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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.  Zergatik ez dira elkartu Donostian? 

A Nahiago izan dutelako Baionan elkartu. 

B Bilbo delako Dolosorrek gogokoen duen 

hiriburua. 

C Errepideko eragozpenengatik. 

 

2.  Beti presaka ibiltzen al da Dolosor? 

A Bai, goizean oso goiz hasi ez arren. 

B Bai, goizean goiz hasi eta auskalo noiz arte. 

C Bai, eta batzuetan ez oso gustura. 

 

3.  Erlojuaren presioak urduritasuna eragiten al 

dio? 

A Bai, nahiz eta oso ohitua egon. 

B Bai, zaila baita moldatzea. 

C Bueno, neurria hartzen jakitea da kontua. 

 

4.  Zergatik aukeratu du Sabinaren kanta hori? 

A Sabinaren kanta guztiak oso gogoko dituelako. 

B Oso oroitzapen onak dakarzkiolako kanta horrek. 

C Kanta horren bi zatiek amaiera ona dutelako. 

 

5.  Musika entzutea asko gustatzen al zaio? 

A Bai, txikitan bera ere kantaria izan zen eta. 

B Bai, eta etxean nahiz autoan beti musika izan ohi 

du. 

C Bai, eta batez ere berak kantatzea. 

 

6.  Haurtxoari kantatzen al dio kantarik? 

A Bai, nahiz eta oso ondo ez kantatu. 

B Ez, eta ez du uste inoiz kantatuko dionik. 

C Oraindik ez, emazteak eta, gaizki kantatzen 

duela esaten baitiote. 

 

BIGARREN ATALA 
 
7.  Irratian zer saio hautatzen ditu? 

A Gehienbat albisteen saioak. 

B Musika aspergarria ez bada, ia beti musika 

saioak. 

C Ia beti umorezko saioak. 

 

8.  Euskal umoreari dagokionez, zer dio? 

A Komunikabideetan leku gehiago egin beharko 

litzaiokeela. 

B Euskal komunikabideetan baduela behar hainbat 

toki eta arrakasta. 

C Ez dela ohikoa Frantziako komunikabideetan. 

 

9.  Azkenaldian zuzeneko kontzertuetara joan al da? 

A Bai, U2ren kontzertuan behintzat izan zen. 

B Ez, nahi bai, baina aukerarik ez. 

C Ez, haurrak ez baitu joan nahi izaten. 

 

10.  Musika tresnarik jo al du inoiz? 

A Bai, nahiz eta oso trebea ez izan. 

B Ez, kantatu bai, baina tresnarik ez du jo. 

C Bai, nahiko trebea baita horretan. 

 

HIRUGARREN ATALA 

 

11.  Lanbideari dagokionez, zer dio? 

A Kazetaria eta hizkuntzalaria dela. 

B Oso gogoko dituela kazetaritza eta hizkuntzak. 

C Hizkuntzak erabiltzeko aukera handirik ez duela 

lantokian. 

 

12.  Iparraldeko belaunaldi batek... 

A Gipuzkoan bezala nahiago izan du euskara ez 

irakatsi. 

B ondoeza eta damua baino ez ditu eragin. 

C nahiago izan du euskara ez irakatsi, nahiz eta 

orain damu izan. 

 

13.  Klaseko afari hartan... 

A berrogei baino gehiago elkartu ziren. 

B euskaraz zekitenak oso gutxi ziren. 

C batez ere euskaraz hitz egin zuten. 

 

14.  Gaztelania... 

A euskara eta frantsesa ikasi ondoren ikasi zuen. 

B 16 urte baino lehen ikasi zuen. 

C Bidasoa aldean ikasi zuen Palomarekin. 

 

15.  Paloma irakasleaz zer dio? 

A Bidasoa aldean ere oso ospetsua zela. 

B Gaztelania baino ez ziola irakatsi. 

C Euskara eta gaztelania irakatsi zizkiola. 

