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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. 

ZAKUR ZAHARRARENA 

 

uberoako Betzüla mendiko bordetan artzain urtetsu 

bat bizi zen, bakarrik, bere ardiekin eta zakur 

zaharrarekin. Azienda urria, baina azienda. Inondik 

inora espero ez zuenean, elurra mara-mara egin ez zion, 

ba, aitona gajoari? ________1________ eta giroa txartu 

da setati. Ardientzat bazen bordan aski belar ondu eta ur, 

baina artzainak jana falta, eta herrira inola jaisterik ez... 

 

 _________2_________ giroa petral; bideak, 

itxiak; gosea, sekulakoa. _______3_______ loa ere 

galarazten zioten. Ordezko hortz-haginak alferrik 

zeramatzan ahoan egunez; garbi-garbiak uzten zituen 

mesanotxean gauez. Zerbait egin beharra zeukan, 

____________4____________ . Jarri da pentsatzen 

_________5_________ , eta erabaki du zakur zaharra 

akabatzea, ardi bakanak dirutarako utzita, badaezpada. 

Errai oneko gizona zen, baina errai hutseko. «Bihar 

________6________–esan zion aurrez aurre-, eta beteko 

nauk txitxiz ipurdiraino!». Zakurrak buztana hankapean 

hartuta begiratzen zion, begi negartiez... 

 

Argitu du hurrengo goiza eta, laban zorrotza 

baino lehen, joan da ordezko hortz-haginak hartzera 

eta… falta! Inon agertzen ez. Eta _____7_____: «Zer 

egiteko hil behar diat zakurra, gero 

__________8__________ banauk!?». Argitu du 

hurrengo eguna ere, eta, halako batean, 

_________9_______ eta ireki dira bideak. Hirugarren 

egunean, mesanotxe gainean agertu zen 

______10______ artzain gosetuaren ordezko hortzeria. 

Ia eman zion zakurrari makilakada bat; baina bi aldiz 

pentsatu («Bera ibili duk zuhur; neu zakur») eta herrira 

joan ziren jatera hirurak: artzaina, zakurra eta hortzeria. 
 

 

 

1 A Elur malutak botatzen ditu 

 B Zuritu du lodi mendia 

 C Elur tantak bota ditu 
   

2 A Egunak aurrera eta 

 B Egunean baino egunean 

 C Egunetik egunera 
   

3 A Sabelkeriek 

 B Sabeltzainek 

 C Sabel-zorriek 
   

4 A esne mamitan bizitzeko 

 B handik  bizirik aterako bazen 

 C bere horretan bizitzen irauteko 
   

5 A muinak urtu arte 

 B burmuinari ekiten-ekiten 

 C zuhur bezain txolin 
   

6 A txikituko diat 

 B garbituko nauk 

 C akabatuko haut 
   

7 A bere baitan 

 B bere batean 

 C bere horretan 
   

8 A jateko gauza ez 

 B ezer jatekorik ez 

 C jateko gaitasunik ez 
   

9 A giroa ondu du 

 B eguraldia hobera doa 

 C aroa zuzendu da 
   

10 A arian-arian 

 B atzera 

 C beren beregi 

Z 

J.M.Mendizabal, Bizargorri, Diario Vasco (2009-07-21) 

(Moldatua) 
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LEXIKOA 

NOLA WANG-FO SALBATU ZEN 

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. 

ang-Fo pintore zaharra eta Ling, haren 

diszipulua, Hango erresuman barrena 
zebiltzan bidez bide. 

Geldiro egiten zuten bidean aurrera, izarrak 

begiesteko (11)  gelditzen baitzen Wang-Fo 
gauez, burruntziei beha egoteko egunez. Ez 

zeramaten zama handirik aldean (12), gauzen 
irudia baitzuen gogoko Wang-Fok, eta ez gauzak 
berak, eta ez baitzen deus munduan haren ustez 
merezi zuenik, salbu eta pintzelak, lakaz eta tinta 
txinatarrez betetako ontziak eta zeta nahiz arroz-
paperezko erroiluak. Pobreak ziren, anoa bat 
artatxiki-ahiren truke ematen baitzituen Wang-

Fok bere pinturak, eta arbuiatu (13)  egiten 
baitzituen zilarrezko txanponak. Ling 

diszipuluak, zirriborroz mukuru (14)  egindako 

zorroaren pisupean abailduta (15), begirunez 

makurtzen zuen bizkarra, zeru-ganga (16)  bera 

gainean zuela irudi, ezen (17), zorro hartan, 
Lingen begitako, mendi elurtuak, udaberriko 

ibaiak eta ilargiaren udako aurpegia baitzeuden 
bilduta. 

