Ariketak105
1.

Lotu hitz bakoitza bere definizioarekin:
Bahitu
Arbuiatu

Esparru
Auzi

Irizpide

Eragozpen

Izorratu

Izapide
Eraginkor
Zapuztu

Berme

Txertatu
Zilegi

Erronka
Iseka
Pairatu
Taxutu
Pagotxa
Hedatu
Ekidin

1.	
: Norbait atzematea edo inorena den zerbaitez jabetzea,
haren truke zerbait lortzeko asmoz.
2.	
: Zailtasun eta garrantzi berezia agertzen duen aurre egin
beharreko arazo edo etorkizuneko eginbeharra.
3.	

: Gogaitarazi; kalte egin, hondatu.

4.	
: Norbait edo zerbait barregarri edo irrigarri uzteko erabil
tzen diren mesprezuzko keinu edo hitzak.
5.	

: Gaitzetsiz baztertu, ontzat ez eman.

6.	

: Zerbait burutzeko zailtasuna, oztopoa edota traba.

7.	
: Norberaren asmo, helburu, planak bertan behera utzara
zi. Alferrik galdu.
8.	

: Legeak edo moralak eragozten edo galarazten ez duena.

9.	

: Saihestu.

10.	
: Negozio juridiko batean, hura hasi eta amaitu bitartean
jarraitu beharreko urratsen multzoa.
11.	
gabe eraman.

: Ezbeharra, kaltea, zorigaitza edo gogoko ez dena etsi

12.	
: Edozein giza jarduera banatzen den zati bakoitza. Delako
horietako zati batek hartzen duen guztia.
13.	
tartekatu.

: Nonbait edo zerbaitetan kanpo-elementu bat itsatsi edo

14.	
: Zerbait epaitzeko araua, epai edo erabaki baten oinarria.
Hautaketa edo sailkapen bat egiteko eta, oro har, lan bat burutzeko kontuan
hartzen den alderdia.
15.	

: Zerbait egokitu, atondu, moldatu.

16.	
: Inoren hitz, zor edo egitekoen erantzukizuna hartzen
duen pertsona edo ziurgarritzat ematen den gauza.
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17.	

: Zerbait, berri bat bereziki, jendearen belarritara helarazi.

18.	
onaz esaten da.

: Erraz, zailtasunik gabe, merke, etab. lortzen den gauza
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19.	
duena.

: Nahi edo espero den ondorioa dakarrena edo lortzen

20.	

: Edozein arazo edo jardun eztabaidagarri.

2.	
Topatu zutabe bateko hitzen sinonimoak beste zutabean:

3.

atergabe

menpekotasuna

ezuste

etengabe

irrizuri

patxada

hastapen

esangura

morrontza

aukera

ildo

ustekabe

egonarri

hasiera

eskumen

faltsu

abagune

ahalmen

adiera

bide

E gin aditzak adiera ezberdinak izan ditzake, eta, sarritan, aditz esanguratsuagoak erabili beharrean, gehiegikeriaz erabiltzen dugu. Beheko esaldiotan, ordezka ezazu egin aditz esanguratsuago bat erabilita.
1.	
Mikel burutik eginda dago, azterketa egin gabe aurkeztu du.
/
2.	
Bertsolari horrek bertso onak egiten ditu.
3.	
Lursail handia erosi dute etxeak egiteko.
4.	
Mirenek atzo egin zituen 18 urte.
5.	
Egin dezagun hil dela, eta ez dugula berriz ikusiko.
6.	
Kartetan egingo al dugu?
7.	
Hamar urte egin genituen elkarrekin.
8.	
Pintore horrek kuadro ederrak egiten ditu.
9.	
Lantegi horretan autoentzako piezak egiten dituzte.
1o.	
Jango nuke baina bazkaria ez dago eginda.
11.	
Batxilergoko lehenengo maila egiten ari da.
12.	
Kanpotarra da baina euskaraz bikain egiten du.
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4.	
Aukera ezazu hitz egokia Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua kontuan hartuta.
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1.	Argitaletxekoak pozik daude lanak izan duen harrerarekin: bigarren
prestatzen ari dira.
a) argitaldia
b) argitaraldia
2.	
eta intsusa nahasgarriak izan daitezkeenez, komeni da
ondo ezagutzea. Izan ere,
fruituak toxikoak dira.  
a) Andura / anduraren b) Arkamailua / arkamailuaren
3.
a) Arloteria
4.	Ez zaitez
ohikoa da eta.
a) armindu

litzateke bileran horrelako arropak jantzita agertzea.
b) Arlotekeria
erradioskopia errepikatzeko agintzen badizute,
b) arbindu

5.	Igerilekuetako arduradunak azaldu duenez, kloro gehiegikeriak eztula eta
eragiten dizkie ume batzuei.
a) arnasbeharrak
b) arnasestuak
6.	Koordinatzaileak aitortu zigun
bertan behera gelditzeak.
a) errabia
b) arrabia

ematen ziola proiektua

7.	
Meatzariek salatu zutenez, silize hautsak kalte larriak eragin dizkie zen
bait langileri. Medikuaren txostenak dio, berriz, osasun probetan ez dela
ageri.
a) arraizarik
b) arradizarik
8.	Arotzak gaur hasi dira leihoak eta ateak
rako badaukate oraindik.
a) arraspatzen
b) arraskatzen
9.	Alergiaren bat duelakoan edo,
gomendatu dio sendagileak.
a) arratxa
b) bolada

; beraz, zati bate

batez glutenik gabe jateko

10.	
, batez ere hegaztiena, ohiko elikagaia da munduko
hainbat gastronomiatan, janaria prestatzeko osagai moduan.
a) Arraultza
b) Arrautza
11.	
egongo dira.
a) Arrausiak

umetoki barneko bizitzan hasi, eta bizitza osoan gurekin
b) Aharrausiak

12.	Hasteko,
batzuk partekatzeko eta ardo ona atera zizkigu
ten. Ondoren, txuleta zatikatua, letxuga eta patata frijituekin.
a) errazio
b) arrazio
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Soluzioak105
1.

2.

3.

1. Bahitu

6. Eragozpen

11. Paiaratu

16. Berme

2. Erronka

7. Zapuztu

12. Esparru

17. Hedatu

3. Izorratu

8. Zilegi

13. Txertatu

18. Pagotxa

4. Iseka

9. Ekidin

14. Irizpide

19. Eraginkor

5. Arbuiatu

10. Izapide

15. Taxutu

20. Auzi

 tergabe
a
etengabe
ezuste
ustekabe
irrizuri
faltsu
hastapen
hasiera
morrontza
menpekotasuna
ildo
bide
egonarri
patxada
eskumen
ahalmen
abagune
aukera
adiera
esangura
1. jota / bete
2. botatzen
3. eraikitzeko
4. bete
5. Pentsa
6. jokatuko
7. pasa
8. margozten
9. fabrikatzen
	10. prest
	11. ikasten
	12. hitz egiten

4.

1. b

4. b

7. a

10. b

2. a

5. b

8. a

11. b

3. b

6. a

9. b

12. a
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