Ariketak96
1.	
«Ohiko kalkoak gure testuetan» artikuluan zehazten denaren ildotik, zuzendu
beharrezkoak direnak (Aintzane Arrietak sortutako ariketa).

1.	
Atentatua izan da Libano erdialdean, kalte handiak eraginez. (eta)
2.	
Ez da erreza 600€-rekin 4 laguneko familia mantentzea.
3.	
Azkenean, horiek guztiek kopuru garrantzitsu bat suposatuko dute.
4.	
Besterik gabe, agurtzen naiz.
5.	
Espainiako Kongresuan alderdi ezberdinek ez dute zereginik PPren ondoan.
6.	
Haur berri bat izan du Nereak.
7.	
Hezkuntza Sailetik adierazi dute LOMCE bertan behera utzi dutela eta Heziberri ezarriko dela.
8.	
Sorginetxe bezala ezagutzen den dolmena da ikusgarriena.
9.	
Hileta elizkizuna Arantzazun ospatuko da.
10.	
Jokalariak hegazkinez iritsi ziren Bilbora, berehala entrenatzera joan zirelarik (eta ondoren).
11.	
Lau hildako gertatu dira A8 autobidean.
12.	
Amak daraman soinekoa amonaren berdina da.
13.	
Amaren soinekoa eta amamarena bera dira.
14.	
Iheslari kopuru garrantzitsu bat ito da Mediterraneoan.
15.	
PSOEk elkarrizketak mantendu ditu Podemos alderdiarekin, baina alferrik
izan da.
16.	
Mikel da zure bikotea.
17.	
Parisera joan dira, datorren astean itzuliko direlarik. (eta)
18.	
Semea bezala hartu dute.
19.	
Zinemazaleen bilera Donostian ospatuko da.
20.	
Zorrak, izan ere, Gipuzkoako Foruaren berezko aurrekontutik, % 2,4 karga
finantzarioa suposatzen du.
21.	
Gauza berdina adierazten digu autoreak adibidean.
22.	
Nire azken bikotea psikologoa zen.
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Hemendik aurrera zuk bakarrik, ea zer harrapatzen duzun!
23.	
Mila eta bostehun eurok asko suposatzen dute guretzat, berdina gertatuko
zaie agure askori.
24.	
Egoera politiko berriaz ez dute partidu guztiek irakurketa berdina egiten.
25.	
Partida 22-21 amaitu zen, baina benetan txarra suertatu zen.
26.	
Erregistrokoaren lana iristen diren dokumentuei sarrera ematera mugatzen
da.
27.	
Eskatzaileak pertsonalki aurkeztu behar ditu agiri guztiak.
28.	
Gaur egun Interneti esker modu desberdinetara erakuts dezakete musikatalde gazteek euren produkzioa.
29.	
GFAk argi berdea eman dio Zubietako erraustegiari.

2.	Osatu esaldiak ondorengo aditzekin:
bermatu
agortu

esleitu
areagotu

hautatu

islatu

saihestu

ehundu

1.	
Bakioko Udalak eraikin publikoak garbitzeko zerbitzua
prozedura negoziatu bidez.

du

2.	
Osasun sailburuak jakinarazi du ia 134.000 lagunek
dutela
euskara lehentasunezko hizkuntza gisa Osasun Zerbitzuan arreta jasotzeko.
3.	
Parlamentuak egoitzen kontrol tekniko eta ekonomikoa
dezala eskatzen dio Nafarroako Gobernuari.
4.	
Abian da gizarte-bazterketa egoerak prebenitu,
zeko bakarkako diru-laguntzak emateko deialdia.
5.	
Urola Kostako ekonomiaren egoera
saioan.
6.	
Zainketa aringarrietan eredu homogeneo bat
Osakidetzak 2020rako.

edo arintdute Ekonomia Gurean
nahi du

7.	
Herritar guztien irisgarritasuna
eta gune babestu bat eraikitzea da oinezkoen pasabide berriaren helburua.
8.	
Ebazpen honek
egiten du administrazio-bidea, eta interesdunek zuzenean jarri ahal izango dute administrazioarekiko errekurtsoa.
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Aukeratu hitz bakoitzari dagokion sinonimoa:

desafio
gidari

oinkada

dena den
produkzio
arlo

1.	
aniztasun =
2.	
bortitz =
3.	
urrats =
4.	
alabaina =
5.	
aitzindari =
6.	
hausnarketa =
7.	
iraingarri =
8.	
erronka =
9.	
ekoizpen =
10.	
esparru =
11.	
berme =
12.	
gatazka =
13. tentuz =
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garantia
laidotsu

