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1 Ariketa hauetarako, Euskaltzaindia apurka-apurka kaleratzen ari den Hiztegi
Batua hartu dugu oinarri. Ondorengo ariketen bidez, hainbat hitzek euskara
batuan zein idakera duten argituko duzu. Baina, kontuz, batzuetan, erantzun
zuzen bat baino gehiago daude!
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1.
Arabiar
Arabiar
Arabiar
Arabiar

peninsula Asian dago.
penintsula Asian dago.
erdi-uhartea Asian dago.
erdiuhartea Asian dago.

2.
Aitaginarreba eta erraina ondo konpontzen dira elkarrekin.
Aitaginarreba eta erraia ondo konpontzen dira elkarrekin.
3.
Asignatura guztien azterketak maiatzean egingo ditut.
Ikasgai guztien azterketak maiatzean egingo ditut.
Irakasgai guztien azterketak maiatzean egingo ditut.
4.
Etxeko telebista haundia da, eta liburutegia txikia.
Etxeko telebista handia da, eta liburutegia txikia.
5.
Korrika eta arnasestuka heltzen naiz autobusera egunero.
Korrika eta arnas estuka heltzen naiz autobusera egunero.
Korrika eta arnas-estuka heltzen naiz autobusera egunero.
6.
Ai, zure absentziaren oparia emango bazenigu!
Ai, zure ausentziaren oparia emango bazenigu!
7.
Ez iparorratzarekin, ez iparizarrarekin, horrek ez du iparra aurkitzen.
Ez iparrorratzarekin, ez iparrizarrarekin, horrek ez du iparra aurkitzen.
Ez ipar-orratzarekin, ez ipar-izarrarekin, horrek ez du iparra aurkitzen.
8.
Sotoan egiten dugu lan, ilunbeetako erresuman.
Sotoan egiten dugu lan, ilunpeetako erresuman.
9.
Ausardia
Ausardia
Ausardia
Ausardia

behar
behar
behar
behar

da
da
da
da

makina
makina
makina
makina

horretako likidoa kafe izendatzeko.
horretako likidua kafe izendatzeko.
horretako isurkaria kafe izendatzeko.
horretako ixurkaria kafe izendatzeko.

10.
Eta azken itauna. Adi egon, zeren ez dizut birritan itaunduko.
Eta azken galdera. Adi egon, zeren ez dizut birritan galdetuko.
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11.
Jasminak eta hiazintoak ditut gogokoen.
Jazminak eta jazintoak ditut gogokoen.
12.
Hainbeste ordu pantailaren aurrean eta jirabiraka dauzkat begiak.
Hainbeste ordu pantailaren aurrean eta jira-biraka dauzkat begiak.
13.
Zertan ari zara txoko horretan lotan? Erretiroaren zain ala?
Zertan ari zara txoko horretan lotan? Jubilazioaren zain ala?
14.
Sormenak ez du katerik onartzen. Poltsikoak, ordea, bai.
Sormenak ez du katearik onartzen. Poltsikoak, ordea, bai.
15.
Kamalehoi ederra da hori: nagusia nora txaloak hara dabil beti.
Kamelehoi ederra da hori: nagusia nora txaloak hara dabil beti.
Kamaleoi ederra da hori: nagusia nora, txaloak hara dabil beti.
Kameleoi ederra da hori: nagusia nora, txaloak hara dabil beti.
16.
Bi aldagai horien artean ez dago korrelaziorik.
Bi aldagai horien artean ez dago koerlaziorik.
17.
Aulki gogorra daukat nik; kuxin bat behar dut.
Aulki gogorra daukat nik; kojin bat behar dut nik.
Aulki gogorra daukat nik; koxin bat behar dut nik.
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18.
Orain dela urtebete finkatu nintzen Gasteizen: akabo autobusa!
Orain dela urtebete kokatu nintzen Gasteizen: akabo autobusa!
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19.
Lanak agindutako epean ematen ez dituena... kokodriloetara!
Lanak agindutako epean ematen ez dituena... kokrodiloetara!
Lanak agindutako epean ematen ez dituena... krokodiloetara!
20.
Bizkarreko min itzela daukat, koltxoia gogorregia da antza.
Bizkarreko min itzela daukat, lastaira gogorregia da, antza.
21.
Itxi gortinak, mesedez; sotoan lan eginda, eguzkiak itsutu egiten nau eta.
Itxi kortinak, mesedez; sotoan lan eginda, eguzkiak itsutu egiten nau eta.
Itxi errezelak, mesedez; sotoan lan eginda, eguzkiak itsutu egiten nau eta.
22.
Oso
Oso
Oso
Oso