 

 

 
ENTZUTEZKO ULERMENAREN AMAIERA 
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16.  Noizko bukatu behar dute? 

Aukeratu erantzun egokiena. 

A Etzirako. 

B Atzorako. 

C Biharkorako. 

D Biharko. 

 

17.  Oso haserre zegoen eta kristorenak bota zizkidan...  

Hau da: 

A Inon direnak esan zizkidan. 

B Esku arteko tresna guztiak jaurti zizkidan. 

C topatu zuen lehena jaurti zidan. 

D Inoiz aipatu gabeko gauzak bota zizkidan. 

 

18.  Argi azaldu nion dena, baina entzungor jarraitu 

zuen.  Hau da: 

A Ez zuen entzun nahi izan. 

B Ezin izan zuen entzun. 

C Ezin zuen ezer entzun. 

D Entzuteko gogoz segitu zuen. 

 

19.  Norbaiti paretik kentzeko esateko, zein EZ da 

egokia? 

A Kendu hankapetik! 

B Kendu enbarazutik! 

C Hanka hemen zehar! 

D Alde hemendik! 

 

20.  Asko gustatu zaizula adierazteko zein EZ da 

egokia? 

A Izugarri gustatu zait. 

B Itzel gustatu zait. 

C Ikaragarri gustatu zait. 

D Egundokoa gustatu zait. 

 

21.  Zer moduz, ondo? 

 Bai, eskerrik asko, eta zu? 

A Ere bai ondo. 

B Ondo ere bai. 

C Neu ere ondo. 

D Ni ondo ere. 

 

22.  Hitz egitean trabatu egin den hiztuna ..... da. 

A baldarra 

B totela 

C herrena 

D gormutua 

 

23.  Han egon zen, ....., esnatu ezinik hitzaldi osoan. 

A aharrausika eta nagiak ateratzen 

B aho bete hortz eta hunkituta 

C erne eta irrikan 

D doministikuka eta etsita 

24.  Tentuz ibiltzeko esan didate. 

 Hau da: 

A Lotsarik gabe ibiltzeko. 

B Beldurrik gabe ibiltzeko. 

C Isilik ibiltzeko. 

D Kontuz ibiltzeko. 

 

25.  Gutxi falta dela adierazteko: 

A Segundo gutxi batzuk baino ez zaizkigu falta! 

B Segundo batzuk falta dira eskas! 

C Segundo eskas falta dira! 

D Segundo gutxi batzuk eskas falta dira! 

 

26.  Norbait oso urrutira doala adierazteko: 

A Inoizkora zoaz! 

B Leku ederrera zoaz! 

C Sekulakora zoaz! 

D Lekutara zoaz! 

 

27.  Gauzak ahalik eta ongien egiteak, zinez lagundu 

arren, ez du lorpenaren arrakasta bermatzen. 

 Hau da: 

A Ahalegin guztiz gauzak egiten saiatzeak ziurtatu 

ohi du arrakasta. 

B Gauzak ondo egiteak asko laguntzen du, nahiz 

eta hori nahikoa ez izan arrakasta izateko. 

C Arrakasta bermatzeko nahikoa da ahalik eta 

ondoen egitea gauzak. 

D Lagungarria da ahalegin guztiz gauzak egitea 

arrakastatsuak diren ekintzetan. 

 

28.  Aspaldion kili-kolo ibili naiz! 

 Hau da: 

A Etsita. 

B Erdipurdi. 

C Oso gaixo. 

D Lur jota. 

 

29.  Dendan erosketa amaitu duen galdetzeko, zein da 

egokiena? 

A Ezer bai? 

B Beteta zaude? 

C Besterik ezer? 

D Amaituta zaude? 

 

30.  Gure aitita zenak egurrez eta zurez egiten zituen 

altzariak. Zer zen? 

A Hargina. 

B Arotza. 

C Nekazaria. 

D Igeltseroa. 

 



 
 

 4 

31.  Badakizu, odol analisiak egitera ..... joan behar 

duzu! 

