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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. 

ORTZIREN HORTZA 

 

ndo begira egiek, Errolan; hurrengo eguzkiak Pirinioak 

pasatzen _______1_______ . 

– Honanzko bide bera hartuko dugu? Oker ez banago, badago beste 

bide posible bat, beherago, mendate bakar batetik. 

– ... Ibañeta esaten diotena, bai. Bide luze eta bihurria duk oso, 

_______2_______ den baso zarratu baten erdian; armada oso bat 

ezkuta litekek bertan. Erlaitzetik doan erromatar bidea hartuko diagu 

eta mendateak banan-banan igaroko. _______3_______ , jakina, 

inongo gurdirik eror ez dakigun beheko ibar ilun horretara. 

– Gainera, _______4_______ , malda horietan laharra eta elorria 

besterik ez dago. Ezin maniobratu zaldi eta mandoekin, are gutxiago 

gurdiekin. 

– Eta basoek _______5_______ ! Behelainoak tontorrak ikusten 

utziko baligu sikiera. 

– Harrigarria da, bai; Zaragozatik hona eguzkipean etorri gara, eta 

Pirinioetara iritsi orduko harrapatzen gaitu,  _______6_______ . 

– Lainoak gailurretan endredatuta geratu dituk; halere, gaurko 

moduan segituz gero, eguzkitan ibiliko gaituk zenbait orduz, 

behelainoa iristerako. 

– Badugu arrazoirik behelainoaren beldur izateko, jauna? 

– Berez ez, Errolan, baina badakik armada baten etsairik handiena 

beldurra dela. Mendi hauek ez dituk, _______7_______ , bihotz 

gozagarri. 

– Bernardok eta bere zaldizkoek egun guztian jardun dute mendietan 

_______8_______  eta ezer aurkitu ez. Libre bidea. 

– _______9_______ , baskoien erasoren bat espero? 

– Iruindarrak atzetik ditugula uste dut, beharbada Banu Qasitarrek 

indartuta. Horiekin Tuterako ibian borrokatu nintzen; gerlari onak eta 

zaldizko bikainak. 

– _______10_______ , ez diagu kezkatzeko arrazoirik. Zalditeriaren 

karga batek behin betiko sakabanatuko ditik. 

– Jauna, erretagoardia zuzentzeko ohorea eskatuko dizut. 

– Espero nian higandik, Errolan. 

 

 

 

1 A ikusiko gaitik 

 B ikusiko diagu 

 C ikusiko zituztek 
   

2 A ehizarako ezin egokiagoa 

 B segadetarako ezin aproposagoa 

 C atseden hartzeko ezin hobea 
   

3 A Badaezpada edo 

 B Kontu handiz 

 C Ohar bitez 
   

4 A txo 

 B laguna 

 C jauna 
   

5 A ez ditek goxoagoak ematen 

 B ez zeudek oso argi eta abegitsu 

 C garbi erakusten zigutek bidea 
   

6 A harrapatuz gero 

 B atzetik segika 

 C zain balego bezala 
   

7 A alajaina 

 B inondik ere 

 C nork jakin 
   

8 A nora ezean 

 B atzera eta aurrera 

 C atzekoz aurrera 
   

9 A Ba al du, ba 

 B Ez ziaten, ez 

 C Ez huen, ba 
   

10 A Gure atzean badira 

 B Gure aurretik direnez 

 C Guri so baleude 

O 

Josetxo Orueta, Ortziren Ortza. Pamiela, 2004 (Moldatua) 
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LEXIKOA 

BAIKORTASUN GARAIAK 

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. 

