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1.	
Lotu hitz bakoitza bere esanahiarekin:
bermatu

aintzat hartu

erkatu

hornitu

kiskali
irauli

iraina
ikuskatu

mehatxua
areagotu

1. Gehitu, batez ere nolakotasunean:
2. Erabat erre:
3.	
Goiko alde edo zatia beheko alde edo zati bihurtzen dela jarri, azpikoz gora:
4. Norbaiten izen onaren aurkako egitea edo hitza:
5.	
Zerbait behar bezala ote dagoen edo dabilen begiratzeko edo egiaztatzeko
ikerraldi bat egin:
6. Zerbait edo norbait beste zerbaitek eusten diola jarri:
7. Zerbaitetarako behar diren gauzak eskuratu:
8. Berdintasunak eta desberdintasunak aztertu:
9. Kontuan hartu:
10.	
Norbaiti, beldurtzeko asmoz, kalte egingo zaiola adierazteko egiten zaion
hitzezko edo keinuzko adierazpena:

2.	Lotu hitz bakoitza bere sinonimoarekin. Aukeran dituzun hitzen artean bi sobera
daude:

nerabe:

zigilu:

agortu:

ekidin:

trakets:

eritasun:

lazgarri:

sustapen:

otzan:

amarru:

orotariko:

xede:

malur:

egonarri:

atarramentu:
zorigaitz

egonezin
ildo

helburu
zentzu

maltzurkeria

saihestu
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mantso

pazientzia
gaitz
gaztetxo
beldurgarri

askotariko
bultzatze
amaitu

seilu
baldar
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3.	
Berridatzi

esaldi hauek -TAKO/-DAKO atzizkiaren bidez eratutako perpaus
osagarri burutuak erabiliz:
1. Ez dut uste inori kalte egin diodanik. (uste erabili)

2. Pena dut laguntza berandu etorria.

3. Alaba galdu zuen, eta ez dauka zerekin arindu samina.

4. Entrenatzaileak kontrarioak iraindu ote dituen, epaileak ez dauka frogarik.

5. Gatibuari astindu ederra eman ziotela zabaldu zen. (hots erabili)

6. Tximista batek jo duelako itxura hartu diogu bidean eroritako pago bati.

7. Ez dut gogoan Urtain harri-jasotzen ikusi izana. (oroitzapen erabili)

8. Nire ordenagailuan baten bat ibili delako susmoa sortu zait.

9. Eskabidea aurkeztu izanaren ziurtagiria eskatu didate.
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4.	
Aukera ezazu esaldi egokia Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua kontuan hartuz:
1. a) Australian, Kanguru uharteko koala gehienak hilko dituzte ekologia babestu
nahian. Gobernuko agintariak kezkatuta daude: uste dute koalak hiltzeak turistak
afektatu egingo dituela, eta, ondorioz, bisitari-kopurua gutxitu.
b) Australian, Kanguru uharteko koala gehienak hilko dituzte ekologia babestu
nahian. Gobernuko agintariak kezkatuta daude: uste dute koalak hiltzeak turistak
hunkitu egingo dituela, eta, ondorioz, bisitari-kopurua gutxitu.
2. a) Gatazka armatuak afganistandarren funtsezko eskubide gehienak urratu ditu,
baita osasun eta hezkuntza zerbitzuak murriztu ere.
b) Gatazka armatuak afganoen funtsezko eskubide gehienak urratu ditu, baita
osasun eta hezkuntza zerbitzuak murriztu ere.
3. a) Herriko frontoiaren aforoa handitzea ahalbidetzeko eskatu dio talde eragileak
alkateari.
b) Herriko frontoiaren edukiera handitzea ahalbidetzeko eskatu dio talde eragileak
alkateari.
4. a) Gerra Zibilean fusilatu zituztenen omenez elkarretaratzea deitu dute bihar
eguerdirako.
b) Gerra Zibilean afusilatu zituztenen omenez elkarretaratzea deitu dute bihar
eguerdirako.
5. a) Zutabeen gainean ondo trabatutako hagak jarriko dituzte egituraren zama jasan
dezaten.
b) Zutabeen gainean ondo trabatutako agaiak jarriko dituzte egituraren zama jasan
dezaten.
6. a) Euskal agakan sartzen dira c, q, v, w eta y; ohiko euskal hitzak idazteko
erabiltzen ez diren arren, kanpotar izenak transkribatzeko beharrezkoak baitira.
b) Euskal alfabetoan sartzen dira c, q, v, w eta y; ohiko euskal hitzak idazteko
erabiltzen ez diren arren, kanpotar izenak transkribatzeko beharrezkoak baitira.
7. a) Azterketa egiteko behar-beharrezkoak dira arkatza eta borragoma edo
ezabatzeko bolaluma, ezin izango baita tipexik erabili.
b) Azterketa egiteko behar-beharrezkoak dira arkatza eta agelkia edo ezabatzeko
bolaluma, ezin izango baita tipexik erabili.
8. a) Lan handia dugu egiteko, gizartearen zati batentzat euskaldunak ez baitira
existitzen, ez bada folklorearen agerbide gisa.
b) Lan handia dugu egiteko, gizartearen zati batentzat euskaldunak ez baitira
existitzen, ez bada folklorearen agerpide gisa.
9. a) Haren adierazpenek agerrian utzi dute jarrera eta pentsamendu xenofobo eta
arrazistak dituela.
b) Haren adierazpenek agerian utzi dute jarrera eta pentsamendu xenofobo eta
arrazistak dituela.
10. a) A
 gi denez, kartzelaratu egingo dute istripua eragin zuen kamioilaria, alkohol
analisian positibo eman du eta.
b) Agidanez, kartzelaratu egingo dute istripua eragin zuen kamioilaria, alkohol
analisian positibo eman du eta.
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1.