Ling ez zen jaioa egunsentia bereganatzen eta 
ilunabarra eskuratzen zuen agure zahar baten ondoan 
bideak kurritzeko. Urre-trukatzailea zuen aita; ama, 
berriz, seme jaio ez zela-eta ondasunak madarikazio 
artean utzi zizkion jade-salerosle baten alaba bakarra. 

Aberastasunak ezustekoak (18) bazter uzten zituen 
etxean hazi zen Ling. Zirrikituak kontu handiz itxiak 

zituen bizimodu hark herabe (19) bilakatu zuen: 
beldur zien zomorroei, trumoiari eta hildakoen 
aurpegiari. Hamabost urte zituenean, emaztea 
aukeratu zion aitak, oso ederra hartu ere, semeari 
zoriona eskaintzen zion ustea kontsolagarri 
baitzitzaion gauak lo egiteko balio duen adinera 
heldua zen hartan. Kanabera bezain ahula zen Lingen 

emaztea, esnea bezain haur-kutsukoa (20), listua 
bezain geza, malkoak bezain gazia. Lainotzen ez den 
ispilu bat maite litekeen bezala maite izan zuen 
Lingek bihotz garbiko emazte hura, betiere babesa 
emango lukeen talisman bat bezala.  

M. Yourcenar, Ekialdeko kontakizunak  

(itzul. Imanol Zurutuza) Moldatua 

 A B C D 

11 begiratzeko begiz jotzeko dastatzeko begitantzeko 

12 aldamenean soinean agerian ezkutuan 

13 estimatu ahaztu oparitu gutxietsi 

14 apainduta gainezka zatika kostata 

15 amilduta abiatuta ohituta konkortuta 

 A B C D 

16 laino muga goi gandu 

17 hala nola izan ezik zeren horrenbestez 

18 ustekabeak gabeziak larritasunak ezinegonak 

19 bitxi harro adoregabe anker 

20 itxurakoa gustukoa sasoikoa eredukoa 

W 
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UMEENTZAT 

 

ai polita gertatzen dela honako 

elkarrizketa hau haur eskolako 

gurasoen artean: A gurasoa, ozen eta 

harro: -«Atzo Uxuek galdetu zidan neskak 

neskekin ezkontzen diren, berak Iraiarekin 

ezkondu behar duela eta. Nik baietz, berdin 

dela neska edo mutil, nahi duena nahi 

duenarekin ezkontzen dela. Are, esan nion 

maitatzeko ez dagoela ezkondu beharrik, 

begiratzeko guri». 

Irribarreak, baieztapen eta adostasun 

keinuak. 

B gurasoa, are ozenago eta harroago: -«Ba, 

Unairekin ez dago jakiterik: egun batean 

esaten du Maddirekin dagoela maiteminduta 

eta hurrengoan Jokinekin… Horrek denari 

ematen dio… Horrek bai jakin!». 

Algarak. Eta progresiaren abangoardia, 

Pirritx eta Porrotxen ikasle aurreratu, eta 

hipermegaguay izatearen sentipen goxoa 

solasean aritu diren gurasoen artean. 

Baina kontakizun bertsua isil eta ezkutuan, 

dramako keinueraz eta problemaren gaitzizenaz 

aipatzen da pixka bat aurrerago, umeak berean 

jarraitzen badu 12, 13, 14 urte dituenean, eta 

irakurtzen, zenbatzen eta mundua biribila dela 

esaten ikasi duen bezala, ez badu ikasi normala 

gizon bat andre batekin lotzea eta haurrak izatea 

dela.  

Funtsean, oraindik ere sexu, nortasun eta 

afektuen askatasuna haur txikientzat nahi dugu, 

euskara eta dauzkagun ondasunak guztien artean 

banatzea bezalaxe.  

B 

Idurre Eskisabel, Berria (2014-06-28)  

UMEENTZAT 

21 A eta B gurasoen pasadizoen bidez, zer nabarmendu nahi du egileak?  

 A Gurasoen harridura, haurren sexu joerak txiki-txikitatik azaltzen direla ikusita.  

