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61

Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua aintzat hartuz, aukeratu zuzena edo egokiena:
1. a) Jubilatzen garenean, Done Jakue bidea egingo dugu.
b) Erretiratzen garenean, Done Jakue bidea egingo dugu.
2. a) Ikasle horrek hirugarren ebaluazioa gainditu zuen, baina handik aurrera guztiz aldrebestu zitzaigun.
b) Ikasle horrek hirugarren ebaluaketa gainditu zuen, baina handik aurrera guztiz aldrebestu zitzaigun.
3. a) Gau osoa komisaldegian igaro zuen, alkoholemia kontrolean positiboa
eman eta gero.
b) Gau osoa polizia etxean eman zuen, alkoholemia kontrolean positiboa
eman eta gero.
4. a) Kirofanoan sartu beharko zutela esan ziotenean, lur jota geratu zen.
b) Operazio gelan sartu beharko zutela esan ziotenean, lur jota geratu
zen.
5. a) Sarri askotan ikusten ditugu taxu horretako esaldiak.
b) Sarri askotan ikusten ditugu taju horretako esaldiak.
6. a) Irakurle askok nahiago dute blogen subjektibotasun eta partzialtasuna,
komunikabide nagusien inpartzialtasun faltsua baino.
b) Irakurle askok nahiago dute blogen subjektibitate eta partzialtasuna,
komunikabide nagusien inpartzialtasun faltsua baino.
7. a) Bileran esandako guztia zehatz-mehatz islatu zuen txostenean.
b) Bileran esandako guztia zehatz-mehatz isladatu zuen txostenean.

HERRI ARDURALARITZAREN
EUSKAL ERAKUNDEA

8. a) Bildurrak airean egon zen, etxean norbait zebilela sumatu zuenean.
b) Beldurrak airean egon zen, etxean norbait zebilela sumatu zuenean.
9. a) Nahiko zaharkituta zegoenez gero, etxeko hodieria guztia aldatu
behar izan zuten.
b) Nahiko zaharkituta zegoenez gero, etxeko hoditeria guztia aldatu
behar izan zuten.
10. a) Musika anitza aurki daiteke Arto Artian web gunean.
b) Askotariko musika aurki daiteke Arto Artian web gunean.
11. a) Mendira joan, txitxi-burruntzia egin nahi eta pospolurik ez.
b) Mendira joan, txitxi-burruntzia egin nahi eta pospolorik ez.
12. a) Garraio publikoen greba dela eta, autobusei hainbat sabotai egin
dizkiete Bizkaiko Ezkerraldean.
b) Garraio publikoen greba dela eta, autobusei hainbat sabotaje egin
dizkiete Bizkaiko Ezkerraldean.

Erakunde Autonomiaduna
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13. a) Zerrendari dekalogo itxura eman diogu; bertan, denbora kudeatzeko hamar mandamenduak agertzen dira.
b) Zerrendari dekalogo itxura eman diogu; bertan, denbora kudeatzeko hamar manamenduak agertzen dira.
14. a) Europar Batasuneko parlamentuan hiru interprete lanpostu bete behar dituzte.
b) Europar Batasuneko parlamentuan hiru interpretari lanpostu bete behar dituzte.
15. a) Erreinak orduak eta orduak eman ditu ospitalean gure semea zaintzen.
b) Errainak orduak eta orduak eman ditu ospitalean gure semea zaintzen.
16. a) Taldeko musikariek arratsalde osoa egin zuten entseatzen.
b) Taldeko musikariek arratsalde osoa egin zuten entseiatzen.
17. a) Galileo herexetzat hartu nahi izan zuen elizak, jainkoaren legeak urratu zituelakoan.
b) Galileo heretikotzat hartu nahi izan zuen elizak, jainkoaren legeak urratu zituelakoan.
18. a) Bi begiak hetsirik erantzun zion, zehatz-mehatz zer esan nahi zuen ez zekiela.
b) Bi begiak hertsirik erantzun zion, zehatz-mehatz zer esan nahi zuen ez zekiela.
19. a) Ohaburuan zintzilik utzi zuen arrapaladan erantzitako arropa guztia.
b) Oheburuan zintzilik utzi zuen arrapaladan erantzitako arropa guztia.
20. a) Daratulua gogorregi sartu eta horma alderik alde zulatu zuen.
b) Taratulua gogorregi sartu eta horma alderik alde zulatu zuen.