 

ataklismo (11) hotsak baino ez   

ditut entzuten aspaldion. Gero eta   

ozenago (12) jotzen dute tronpeta 

apokaliptikoek. Egunetik egunera okertzen 

dira gauzak, abaila (13) bizi ezin 

geldituzkoan. Orain mundu guztia da ezkor, 

modan jarri da pesimismoa. Krisiak dena du 

txar, batik bat krisirik inoiz ezagutu ez 

duenarentzat. Halaxe gaudela, gauzak 

apurño bat alderantzizkotu (14) direla 

iruditzen zait: artistak, berez pesimismorako 

bulkada (15) ia patologikoa dutenak, dira 

orain egoera baikortasun nimiño batez 

ikusten dutenak, eta berez optimista diren 

gizakiak, berriz, ezinago beltz ikusten dute 

orain panorama.  

 

Krisiak hausnarketarako abagunea (16)

eskaintzen du, barne-bilketarako parada, 

munduari buruz pentsatzeko egokiera. Krisia 

ez dago gugandik at (17), entzuten ditugun 

tronpeten durundiak (18) ez datoz urrundik, 

geure barrutik baizik, eta horrexegatik 

entzuten ditugu hain ozen. Gauzak gaizki 

daudenean pesimista izatea ez da         

jokabide (19) ausarta, ez eraginkorra. Orain, 

lagunok, baikor izatea tokatzen zaigu. 

Gainerakoan (20) ez dugu mundu berririk 

sortuko. 

 

Karlos Linazasoro, Diario Vasco (Moldatua) 

 A B C D 

11 Hondakin Garaipen Hondamendi Aldaketa 

12 herabetiago gertuago bortitzago leunago 

13 ziztu urrats abaro abantaila 

14 alderatu irauli aldeztu aldendu 

15 jarrera joera kezka bihozkada 

 A B C D 

16 tartea egoera abiapuntua lanabesa 

17 kanpo aitzin urruti hur 

18 dardarak hotsak durduzak dindirriak 

19 tankera norabide egitasmo portaera 

20 Besteak beste Osterantzean Horrez gainera Bestela ere 

K 
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GAZTEAK 

 

aurko gazteekin harremana duten heldu 

ugarik belaunaldi arteko amua ederki 

irentsia dute, zoritxarrez. Izan ere, nire 

ingurua desgaztetu ahala, gaurko gazteen 

kontrako komentarioak ohikoago bihurtzen 

hasi dira. Adinak ez du barkatzen, nonbait. 

Ezin gaurkoagoak diruditen kritika latzok, 

ordea, Sokratesek eta Hesiodok euren garaiko 

gazteei buruz jaulkitakoen oso-oso antzekoak 

dira (K.a. V. mendean eta VIII. mendean, 

hurrenez hurren): “Gaurko gazteek ez dute 

autoritaterik errespetatzen eta tiranoak dira” 

eta “ez dut inolako esperantzarik gure 

herriaren geroaz, gazteok jasanezinak eta 

ikaragarriak direlako”. Areago, 4.000 urte 

inguru dituzten gisa bereko testigantzak ba 

omen daude Egipton eta Babilonian ere. 

Historiaren soka luzeak ageri duenez, 

adinaren poderioz bizitzaren gaineko gure 

ikuspegiak okertzera jotzen du maiz. Faltsua da, 

hortaz, hainbatetan aditu beharko dudan eta 

dagoeneko nardatua naukan mezu apokaliptikoa: 

gaurko gazteak gainbehera doaz. 

Gaurko gazteak, baina, atzoko eta biharkoen 

pare dabiltza, baita urte batzuen buruan beren 

aurrekoei gezia botatzen ere. 

G 

Edu Zelaieta, Argia, 2011 (Moldatua) 

GAZTEAK 

21 Gaurko gazteen eta helduen arteko harremanaz zer dio Zelaietak? 

 A Gaur eta duela 4.000 urte, helduek ez dutela gazteei buruz iritzi onik izan. 

 B Gazteek kritika gogorrak egiten dituztela beren gurasoei buruz. 

 C Gaurko gazteek engainatu egiten dituztela helduak. 

  

 

22 Zer ondoriotara iritsi da idazlea testu honetan? 

 A Historiak erakutsi digun gisara, gazteek ez diete errespeturik helduei. 

 B Gaurko gazteak oker dabiltza, atzoko eta biharkoen pare. 