A barauetan 

B baraurik 

C barau 

D barauan 
 

32.  Hauetako zein EZ dago buruan kokatuta? 

A Bekokia. 

B Garondoa. 

C Galtzarbea. 

D Burmuina. 
 

33.  Laranjak ..... gabe jaten dituen inor ez dut 

ezagutzen. 

A azaldu 

B kimatu 

C larrutu 

D zuritu 
 

34.  Amaia, entsalada ..... eta beste guztia prest dago. 

A atondu 

B kudeatu 

C eho 

D irakin 
 

35.  Aita! ..... al dituzu erosi nizkizun betaurrekoak? 

A Eskegiko 

B Kokatuko 

C Jantziko 

D Ezarriko 
 

36.  Agian albo-herrikideen arteko gorroto eta 

ezinikusien isla baino ez dira horrelako haserreak. 

A Bistan da horrelako haserreen eragina ez dela 

albo-herrikideen arteko gorrotoa. 

B Antza denez, herrikideen arteko liskarrak 

urruneko ezinikusiak eragiten ditu. 

C Gerta liteke horrelako tirabirak albo-herrikideen 

arteko ezinikusiak eragitea. 

D Albo-herrikideen iritziz, ezinikusiak baino ez du 

eragiten horrelako haserrea. 
 

37.  Irakasleak, haserre, ..... behartu zuen ikaslea. 

A hormara begira egoteko 

B hormaren begira egotea 

C hormari begira egotera 

D horma begira egoten 
 

38.  Nor da galdera horri erantzun behar diona? 

A Ba, nik neuk. 

B Nik neu. 

C Ni neu. 

D Ba, ni neuk. 

39.  Zer da zehatz-mehatz niri ....., ez dizut ezer ulertzen 

eta! 

A esaten ari zaudena 

B esaten ari didazuna 

C diostazuna 

D esan ari nauzuna 
 

40.  Gure txakur gaixoak hor ..... hezurrari haginka. 

A ziharduen 

B zeraman 

C zerabilen 

D zebilen 
 

41.  Oraintxe aspertuta nago hango haiekin, beti adarra 

jotzen .....! 

A dabilzkit 

B darabiltzate 

C dabiltzate 

D darabilkidate 
 

42.  Barkatu, beroki horrek zenbat ..... jakin nahi dut. 

A kostatzen duen 

B balio duen 

C kostatzen da 

D balio du 
 

43.  Etxean emakume faltarik izan ez arren, jakin-minak 

kitzikatuta emakume gatibu haiek ikusteko asmoz 

geratu zen zalduna. 

A Etxean emakumerik ez, eta jakin-minak 

eraginda, emakume gatibuengana inguratu zen 

zalduna. 

B Zaldunak ikusi nahi zituen emakume gatibu 

haiek, etxean emakumerik bazuen ere. 

C Jakin-minak itsututa, etxeko emakumeak 

baztertu eta gatibuengana jo zuen zaldunak. 

D Etxeko emakumeen gabeziek eraginda, jakin-

minez, gatibu haiek ezagutu nahi izan zituen 

zaldunak. 
 

44.  Baina, baina zer ari zara galdetzen, ea autoa .....? 

A ekarri badut 

B ekarri ote dudala 

C ekarri dut 

D ekarri dudan 
 

45.  Zein da okerra? 

A Inork gutxik daki inguruotan zein txori mota den 

horrelako doinua duena. 

B Tokiz aldatuko zuelaren beldur zen eta ez zen 

berriro agertu. 

C Kalean gora eta behera ibiltzen diren eskaleei 

begira egoten dira luzaro. 

D Hobe genuke denok geureari erreparatuko 

bagenio, besterenak lasai utzirik. 



 
 

 5 

46.  Adi ibil zaitezte ..... 

A sartzen zareten tokiarekin. 

B nora sartzen zareten. 

C nora sartzen zaretenarekin. 

D sartzen zaretenarekiko. 

 

47.  Mirenek niri galdetu ..... ea ondo egin nuen izan 

zen. 