2

Berridatzi esaldiak:
1. Hamar urterekin ekin zion pianoa jotzeari.
____________ela_________________________________________________
2. Guretzat gogaikarria da telebistan halako reality-ak ikustea.
Gogaitu _________________________________________________________
3. Lanean hasi denetik, ez gara behin ere elkartu.
____________ez geroztik ___________________________________________
4. Gure lan taldean gogor ari gara. Beste horretan, aldiz, gora begira, kolpe zorririk jo
gabe.
_____________________arren_______________________________________________________
5. Zein ederto ibili ginen, lagunek Nafarroara antolatu zuten txangoan!
Bai_____________________________________tako _____________________
6. Aita atzo hil zela jakin gabe hurbildu nintzen familiakoengana eta, hari buruz
galdetuta, hanka sartu nuen.
____________________ela ___________________familiakoei____________________________
_________________
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7. Inori gustatu ez arren, Iratxeren ustez, film hori interesgarria da.
_________________________________tzat ____________________________
8. Hogeita hamar urte-edo zituela joan zen AEBetara.
____________en bat____________etik bizi da__________________________
9. Mendi hori garaiegia da tontorreraino hiru ordutan irits daitezen.
_____hain __________________non _________________________________
10. Agindutakoa bete gabe etorriko zaigu bihar. Ez izan zalantzarik.
Baietz __________________________________________________________

3

Sinonimoak eman:
1. Anfibio
2. Arrazonamendu
3. Antzoki
4. Armada
5. Lapurreta
6. Operazio
7. Harrapakin
8. Kirastu
9. Artisau
10. Artisautza
11. Suertatu
12. Arnasa
13. Brea
14. Espainol
15. Erradiazio
16. Frantziar
17. Enfasi
18. Koinata
19. Erreminta
20. Adin nagusiko
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1 Zuzena(k) edo egokiena(k) aukeratu:
1. b

11. b

2. a

12. b

3. b

13. b

4. b

14. a

5. a

15. b

6. a

16. a

7. a

17. b

8. b

18. a

9. b

19. b

10. b

20. a

2 Berridatzi esaldiak:
1. Hamar urte zituela ekin zion pianoa jotzeari.
2. Gogaitu egiten gaitu telebistan halako reality-ak ikusteak.
3. Lanean hasi denez geroztik, ez gara behin ere elkartu.
4. Gure lan taldean gogor ari garen arren, beste horretan, gora begira, kolpe zorririk jo gabe ari dira.
5. Bai ederto ibili ginela, lagunek Nafarroara antolatutako txangoan!
6. Aita atzo hil zela ez nekiela hurbildu nintzaien familiakoei eta, hari buruz galdetuta, hanka sartu nuen.
7. Inori gustatu ez arren, Iratxek interesgarritzat dauka film hori.
8. Hogeita hamarren bat urte zituenetik bizi da AEBetan.
9. Mendi hori hain da garaia, non ezin izan izango baitira tontorreraino hiru ordutan iritsi.
10. Baietz bihar agindutakoa bete gabe etorri!

3 Sinonimoak:
1. Urlehortar
2. Arrazoibide
3. Teatro
4. Gudaroste
5. Ebasketa
6. Ebakuntza
7. Ebaskin
8. Atsitu
9. Eskulangile
10. Eskulangintza
11. Gertatu
12. Hats
13. Galipot
14. Espainiar
15. Irrada
16. Frantses
17. Hanpadura
18. Ezkonarreba
19. Lanabes
20. Adindun