 B Haurren naturaltasuna, umetan zein sexu kide aukeratu berdin zaie eta. 

 C Gurasoen onarpena, haur txikien sexu joera edozein dela ere. 

 

  

22 Zein ideiak laburbiltzen du hobekien testuaren mezua?  

 A Aita-ama berritzaileek laudatu egiten dute berdintasuna eta askatasuna beste gurasoen 
aurrean; etxean, berriz, arbuiatu. 

 B Txiki-txikitatik ikasi beharko lukete umeek, heldu bezain laster, ameskeria eta utopia handiak 
bazterrera utziko dituztela.  

 C Guraso aurrerazaleek umeengan onesten dituzten ideia aurrerazaleak arriskugarritzat jotzen 
dituzte haurrak heldutakoan. 
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IRAKURMENA   |   TESTU LABURRAK 

PIZTIA ARRAROA NAIZ 

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. 

z naiz inoiz Iruñeko sanferminetan egon. 

Ez diot handioski edo lotsari. Ez naiz 

egon, beste barik. Ez zait jendetza 

gustatzen, eta niretzat beti izan da jende lar batzen 

den tokia. Ingurukoak joaten zirenean ere, nik 

nahiago izaten nuen jai txikiagoetara joan. Urteak 

joan dira eta ez ditut gure jairik ezagunenak 

zapaldu inoiz. Ez du Iruñearekin zerikusirik. Zinez 

dinotsut. Maite dut hiria. Sanfermin oro, har txiki 

bat pizten zait eta gauza bera pentsatzen dut: aurton 

bai? Baina beti aurkitzen dut osterantzeko 

aitzakiarik eta ez naiz sanfermineratzen. Piztia 

arraroa izango ote naiz? Agian banaiz, izan. 

Sanfermin osteko Iruñea, ordea, ezagutzen dut. 

Duela urte batzuk bideak zapuztu zuen abentura 

batek eraman ninduen hara. Lastozko opil 

erraldoiak baino ez ziren falta hiriaren bakardadea 

irudikatzeko. Bero idorra gogoratzen dut, lo 

egiteko toki baten bila ibili izana, eta alde 

zaharreko ostatu erdi itxian zegoen jabe harrituaren 

esaldia: «Berandu zatozte». Kale hutsak, gau 

hutsagoak. Isiltasuna. Taberna itxiak, Vienar 

kafetegia. Plaza nanoaren nanotasuna inoiz ez dut 

hain argi ikusi (barka iezadazu, iruindar hori, baina 

plaza hori nanoa iruditu izan zait beti). Pentsatzen 

dut baldintza horietan iruindar ez den gutxik maiteko 

duela hiria. Ni, berriz, hortxe hasi nintzen hiria 

maitatzen. Abandonu gorrienean zegoenean. Gerora 

ere joan izan naiz sarri. Tira, ez hain sarri baina 

aukera izan denetan ez diot joateari muzin egin. 

Urrunetik bizi ditut sanferminak. Deserrian 

dagoen iruindar baten antzera baina bihotzeko min 

gutxiagorekin. Ikusten ditut entzierroak, txupinazoa, 

batzuetan laburpenak. Horiexek dira nire 

sanferminak. Duela gutxi esan didate sanferminetan 

egon ez den euskal herritarra ez dela euskal 

herritarra. Pentsamendu bakarra otu zitzaidan gero, 

orduz geroztik nire baitan dabilena ezin irtenik, 

preso: zenbat baldintza txatxu bete behar dugun 

geutasunaren agiria lortzeko. 

PIZTIA ARRAROA NAIZ 

23 Egileak jendetza ez du gogoko. Horregatik,  

 A sanferminetan ez da Iruñean izaten.  

 B ez da sekula inongo jaitan izan.  

 C nahiago du Iruñetik urruti ibili, Iruñea atsegin badu ere.  
   

24 Iruñearekin duen harremana dela-eta, idazleak dio  

 A iruindarrek eurek baino hobeto ezagutzen duela hiria, sanferminak ezezagunak baditu ere. 

 B hainbat bisitariri ezezaguna zaion hiria maite duela berak. 

 C gaugiro isileko hiria maite duela berak, iruindar gehienek ez bezala. 

   

25 Zein da, funtsean, egilearen pentsaera?  

 A Iruñeari eta sanferminei jaramon egin gabe ez dago euskal herritartasuna agerian jartzerik. 