G
R
A
M
A
T
I
K
A

kultoa da bera, irakurtzeko itxura egiten baitu autobusean lo doanean.
kultua da bera, irakurtzeko itxura egiten baitu autobusean lo doanean.
ikasia da bera, irakurtzeko itxura egiten baitu autobusean lo doanean.
landua da bera, irakurtzeko itxura egiten baitu autobusean lo doanean.

23.
Erasoa saihestu nahian, laban egin eta bularrean hartu zuen labainkada.
Erasoa saihestu nahian, labain egin eta bularrean hartu zuen labankada.
Erasoa saihestu nahian, labain egin eta bularrean hartu zuen labainkada.
24.
Zer jan nahi duzu: garbantzuak ala lentejak?
Zer jan nahi duzu: txitxirioak ala dilistak?
Zer jan nahi duzu: garbantzuak ala dilistak?
25.
Lertxunak hegaztiak dira, baita zuhaitzak ere.
Lertsuna hegaztia da; lertxuna, ordea, zuhaitza.
Lertxuna hegaztia da; lertsuna, ordea, zuhaitza.
26.
Zure iritziak, zorrotzak ala leunak, egokiak dira beti.
Zure iritziak, zorrotzak ala lehunak, egokiak dira beti.
27.
Bilera hasi eta berehala lokartu zen.
Bilera hasi eta berehala lokartu zuen.
Bilera hasi eta berehala loak hartu zuen.
28.
Barakuilua baino motelagoa da hori lanean.
Barraskiloa baino motelagoa da hori lanean.
Marraskiloa baino motelagoa da hori lanean.
29.
Jantokian gaur bakailaoa pil-pil eran dago.
Jantokian gaur makailaoa pil-pil eran dago.
30.
Datu hauek gordinegiak dira; makilaia behar dute.
Datu hauek gordinegiak dira; makillajea behar dute.
Datu hauek gordinegiak dira; makillajea behar dute.
31.
Gezurra esan dizut, bai, baina maliziarik gabe, gero!
Gezurra esan dizut, bai, baina maleziarik gabe, gero!
32.
Mantenu lanak direla eta, argindarra eten egin behar dute.
Mantenimendu lanak direla eta, argindarra eten egin behar dute.
33.
Marmolazko jauregia agindu zidan ezkondu aurretik
Marmolezko jauregia agindu zidan ezkondu aurretik
Haitzurdinezko jauregia agindu zidan ezkondu aurretik
34.
Bada, bizkarreko mina kentzeko onena, masaia.
Bada, bizkarreko mina kentzeko onena, masajea.
35.
Bizkarreko muskuloak gogortuta dauzkat.
Bizkarreko muskuluak gogortuta dauzkat.
Bizkarreko giharrak gogortuta dauzkat.
36.
Meatz batean egiten dut lan eta lurrean sartuta daukat bihotza.
Meatze batean egiten dut lan eta lurrean sartuta daukat bihotza.
Mehatz batean egiten dut lan eta lurrean sartuta daukat bihotza.
Mehatze batean egiten dut lan eta lurrean sartuta daukat bihotza.
37.
Arabako Errioxan erosten du horrek bere gaitzak kentzeko medizina.
Arabako Errioxan erosten du horrek bere gaitzak kentzeko sendagaia.
38.
Memento honetan ezin ditugu baldintza horiek onartu.
Mementu honetan ezin ditugu baldintza horiek onartu.
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Momento honetan ezin ditugu baldintza horiek onartu.
Momentu honetan ezin ditugu baldintza horiek onartu.
39.
Ama, emaidazu atorra, benturaz sekulakoa!
Ama, emaidazu atorra, menturaz sekulakoa!
40.
Belgikako kontu horiekin izugarri merkatu dira oilaskoak.
Belgikako kontu horiekin izugarri merketu dira oilaskoak.
41.
Gure eskaintza mespretxatu egin zuen...
Gure eskaintza mezpretxatu egin zuen...
Gure eskaintza mezprezatu egin zuen...
42.
...baina azkenean onarrarazi egin genion.
...baina azkenean onartarazi egin genion.
43.
Jaurlaritzan
Jaurlaritzan
Jaurlaritzan
Jaurlaritzan