 C Urteen joanean, bizitzari buruz ikuspegi ezkorragoa izan ohi dugu. 
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IRAKURMENA   |   TESTU LABURRAK 

GEZURRAK 

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. 

man dezagun berandu iritsi zarela. Eta ez 

dela izan zure gogoz. Eman dezagun 

bidean gertatu zaizkizunak ez direla 

sinistekoak. Ez duzu iratzargailua entzun, zenbakiz 

nahastu egin den eta ulertu nahi ez duen ezezagun 

batek esnatu zaitu eta faborearen trukean, modu 

txarrez moztu diozun arte entretenitu zaitu, 

irteterakoan giltzak etxe barruan ahaztu dituzula 

jabetu eta bizilagunarengana igo behar izan duzu 

urgentziazko kopiaren bila, berriz ere sartu ahal 

izateko, etxekoekin batera dauzkazun autoarenak 

eskuratzeko, garajeko ate automatikoa ez zebilen 

argindarrak jai hartu duelako justu zuk behar 

zenuen unean, gasolindegiraino justu-justu iritsi 

zara bart gauean eginkizun horretan bost minutu 

galtzeak nagia eman dizulako, kamioi guziek 

erregai depositua orduantxe bertan betetzea erabaki 

dute, egunero egiten duzun bidea itxita dagoela 

jakinarazi dizute eta ohikoa ez duzun bidetik segi 

beharko duzu, barkatu eragozpenak, presaren eta 

amorrazioaren eraginez ez duzu lehendabizikoan 

asmatuko eta, hala ere, ailegatuko zara, parkingean 

ez dago tokirik, auto bat irtetera doan unean atzetik 

sartu zaizun azkar usteko batek lapurtuko dizu tokia, 

harekin eztabaidan aparkatzeko tokia galduta eta 

beroaldia irabazita geratuko zara, eta halako batean 

zabalduko duzu atea «barkatu» esanez. 

«Zer?» galdetuko dizute, «jakin liteke zergatik 

etorri zaren hain berandu?»ren tokian. Eta zuk: 

«Istripu txiki bat». 

Berripaper guztietan azaldu den traste berri bati 

esker (bideokamera eta aurpegiko odolaren 

gorabeherak neurtzen dituen sentsorea osagai) 

segituan antzemango omen dizute gezurretan ari 

zarela! 

Alferrikako saioa. Beste bat. Egiak jende asko 

asaldatzen du eta aztoratzen, eta aurpegia aldatzen, 

gezurrak baino gehiago. 

Sekula asmatuko ez dutena zera da, gezurra esatea 

batere axola ez zaion gezurtia harrapatuko duen 

trastea. 

GEZURRAK 

23 Zein egoera irudikatzen du Iturbek testuan? 

 A Egun batean, lanerako bidean gertatu zaizkionak. 

 B Lanera berandu iristea justifikatzeko asmatu dituen aitzakiak eta gezurrak. 

 C Norabait berandu iristea eragin dioten gertakariak, eta horren aurrean emandako erantzuna. 

   

24 Aparkalekuko egoera, nola irudikatu du? 

 A Zure atzekoak aparkatzeko tokia lapurtu nahi izan dizu, baina zu atera zara irabazle. 

 B Aparkatzeko tokia kendu dizunarekin haserre eta eztabaidan. 

 C Zu baino lehenago aparkatu duen gidari azkarrari barkamena eskatzen amaitu duzu. 

   

25 Zer dio gezurretan aritzen denaz, gezurraz eta egiaz? 

 A Gezurra esateko erreparo handirik ez duena nekez harrapatuko dutela. 

 B Egiatan ari dena gezurtitzat hartzen duela asmatu berri duten traste horrek. 

 C Gezurretan ari zarela antzemateko tresna eraginkorra asmatu dutela. 