 B Iruñeko entzierro eta jai zalapartatsuek desitxuratu egiten dute benetako euskal nortasuna. 

 C Euskaldun izateko ez dago zertan bertatik bertara herriko ohitura zabalduenak ezagutu. 

E 

Goizalde Landabaso, Berria (2014-07-28)  



6 

A eredua  

IRAKURMENA   |   TESTU LUZEA 

 

izakion mundualdia hain da laburra, ezen ume 

izateari erabat uzteko astirik ez digun ematen. 

Adin jakin batean ume izateari utzi egiten diogu 

ofizialki, eta bihurtzen gara lehenik gazte, gero heldu, 

geroago zahar. Izan, ordea, ume jaio eta ume hiltzen 

gara, funtsezko gauzei dagokienez. Dugun adina 

dugula, ume jokatzen dugu beldurtzen garenean, ume 

jarrerak hartzen ditugu inor begira ez dugula uste 

dugunean. Eta pentsatu ere bai. Umeek bezala 

pentsatzea da, adibidez, honako hau pentsatzea: 

Gauza bat txarra bada, haren kontrakoa ona da. 

Barregarri behar luke baieztapen horrek,  baina, horrela 

esanda, logikoa dirudi. Adibide bat jartzea aski 

litzateke, ordea, uste ustela dela frogatzeko. Idorreria, 

esaterako, hesteak libratu ezina alegia, txarra da. Baina 

hortik ez da ondorioztatzen, inola ere, beherakoa ona 

denik. 

Hesteei dagozkien gaitzetatik bihotzari dagozkion 

gaitzetara egin dezagun orain. "Godoten gaitza" deitzen 

diot nik gaitz horietako bati: beti zerbaiten esperoan 

egotean datza gaitz hori, etorriko omen den mirarizko 

zeraren baten zain egotean. Egotea, diot, euskarazko 

zentzuan: egonean egotea, dena delako mirari hori 

gertatu arte deus ere egin gabe egotea. Gaitz horrek jota 

dagoen gaixoak, uko egiten dio egoera apurka-apurka 

hobetzeko ahaleginak egiteari. Zertan ahalegindu 

daitekeentxoa egiten, etorriko den horrek den-dena 

kolpetik konponduko badu? Utikan, gauden-gaudenean, 

Egun Handia arte. "Godoten gaitza" deitzen diot, esan 

bezala, Samuel Beckett idazle handiak azaldu baitu 

gaitz hori egokien, orain euskaraz ere irakurgai dugun 

obra ospetsuan: Godoten esperoan. Absurdua irizten dio 

zenbaitek obra horri, baina hor ez dago absurdurik deus 

ere. Godoten gaitzaren kontrako gaitza, berriz, gaitz 

modernoa edo, nahiago bada, postmodernoa da. 

“Hamalauren gaitza” deitzen diot gaitz horri, eta 

“Hamalau”, orobat, gaitz horrek jota dagoenari. 

Hamalauren gaitzak jota dagoen gaixoaren sintoma 

nagusia honako hau da: urruti daudenekin 

harremanetan jartzeko grina gehiegizkoa azaltzen du, 

eta grina horrek galarazten dio gertu dituenekin 

harremanetan jartzea. 

Belarri biak walkmanaren aurikularrez estalita 

agertuko zaizu halakoa hitzordura. Zurekin kalean 

paseatzen doala, hizketan arituko da etengabe: ez zurekin, 

sakelako telefonoz bestaldeko norbaitekin baizik. Bere 

gelan sartu eta, handik ez ateratzen saiatuko da 

hamalauren gaitzak jotako gaixoa. Bere gelan du bere 

unibertsoa, eta zentro jakina du unibertso horrek: 

ordenagailua. Interneti esker, harreman estuak ditu 

hamalauk Australiako lagun batekin. Siberian ere, larri 

ibili, izango du kontakturen bat. Nonahi ditu lagun 

birtualak. Deskuidatuz gero, zeharo aztoratuta izango da 

une honetan, antipodetako bere hamalaukideak bizi duen 

drama pertsonala dela eta. Bihotz zabala da, hori ez dago 

ukatzerik.  