kontuz
ugaritasun

gogor

gogoeta
borroka

Soluzioak96
1.	«Ohiko kalkoak gure testuetan» artikuluan zehazten denaren ildotik, zuzendu beharrezkoak direnak.
1 . Atentatua izan da Libano erdialdean, eta kalte handiak eragin ditu.
2. Ez da erreza 600€-rekin 4 laguneko familiari eustea / familia bizitzea.
3. Azkenean, horiek guztiek kopuru handi bat eragingo/esanahiko dute.
4. Besterik gabe, agurtzen zaitut.
5. Espainiako Kongresuan alderdiek ez dute zereginik PPren ondoan.
6. Beste haur bat izan du Nereak.
7. Hezkuntza Sailak adierazi du LOMCE bertan behera utzi dutela eta Heziberri ezarriko dela.
8. Sorginetxe izeneko/deritzon dolmena da ikusgarriena.
9. Hileta elizkizuna Arantzazun egingo da.
10. Jokalariak hegazkinez iritsi ziren Bilbora, eta ondoren berehala entrenatzera joan ziren.
11. Lau lagun hil dira A8 autobidean. (Esanahidun aditza erabili)
12. Amak daraman soinekoa amonarenaren modukoa da. (amonarena bezalakoa da)
13. Amaren soinekoa eta amamarena berdinak dira.
14. Iheslari kopuru handia ito da Mediterraneoan.
15. Pedro Sanchezek elkarrizketak izan ditu / hitz egin du Podemos alderdiarekin, baina alferrik izan da.
16. Mikel da zure bikotekidea.
17. Parisera joan dira, eta datorren astean itzuliko dira.
18. Semetzat hartu dute.
19. Zinemazaleen bilera Donostian egingo/izango da.
20.Zorra, izan ere, Gipuzkoako Foruaren berezko aurrekontutik, % 2,4 karga finantzarioa da.
21. Gauza bera adierazten digu autoreak adibidean.
22.Nire azken bikotekidea psikologoa zen.
Hemendik aurrera zuk bakarrik, ea zer harrapatzen duzun!
23. Mila eta bostehun eurok asko esan nahi dute guretzat, gauza bera gertatuko zaio nagusi askori.
24.	Egoera politiko berriaz, ez dute partidu guztiek gauza bera pentsatzen./…berriari ez diote gauza bera
irizten.
25. Partida 22 eta 21 amaitu zen, baina benetan txarra suertatu zen.
26. Erregistrokoaren lana iristen diren dokumentuei sarrera ematea da.
27. Eskatzaileak berak aurkeztu behar ditu agiri guztiak.
28. Gaur egun Interneti esker modu askotara erakuts dezakete musika talde gazteek euren produkzioa.
29.GFAk baietz esan/baiezkoa eman dio Zubietako erraustegiari.

2. Osatu esaldiak ondorengo aditzekin:

1 . Bakioko Udalak eraikin publikoak garbitzeko zerbitzua esleitu du prozedura negoziatu bidez.
2.	Osasun sailburuak jakinarazi du ia 134.000 lagunek hautatu dutela euskara lehentasunezko hizkun
tza gisa Osasun Zerbitzuan arreta jasotzeko.
3.	Parlamentuak egoitzen kontrol tekniko eta ekonomikoa areagotu dezala eskatzen dio Nafarroako Gobernuari.
4.	Abian da gizarte-bazterketa egoerak prebenitu, saihestu edo arintzeko bakarkako diru-laguntzak
emateko deialdia.
5. Urola Kostako ekonomiaren egoera islatu dute Ekonomia Gurean saioan.
6. Zainketa aringarrietan eredu homogeneo bat ehundu nahi du Osakidetzak 2020rako.
7.	Herritar guztien irisgarritasuna bermatu eta gune babestu bat eraikitzea da oinezkoen pasabide berriaren helburua.
8.	Ebazpen honek agortu egiten du administrazio-bidea, eta interesdunek zuzenean jarri ahal izango
dute administrazioarekiko errekurtsoa.

3.

Aukeratu hitz bakoitzari dagokion sinonimoa:
1. aniztasun = ugaritasun
6. hausnarketa = gogoeta
2. bortitz = gogor
7. iraingarri = laidotsu
3. urrats = oinkada
8. erronka = desafio
4. alabaina = dena den
9. ekoizpen = produkzio
5. aitzindari = gidari
10. esparru = arlo

11. berme = garantia
12. gatazka = borroka
13. tentuz = kontuz
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