E 

Arantxa Iturbe, Berria, “Larrepetit”, 2011 (Moldatua) 
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IRAKURMENA   |   TESTU LUZEA 

 

hikoa baino luzeagoa izan zen herenegun 

Anoeta estadioan futbol derbiaren atarikoan 

Xabier Leteri eskaini zitzaion omenezko 

minutua. Haren argazkia markagailuetan jarri zuten 

ikusgai, baina erdiragarriena Xabierren ahotsa 

entzutea izan zen: Sinisten dut egunen batean hilen 

naizela... 

Ez da gutxi futbol zelai batean euskal kulturari 

tarte bat egitea, baina jakin nahi nuke zer den Xabier 

Lete Anoetan bildutako gainerako gehienentzat. Eta 

beldur naiz erantzunaren. 

Bakoitza libre da, noski, Leteri buruzko bere 

balorazioa egiteko, baina den-dena ere ez da libre, 

eta niri behintzat okerrak ez ezik onartezinak ere 

iruditu zaizkit egunotan irakurri eta entzun ditudan 

kontu batzuk.  

Politikari batek, esaterako, Lete «balio 

demokratikoen aldeko sutsua» izan zela azpimarratu 

du, eta, hori horrela balitz ere, ez dago eskubiderik 

Leteren merituak horrela laburbiltzeko. Besteak 

beste, Xabierren pentsamendua hori baino askoz 

konplexuagoa izan delako beti, eta zerbaitek 

definitzekotan, ideien barne-tentsio etengabeak 

definitu izan duelako oiartzuarraren pentsamendua. 

Egia da Euskalerri nerea, ezin zaitut maite utzi duela 

idatzia eta kantatua, baina esaldi horrek badu 

bigarren zatia ere (baina non biziko naiz zugandik 

aparte), eta iruzur egingo genioke, nori eta omendu 

nahi omen dugun horri, zatietako bakar batekin 

geratuko bagina. Adibide bat baino ez da, ehunka 

aurki litezke horrelakoak Leteren obran, beti ere 

euskal mundutik gertu bezain alde bateko zein 

besteko fundamentalismotik urruti: Gurdi okerra 

zuzen dezakeen / dotrinarikan ez dut nik.  

Kantari moduan ez omen zen punta-puntakoa, 

hori ere entzun eta irakurri behar izan dugu, eta nago 

jendeak nahastu egiten dituela hor ahots ederra izatea 

eta kantari ona izatea. Gogoan dut –hemezortzi 

urteko bizipenak gogoan izaten diren modu bitxi 

apetatsu horretan bada ere–, birritan egon nintzela Ez 

dok Amairu taldearen emanaldia ikus-entzuten. 

Xabier bizardun bat dut gogoan, eta batez ere kantu 

bat, nik dakidala gero grabatu ez duena: Kate honek 

lotzen nau, kate honek nau hiltzen, / kate honen 

gogorrak / nau ederragotzen... Hondarribiko 

emanaldian, bazen gurekin mutil bat, organo jotzaile 

ospetsu baten semea, artean Estatu Batuetatik etorri 

berria, eta gogoan dut haren iruzkin miretsia: «Horra 

James Taylor euskalduna». Nik neuk, Bob Dylanekin 

parekatuko nuke, baina izango da hura ere kantari 

txarra dela esango duenik. Edo ez, ingelesez 

barkagarri baita, antza, euskaraz bekatu larria dena: 

Urrezko dukat eta dirua / ez dira engainu txarra / 

bazter batera apartatzeko / lehengo sinismen 

zaharrak. 

Gauzak zer diren, nik handik urte askora jakin 

nuen hitz horiek ez zirela Leterenak, euskal kulturak 

ezinbesteko duen beste erraldoi batenak baizik: Joxe 

Azurmendirenak, alegia. Durangoko nobedadeei 

begiratzea ondo dago, baina zeozer asmatu beharko 

genuke jendea, aspaldi argitaratuak izan arren, 

nahitaez irakurri beharreko liburu batzuk irakurtzera 

bultzatzeko, Azurmendiren Hitz berdeak kasu. Edota 

Leteren kantuak. 