sailak
sailak
sailak
sailak

daude,
daude,
daude,
daude,

ez ministergoak.
ez ministerioak.
ez ministeritzak.
ez ministraritzak.

44.
Administrazioan idazki moeta asko daude.
Administrazioan idazki mota asko daude.
45.
Richard Gere Tibeteko monastegi batera joango da oporretan.
Richard Gere Tibeteko monasterio batera joango da oporretan.
46.
Europako diru-batasunarekin, euroa da guztion dirua.
Europako moneda-batasunarekin, euroa da guztion moneda.
Europako moneta-batasunarekin, euroa da guztion moneta.
47.
Zenbat moneda behar duzu kafe-makinarako?
Zenbat moneta behar duzu kafe-makinarako?
Zenbat txanpon behar duzu kafe makinarako?
48.
Sorginduta dago bainugelako ispilua; goizero monstruo bat ikusten dut bertan.
Sorginduta dago bainugelako ispilua; goizero munstro bat ikusten dut bertan.
Sorginduta dago bainugelako ispilua; goizero mustro bat ikusten dut bertan.
49.
Maionesa amaitu denez, mostaza ipini dut entsaladan; berdin dizu, ezta?
Maionesa amaitu denez, mustarda ipini dut entsaladan; berdin dizu, ezta?
Maionesa amaitu denez, ziapea ipini dut entsaladan; berdin dizu, ezta?
50.
Beribila
Beribila
Beribila
Beribila

hondatu zait eta motore berria ipini behar izan dut.
hondatu zait eta motor berria ipini behar izan dut.
ondatu zait eta motore berria ipini behar izan dut.
ondatu zait eta motor berria ipini behar izan dut.

51.
Juan Luis motoan etortzen da lanera.
Juan Luis motorrean etortzen da lanera.
Juan Luis motozikletan etortzen da lanera.
52.
Geure haurraren lagunak etxean izan genituen atzo eta orain altzari berriak erosi behar ditugu.
Gure haurraren lagunak etxean izan genituen atzo eta orain haltzari berriak erosi behar ditugu.
Gure haurraren lagunak etxean izan genituen atzo eta orain muble berriak erosi behar ditugu.
53.
Bizkarreko giharrak gogortuta dauzkat.
Bizkarreko muskuloak gogortuta dauzkat.
Bizkarreko muskuluak gogortuta dauzkat
54.
Programa hau instalatzeko, ondoko baldintza guztiak onartu behar dira, nahitaez.
Programa hau instalatzeko, ondoko baldintza guztiak onartu behar dira, nahi eta nahi ez.
Programa hau instalatzeko, ondoko baldintza guztiak onartu behar dira, nahitanahiez.
55.
Edari freskagarri bat edanda neumonia xelebre bat harrapatu zuen.
Edari freskagarri bat edanda pneumonia xelebre bat harrapatu zuen.
56.
Ez dizut gezur hori sinetsiko ezta notari batek ziurtatuta ere.
Ez dizut gezur hori sinetsiko ezta notario batek ziurtatuta ere.
57.
– Zer, oporretarako prest? – Bai noski!
– Zer, oporretarako prest? – Noski baietz!
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