A zenidana 

B zitzaidana 

C didana 

D zidana 

 

48.  Hori gezurra? Bada, ..... 

A beste hori ere bai gezurra da, noski! 

B beste hori ere ez da inondik ere egia! 

C bestea gezurra da ere bai, aizu! 

D ere bai beste hori da gezurra! 

 

49.  Hemen edonork daki aldamenekoak ..... 

 Zein EZ da zuzena? 

A adina. 

B bezainbeste. 

C adinako. 

D beste. 

 

50.  Berandu iritsita ere, utziko digute sartzen, egon lasai. 

A Nahiz eta berandu iritsi arren, utziko gaituzte 

sartzen, egon lasai. 

B Egon lasai, utziko gaituztela sartzen, berandu 

iristeagatik. 

C Nahiz eta berandu iritsi, utziko digute sartzen, 

egon lasai. 

D Berandu iritsiagatik ere, utziko gaituzte sartzea, 

lasai egon. 

 

51.  Aurtengo opariak ..... 

A inoizkoak baino hobeto izan direlakoan nago. 

B inoizkorik onenak izan direla uste dut. 

C inoizkoak baino hobe izan diren ustea dut. 

D inoizko baino onenak izan direlakoan nago. 

 

52.  Zein da zuzena? 

A lehiaketarako leihatila lehoia lehia 

B itxasoa auzoa itsura hitsa 

C zergaitik bezela ukitu jaitsi 

D serbitzua zentzua sarraskia itxatsi 

 

53.  Zein zerrenda da zuzena? 

A otordua harbuiatu lehortu hibaia 

B zortea zopa zakua zorroa 

C hestuasuna paiasoa saskia zorria 

D pakea harroa muztioa esia 

54.  Burua galduz gero, izena ere ..... agure horri. 

 Zein da zuzena? 

A ahantz lekioke 

B ahantz liezaioke 

C ahantz litzaioke 

D ahantz ziezaiokeen 

 

55.  Zein dago txarto idatzita? 

A baikara 

B bait da 

C baitugu 

D baihaiz 

 

56.  Jakin nahi nuke, ....., zu ere prest egongo ote zaren. 

A behar izanik 

B behar ezkerotan 

C halabeharrez 

D behar izanez gero 

 

57.  Hizlariak botatakoa egia izatera, erabakigarri gerta 

dakiguke esku artean dugun arazo honetan.  

 Hau da: 

A Hizlariak esandakoaren arabera erabakiko dugu 

gure arazoa, egia baldin bada. 

B Hizlariak esandakoa egia denez, erabakia hartzen 

lagun diezaguke. 

C Hizlariak esan duena egia bada, ez du eraginik 

izango gure arazoan. 

d Hizlariak edozer diolarik ere, konponduko dugu 

esku arteko arazoa. 

 

58.  Zein da zuzena? 

A Litro bat olio eta bi arrautza egosi. 

B Olio litro bat eta arrautza bi egosi. 

C Olio litro bat eta arrautza egosi bi. 

D Litro bat olio eta egosi arrautza bi. 

 

59.  Nekez egingo dugu ezer geure kabuz, beti inoren 

pentzuan aritzen bagara.  

 Hau da: 

A Gauza guztiak egiten dira neke handiz 

besteengan pentsatu gabe. 

B Zail izango da gauzak guk geuk egitea, inoren 

laguntzaren zain bagaude. 

C Ez dugu inorengan pentsatu behar gauzak guk 

geuk egiteko. 

D Gauzak bakarrik egin behar dira inorengan 

pentsatu gabe. 

 

60.  Oraindik ez dakigu gaurko lana gela horretako ..... 

A zenbat egin duten ondo. 

B zenbatek egin dute ondo. 

C zenbatek egin duten ondo. 

D zenbat egin dute ondo. 
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61.  Zeinetan dago eman aditza gaizki erabilita? 

A Hainbat denbora eman dugu zure zain. 

