituen erkidego baten kide gisa ikusten 

baitugu geure burua. 

 

I 

J.I. Perez Iglesias, Berria  
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Irakurri aurreko testua eta aukeratu erantzun zuzenak. 

 

Markatu aukeratutakoak erantzun-orrian: zenbaki bakoitzean, dagokion laukitxoa 

(A-B-C-D). 

IMMIGRAZIOAZ 

25 Politika demografikoak direla eta, zer dio artikulugileak? 

 A Jaiotza-tasa handia duten herrietatik beste herrietara eraman behar direla umeak. 

 B Orain arte erabili diren politikek arazoa saihestu egin dutela. 

 C Herrialde garatuetan jaiotza-tasak sustatu egin behar direla eta besteetan murriztu. 

 D Immigrazioari ateak zabaltzea dela egokiena arazoari aurre egin ahal izateko. 

   

26 Migrazioak direla eta, zer dio testuak?  

 A Denok garela, neurri batean, etorkin edo etorkinen ondorengo. 

 B Migratzea berezkoa izan duela gizakiak betidanik. 

 C Herri guztiek dutela, aldian-aldian, bizilekuz aldatzeko premia. 

 D Gizakia sortu zeneko lurretako bizilagunak izan zirela lehenengo migratzaileak. 

   

27 Testuaren arabera, zein da gizataldeen jokaera immigrazioaren aurrean?  

 A Nork gobernatzen duen, traba handiagoak jartzen dizkiete etorkinei. 

 B Etorkina kolorearen eta ideologiaren arabera onartu edo baztertzen da. 

 C Etorkina izan ala ez izan, txiroak baztertzeko joera du gizarteak. 

 D Nork bereari eustea da joera, eta horretarako berdina ez dena baztertu egiten da. 

   

28 Zer dela eta baztertzen dira etorkinak gure gizartean?  

 A Lasaiago bizi nahi dugulako. 

 B Nazio-zalekeria handia dugulako. 

 C Gure izaera galtzeko beldur garelako. 

 D Gureekiko elkartasunak agintzen digulako. 

  

29 Iglesiasen ustez, etorkinak defenditu egin behar dira; …  

 A izan ere, eskuzabal jokatzea goren mailako balioa da. 

 B baina etorkinek bere egin behar dituzte hartzen dituen herriaren ezaugarriak. 

 C izan ere, herri hartzailearen ezaugarriak beti daude salbu. 

 D baina gizatalde bateko egiten gaituzten tasunak mantentzen saiatu behar dugu. 

   

30 Zein da idazki honetan Iglesiasek duen xede nagusia?  

 A Indarrean dauden politika demografikoak aldatzeko arrazoibidea eskaintzea. 

 B Immigrazioa arautzeko eta kontrolatzeko arrazoiak ematea. 

 C Gizarte guztiek dituzten ezaugarriak partekatzera bultzatzea. 

 D Irakurleak, aniztasun-giroan, kanpokoekin elkarbizitzera animatzea. 
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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. 