Gure hamalauren alboko atean bizi den gazteak, berriz, 

drama bera biziko du beharbada. Beheko solairuko 

aitona, petxuan mina sortu zaiola eta, sokorru eske ibiliko 

da, ordea. Gure hamalauk ez ditu ez bata ikusiko ez 

bestea entzungo, beste mundu batean bizi baita, urrutiko 

mundu mundial globalizatu batean, ordenagailuan hasi 

eta ordenagailuan bukatzen den munduan. Harentzat 

baizik ez du begirik, harentzat baizik ez belarririk. Handik 

du odola eta arnasa. Hari bidez datorkio bizia, haur jaio 

berriari zilbor-hestetik nola. 

Komunikabide berriei esker, esku-eskura ditugu orain 

urrutiko intxaurrak. Eta nago, intxaur horiekin aserik, ez 

ote zaigun atariko intxaurrondoa ihartzen ari, eta 

usteltzen. Orain, komunikabide berriei esker, nahi adina 

leiho ditugu, munduari begira egoteko. Leiho 

kristaldunak, irekitzen ez diren horietakoak dira, ordea, 

guztiak. Begia bai, baina arima kabitzen ez den 

horietakoak. Etxeko atea, berriz, lehen ez bezala, zazpi 

giltzaz itxita daukagu. Badaezpada ere. Eta nire galdera 

hauxe da: orain ala lehen, noiz ote geunden munduari 

zabalduago? Orain ala lehen, noiz ote ginen zabalago? 

G 

J.R. Garzia, Itsasoan euri. (Moldatua) 

GAITZA ETA KONTRAGAITZA 
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A eredua  

Irakurri aurreko testua eta aukeratu erantzun zuzenak. 

 

Markatu aukeratutakoak erantzun-orrian: zenbaki bakoitzean, dagokion laukitxoa 

(A-B-C-D). 

GAITZA ETA KONTRAGAITZA 

26 Testuaren arabera, nagusitan ere ume izaten jarraitzen dugu. Izan ere, 

 A funtsean, helduago nahiz zaharrago, gure itxura umetako berbera da. 

 B adina gorabehera, sakoneko jarrera eta jokabideetan umeen jarrerak hartzen ditugu. 

 C iritziei dagokienez, gure ideologia ez da askorik aldatzen bizitzan zehar. 

 D pertsona heldua ez da umetako kontraesanak ezagutu eta jarrera aldatzeko gai. 

   

27 Zer da, egilearen ustez, “gauza txarraren ordez haren kontrakoa onestea”? 

 A Serioa eta logikoa da, baina heldutasun gutxikoa. 

 B Ume izatearekin batera desagertzen den pentsaera. 

 C Umekeria hutsa, denari alde edo aurka egin beharra bezala. 

 D Pentsatzeko era logikoa bezain zentzugabea da. 

   

28 Egileak dioenez, zein dira “Godoten gaitza”ren ezaugarriak? 

 A Pentsaera iluna eta ezkorra, zer eginik ez dagoela uste duena. 

 B Pentsaera berri-berria da, ezer konpontzea edo hobetzea galarazten duena. 

 C Pentsaera pasiboa da, begira egotea eta ekimenik eza ditu ezaugarri nagusitzat.  

 D Pentsaera itxaropentsua da, itxaropen osoa etorkizunean kokatzen duena. 

   

29 “Hamalau” deitzen dio egileak beti urrutikoari eta gerokoari begira dagoen lagunari. 

Zergatik? 

 A Hurbileko bizpahiru lagun edo toki ez, baizik eta urrutiko hamalau ezagutzen dituelako. 

 B Walkmana, sakelakoa, ordenagailua… hainbat tresna darabiltzalako urruneko ezezagunekin 

harremana izateko. 

 C Gertuko beharrizanez gain, makina bat kezka eta zeregin izaten duelako egunero. 

 D Bertakoari ezikusiarena egin eta urrutikoaren lilurak itsututa bizi delako. 

  

30 Zer leporatzen die egileak globalizazioari nahiz gaur egungo hedabideei? 

 A Munduko hiritar bihurtu gaituztela, baina etxetik urrutiratu egin gaituztela. 

 B Teknologia berriei gizarteari berari baino garrantzi handiagoa ematen dietela.  

 C Mundu zabaleko albisteak, leihotik begira bagina bezala erakusten dizkigutela. 

 D Hiritarra liluratzeko trebeak direla, baina ez izpiritu kritikoa garatzeko.  
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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. 