B Zer, eskerrik eman gabe al zoaz? 

C Arantxak goraintziak eman dizkit zuretzat. 

D Gertaera hori XIX. mendean eman zen. 
 

62.  Zein da zuzena? 

A Azpeitiko jaiak uztailaren 31an dira. 

B Azpeitiko jaiak uztailak 31n dira. 

C Azpeitiko jaiak uztailaren 31n dira. 

D Azpeitiko jaiak uztaileko 31an dira. 
 

63.  Zein EZ da zuzena? 

A Dagoeneko etorri behar zuen; beraz, zerbait 

gertatuko zitzaion. 

B Honezkero ez dut uste etorriko denik. 

C Ene! Ez dira hamar minutu joan zarela eta 

dagoeneko hemen zaude? 

D Udaberrian sartu gara eta zuhaitzak hasi dira 

jadanik loratzen. 
 

64.  Noiz etorriko dira? 

A Arratsaldeko hirutan. 

B Goizeko seiretan. 

C Eguerdiko ordu bietan. 

D Goizeko hamar t´erditan. 
 

65.  Zein da zuzena? 

A Igandeetan ez ezik, astegunetan ere jende asko 

etorri ohi da ikusmiran. 

B Zu ezik beste guztiak joango dira erakusketa 

horretara. 

C Kontuz horiekin, beste gol bat sartuko digutela! 

D Hemen bada neska bat, dela zure laguna…, 

Bilbokoa. 
 

66.  Zein da zuzena? 

A Horrelakoetan elkarren etsai izan beharrean, 

hobe elkarren lagun izatea. 

B Ez dakit inoiz kitatuko dugun elkarri dugun 

zorra. 

C Haserretzen hasten direnean, edozer gauza esaten 

diote elkar. 

D Bi lagun horien elkarrengana begirunea 

mirestekoa zen. 
 

67.  Zein da zuzena? 

A Zenbat eta lehenago egin lan hori, gero eta 

lasaiago egongo zara. 

B Gero eta nekatuago, orduan eta gogo handiagoa 

lana uzteko. 

C Zenbat eta gehiago ikasi, orduan eta hobeto 

egingo duzu proba. 

D Zenbat eta lagun gehiago dago gaur egun 

langabezian. 

68.  Ez zuten asmo eta helburu bera, errutinak baizik ez 

zituen lotzen, barren-barrenean elkarren arrotz 

baitziren guztiak. 

A Barren-barrenean elkar ezagutzen ez zutenez, ez 

zuten ez lotura handirik, ez asmo bera. 

B Errutinak baino ez zituen lotzen, nahiz eta 

helburu bera izan, ez baitzuten elkar ezagutzen. 

C Ohituragatik elkarren antza izanagatik, guztiak 

ziren jatorri eta nortasun ezberdinekoak. 

D Elkarren arrotz ziren guztiak eta ondorioz, asmo 

bera izan arren, ez zuten inolako loturarik. 

 

69.  Hobe zenukeen, lehen ere horrela jardun izan ..... 

A bazinateke. 

B bazenu. 

C bazeunde. 

D bazenuke. 

 

70.  Gaixo ohi askok erizainenganako miresmena eta 

maitasuna azpimarratzen dituzte, erizainen lana 

halako amatasun babesgarri baten argitan ederturik. 

A Gaixo askok amatasun babesgarritzat jotzen dute 

erizainek eurekin izandako portaera. 

B Gaixo eta erizainek elkar miretsi eta maite zuten, 

amatasun babesgarri baten argitasunak liluratuta. 

C Garai bateko erizainek gaur ez bezalako 

maitasuna eta arreta eskaintzen zieten gaixoei. 

D Gaixo ohiek erizainen arreta gozoa dute gogoan 

eta ez amatasun babesgarriaren ederra. 

 

71.  Zur eta lur geratu ginen denok hori ..... 

A entzuterakoan. 

B entzunean. 

C entzutean. 

D entzuten. 