Lotu hitz bakoitza bere esanahiarekin:
1. Gehitu, batez ere nolakotasunean: areagotu
2. Erabat erre: kiskali
3. Goiko alde edo zatia beheko alde edo zati bihurtzen dela jarri, azpikoz gora: irauli
4. Norbaiten izen onaren aurkako egitea edo hitza: iraina
5.	
Zerbait behar bezala ote dagoen edo dabilen begiratzeko edo egiaztatzeko ikerraldi bat
egin: ikuskatu
6. Zerbait edo norbait beste zerbaitek eusten diola jarri: bermatu
7. Zerbaitetarako behar diren gauzak eskuratu: hornitu
8. Berdintasunak eta desberdintasunak aztertu: erkatu
9. Kontuan hartu: aintzat hartu
10.	
Norbaiti, beldurtzeko asmoz, kalte egingo zaiola adierazteko egiten zaion hitzezko edo
keinuzko adierazpena: mehatxua

2.

Lotu hitz bakoitza bere sinonimoarekin. Aukeran dituzun hitzen artean bi sobera daude:
nerabe: gaztetxo
agortu: amaitu
trakets: baldar
lazgarri: beldurgarri
otzan: mantso
orotariko: askotariko
malur: zorigaitz
atarramentu: zentzu

zigilu: seilu
ekidin: saihestu
eritasun: gaitz
sustapen: bultzatze
amarru: maltzurkeria
xede: helburu
egonarri: pazientzia
(Sobera daudenak: ildo eta egonezin)

3.	
Berridatzi esaldi hauek -TAKO/-DAKO atzizkiaren bidez eratutako perpaus osagarri burutuak
erabiliz:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ez dut inori kalte egindako usterik.
Laguntza berandu etorritako pena dut.
Ez dauka zerekin arindu alaba galdutako samina.
Epaileak ez dauka entrenatzaileak kontrarioak iraindutako frogarik.
Gatibuari astindu ederra emandako hotsa izan zen.
Tximista batek jotako itxura hartu diogu bidean eroritako pago bati.
Ez dut Urtain harri-jasotzen ikusitako oroitzapenik.
Nire ordenagailuan baten bat ibilitako susmoa sortu zait.
Eskabidea aurkeztutako ziurtagiria eskatu didate.

4.	
Aukera ezazu esaldi egokia Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua kontuan hartuz:
1.
2.
3.
4.
5.

b
a
b
a
a		

6.
7.
8.
9.
10.

b
a
a
b
b
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