Politikari ere izan genuen Lete, zenbait hedabideri 

deseroso bide bazaie ere. Gipuzkoako Foru 

Aldundiko Kultura diputatu zela, elkarrizketa luzea 

egin nion Euskadi Irratirako. Naturaltasun osoz 

aitortu zizkidan karguak sorrarazten zizkion 

kontraesanak, eta behin ere ez zuen bere estatusa 

baliatu elkarrizketa bideratzeko. 

Ez dut uste Xabierrek inoiz egingo zuenik 

euskararen aldeko aldarrikapen arranditsurik, baina, 

nire ustez behintzat, inork gutxik egin du Letek adina 

euskara bizigarriago izan dadin: euskara zabalduaz 

zabalago egin gaitu, egiten gaitu. 

Jaio nintzen lekuan eta jaio nintzen garaian jaio 

izanaz pozteko arrazoi nagusietako bat dira niretzat 

Xabier Lete eta haren obra, orain eta hemen 

euskaldun izateaz harrotzeko motiboa. 

 

O 

Joxerra Garzia. Berria, 2010-12-07 (Moldatua) 

GAUZA ILUNAK ETA ARRAZOI GORDEAK 
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Irakurri aurreko testua eta aukeratu erantzun zuzenak. 

 

Markatu aukeratutakoak erantzun-orrian: zenbaki bakoitzean, dagokion laukitxoa 

(A-B-C-D). 

GAUZA ILUNAK ETA ARRAZOI GORDEAK 

26 Xabier Lete hil berritan egindako balorazioen haritik, Joxerra Garziak dio ... 

 A egokiak eta aipagarriak iruditu zaizkiola esandako gehienak. 

 B hainbat baloraziori desegoki iritzi eta Leteren pentsamenduaren barne-tentsio etengabea 
nabarmenduko lukeela. 

 C balio demokratikoen alde hark egindakoa nabarmentzeak ondo laburbiltzen duela Leteren meritua. 

 D Anoetako futbol derbian eskainitako minutuak iruditu zitzaizkiola hunkigarrienak. 

   

27 Zer nabarmenduko luke idazleak Xabier Leteren obraz? 

 A Euskal mundutik gertukoa eta euskararen fundamentalisten aldekoa izatea. 

 B Argitaratu gabe utzi dituen lanak azpimarratuko lituzke. 

 C Euskalerri nerea, ezin zaitut maite kantaren hasiera ospetsua. 

 D Euskal munduan kokatzen du haren lana, baina alde batekoen zein bestekoen ideia hertsietatik 
aparte. 

   

28 Zer iritzi du idazleak Lete kantariaz? 

 A Ez dator bat ez zela kantari ona esaten duten horiekin. 

 B Gogoan ditu Ez dok Amairuren emanaldiak, eta haietan Letek abestutakoak. 

 C Kanturako baino dohain hobeak izan zituen politikari lanetarako. 

 D Ahots ederra izan arren, ez zen punta-puntako kantaria. 

   

29 Letek euskarari emandakoaz esan daiteke... 

 A ez zuela izan Joxe Azurmendik adinako abileziarik euskaraz dotore idazteko. 

 B Foru Aldundiko diputatu zela egin zuela lanik handiena euskararen alde. 

 C euskararen aldeko aldarrikapen harroak egin zituela, euskara indartzeko asmoz. 

 D euskara bizigarri egin duela, eta euskaldunok aberatsago egin gaituela. 

  

30 Euskaldun izateak sortu dizkigun poz edo betebeharren inguruan, zer dio? 

 A Euskaldun gisa, Xabier Letek eta haren obrak eragin diola pozik handiena. 

 B Aspaldi argitaratuak izan ezik, euskaldunok derrigorrean irakurri beharko genituzkeela hainbat 
liburu. 

 C Euskaldun guztiok ezagutu beharko genituzkeela gure kulturan maisu izan ditugunen lanak. 

 D Joxe Azurmendiren abestiek, besteren artean, poz eta ezusteko handia eragin diotela. 
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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. 