 

72.  Plater hori ez da egokia edozein ..... 

A pertsonarentzat. 

B pertsonarentzako. 

C pertsonarekiko. 

D pertsonentzat. 

 

73.  Zein da zuzena? 

A Nik ez diot inori behartuko neuk nahi dudana 

egitera. 

B Lasai, gaur arratsaldean joaten gara eta 

konpontzen dugu arazoa! 

C Arropa berriarekin beti ikusten zara politagoa. 

D Gai gutxik kezkatzen gaitu osasunak adina. 
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74.  Zer gertatu zaio, ba, bizikleta horri? 

A Hara, auto batek egin du jo eta erabat txikitu du! 

B Hara, auto batek jo egin du eta gero erabat 

txikitu egin du! 

C Hara, auto batek jo eta txikitu egin du! 

D Hara, jo du auto batek eta txikitu egin du gero! 

 

75.  Barazki gehiago ....., kirola egitea ere komeni zaizu. 

A jateaz gainera 

B jatea ezik 

C janaz gain 

D jatea aparte 

 

76.  Ospakizun horretara joateko, ..... 

A ez duzu autoa zertan hartu beharrik. 

B ez duzu autoa zertan hartzerik. 

C ez duzu zertan autoa hartu behar. 

D ez duzu autoa zertan hartu. 

 

77.  Ezin izango dugu erabaki sendorik hartu ..... parte-

hartzaile guztiak elkartu arte. 

A ahalik eta 

B harik eta 

C zenbat eta 

D nola eta 

 

78.  Jatetxe hori urruti samar dago eta garestitxoa da; ..... , 

Donostian ez dago toki hoberik txangurroa jateko. 

A bestelakoan 

B dena den 

C hots 

D hain zuzen 

 

79.  Antzina, goi mailako ikasketak zituenak etorkizun 

oparoa espero ..... 

A zitekeen 

B zezakeen 

C zitzakeen 

D lezakeen 

 

80.  Ez dago beldurrezko nobelarik horrek irakurriko ez 

..... 

A duela. 

B duena. 

C duenik. 

D dituenik. 

 

81.  Zenbait herrik hur-hurrean dute itsasoa, ..... 

adibidez. 

A Elantxobe 

B Elantxobek 

C Elantxoben 

D Elantxobekoa 

82.  Lagun prestua da benetan: bizkorra, bihotz 

onekoa, umoretsua, ..... 

A gutxiengoa bezalakoa. 

B nahi hainbestekoa. 

C etxerako modukoa. 

D markakoa oso. 

 

83.  Asteburu honetan ere mendira joango gara? 

A Bai eta gustura joan ere! 

B Nola ez ginen joango, bada! 

C Galdetuta ere! 

D Ez dago zertan galdetu behar! 

 

84.  Zein da zuzena? 

A Matxismo itsu hori da gu haserretzen gaituena. 

B Zer axola du itsasmaila metro pare bat igotzea? 

C Hori ez du zergatik horrela izan beti. 

D Lan txukunak daude eskoletan, gehienak haur 

txikiengatik eginak. 

 

85.  Hona hemen zure oparia! 

 Erantzuna: 

A Ene! Zer dotorea da! 

B Ene! Dotore askoa, gainera! 

C Ene! Hori bai dela dotorea oparia! 

D Ene! Zelako dotorea! 

 

86.  Ene, kurtsoa gainditu dudala esan didatenean, ..... 

A a zer lasaitua hartu dudan! 

B hori handia hartu dudan lasaitasuna! 

C hau poz handia hartu dudala! 

D bai lasaitu egin naizela! 

 

87.  Zein da zuzena? 

A Hori edozein gauzekin dago pozik. 

B Emakumeren batek esan dio hori. 

C Gauzak apirilan edo maiatzan argituko dira. 

D Ia gazte gehienek egiten dute kirolaren bat. 

 

88.  Arazo larri hori ez dugu guk eragin; ....., guk ez 

dugu hori konpontzen jardun beharrik. 

A hain zuzen ere 

B osterantzean 

C beraz 

D izan ere 

 

89.  Zure autoa hondatuta badago, lasai egon, edonork 

eraman ..... zu etxera. 

A zaitzake 

B zintezke 

C diezazuke 

D litzaizuke 
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90.  Aste osoan jardun dugu ..... 

A gai horren buruz. 

B emaitza on bati zain. 

C haren erantzunaren begira. 

D argibide gehiagoren bila. 

 

91.  Zein da zuzena? 

A K.o. XX. mendea. 

B K.o. XXgarren mendea. 

C K.O. XX. Mendea. 

D K.o. XX. Mendea. 

 

92.  Puntuazioari dagokionez, zein da zuzena? 

A Idazlearen haurtzaroa ipuinek osatu zuten; haiek 

izan ziren, gerora, nobelaren sorburu. 

B Idazlearen haurtzaroa, ipuinek osatu zuten, haiek 

izan ziren gerora, nobelaren sorburu. 

C Idazlearen haurtzaroa ipuinek, osatu zuten, haiek 

izan ziren gerora nobelaren sorburu. 

D Idazlearen haurtzaroa ipuinek osatu zuten; haiek 

izan ziren, gerora nobelaren sorburu. 

 

93.  Nola irakurtzen da (26+8)/4? 

A Hogeita sei gehi zortzi, laugatik zatituta. 

B Hogeita seiri zortzi gehitzen, laugatik zatitzen. 

C Hogeita seiri zortzi gehitu eta zati lau zatitu. 

D Hogeita sei gehi zortzi, zati lau. 

 

94.  Zein da zuzena? 

A Irekita ordu bitatik lau ordutara. 

B Ordu bitatik lautara irekita. 

C Ordu bietatik lau orduetara zabalik. 

D Ordu bietatik lauretara zabalik. 

 

95.  Haren berri izateko irrikarik agertuko banu, itzal 

handiko inor gutxi ezagutzen dudala pentsatuko 

lukete hainbatek. 

A Haren berri izan nahi nuenez, zenbaitek pentsa 

lezake ez dudala itzal handiko inor ezagutzen. 

B Zenbaitek pentsa lezake ez dudala ospe handiko 

inor askorik ezagutzen, baldin eta hura 

ezagutzeko irrikarik azalduko banu. 

C Haren berrien zain irrikan nengoenez, argi dago 

itzal handia egiten duen inor gutxi ezagutzen 

dudala. 

D Hura berritzeko asmorik azalduko banu, 

hainbatek pentsatuko lukete ez dudala itzal 

handiko inor askorik ezagutzen. 

 

96.  Mutil horrek lan guztiak bizkor egiten ditu; esku 

arteko hori ere ..... 

A di-da batean egingo du. 

B pis-pas batean egingo du. 

C zirt-zart batean egingo du. 

D dzanga-dzanga batean egingo du. 

 

97.  Poz-pozik zaudela adierazteko: 

A Zein pozik bizi naiz! 

B Zelako pozik bizi naizen! 

C Pozaren pozez bizi naiz! 

D Bai ondo bizi naizen! 

 

98.  Ander burugogorra dela? Bada, bere semea ere ..... 

A ezpal berekoa da. 

B beraren adinakoa da. 

C haren bikoitza da. 

D ez da urrutiko intxaurra. 

 

99.  Zure alaba hori zirikatzaile bikaina da.  

Erantzun egokiena: 

A Bai, jendeari beti ilea hartzen ibiltzen da. 

B Bai, adarra zeini joko ibiltzen da beti. 

C Bai, ziritik zirira ibiltzen da beti. 

D Bai, arpa erabiltzen iaioa da. 

 

100 Guk ezin izango dugu inola ere eskatutako hori 

datorren asterako egin; izan ere, ..... 

A badugu aurreragokorik. 

B beste zereginak dauzkagu. 

C lanetik lanera gabiltza. 

D lanez murgilduta gaude. 

 
 

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. 


