Ariketak80
1.	Aukeratu bikote bakoitzeko forma egokiena, kontuan izan horretarako “Euskal
tzaindiaren Hiztegia” artikuluan azaldutako irizpideak:

1.	Saizarbitoriak gizon-emakumeen artean
mekanismoak deskribatzen ditu liburuan: gaizki ulertuak, bihozgabekeriak...
batzuetan esajeratu samarturik bada ere.
ematen diren liskarren // gertatzen diren liskarren
2.	
aurre hartzeko jardun sozialetarako Eusko
Jaurlaritzaren laguntzak udalek bideratu ohi dituzte.
Drogazaletasunari // Drogozaletasunari
3.	Eguneko Arretarako Zuiako Herri Zentroa udalaren zerbitzu publiko
bat da eta Arabako Lurralde Historikoaren Gizarte Zerbitzu Sarearen
.
barne dago // barnean dago
4.	Konstituzioak bidea lehenbailehen egitea nahi du Mursik, Egipton diren
liskarrak
amaitzeko.
ahalik eta azkarren // ahalik eta azkarrena
5.	Hori garbi utzirik, Gramatika batzordeak esan behar du,
, egokia aurkitu duela, Euskaltzaindiak orain
arte batasunerako eman dituen arauak errespetatzen baititu.
lan honi dagokionean // lan honi dagokionez
6.	Beharbada, baten batek esango du ezin direla munduko arazo guztiak
mintegi batean jorratu eta
, baina derrigorrezko
erabaki batzuen inguruko hausnarketa sakonagoa burutzeko ahalegin berezi
bat egin beharko genukeela iruditzen zait.
arrazoia du // arrazoia dauka
7.	Moratalaz auzoan zegoen Loteria administrazio batek lapurreta bat pairatu
zuen Gabonetako Zozketa izateko
geratzen zenean.
astebete // astebete bat
8.	Oiz mendiko proiektuaren helburuak bi dira: ameztia babestea eta
basoko suteak saihestea.
azalera horretan // eremu horretan
9.	BizkaiDay Empleo 2012 jardunaldian
zein gako
diren funtsezkoak prestakuntza espezializatu eta tekniko egoki baterako.
eman zuten aditzera // eman zuten jakitera
10.	Azpimarratzekoa da Aiur-veda izeneko medikuntzak 5.000
Munduko Osasun Erakundeak mediku-sistema izaera onartzen diola.
urte dauzkala // urte dituela
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2.	Bilatu eskuineko zutabean hitz bakoitzari dagokion sinonimoa:
1

barreiatu

eremua

2

eskerga

gorazarre egin

3

omendu

koldarra

4

kemena

ospea

5

esparrua

hedatu

6

onespena

arduragabea

7

sumatu

ugaria

8

behinena

adorea

9

sona

itzela

10

oparoa

aztoratu

11

uzkurra

nagusiena

12

baldresa

oniritzia

13

asaldatu

ahaztu

14

atzendu

gutizia

15

apeta

hauteman

3.	Osatu esaldiak aurreko ariketako hitzekin:
» erakutsi

1.	Euskal gizarteak euskararen alde duen «indarra eta
duela azpimarratu zuen EAEko lehendakariak.

2.	Egoitza osoan sabai puskak erorita zeuden han hemenka, hainbat paper
lurrean barreiatuta zeuden eta ordenagailu batzuk falta zirela ere
zuten.
egin du; besteak beste, Legebil
3.	Arlo administratiboan lan
tzarreko administrazioa modernizatzeko planen arduraduna izan zen, bai eta
azken urteotan herritarrei zuzendutako zerbitzuen sustatzaile nagusia ere.
4.	Ildo horretatik, aurrezki kutxako presidenteak ohartarazi zuen herritarrak
.
laguntzea dela BBKren helburu
behar.

5.	Egungo egoera ulertu ahal izateko ez da hau

zabala dela deritzogu, eta gure asmoa edo
6.	«Mugitzen garen
erronka sendotzea eta hain ezaguna ez den lekuetan ezagutaraztea da;
gazteentzat euskaraz eginiko aldizkari batek potentzialitate handia baitu».
7.	Helburua argi dago: euskal irakurlearen ahalik eta
ase ahal izatea euskarazko eskaintza egoki baten bidez.
8.	Legeak Legebiltzarraren

gehienak

behar du oraindik.

rik ez dute
9.	Publizitateko sortzaileen artean hainbesteko
irratirako lanek, baina gero eta indar handiagoa hartuko dutela aipatu zuten
hainbat epaimahaitako ordezkariek.
10.	Berri batek

ninduen herenegun egunkari honetan.
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11.	Gure herriaren izena daraman taldea munduan zehar
dugu.

nahi

, fundamenturik eta zentzurik

12.	Arau gabeko bizimodua zuten,
gabea.

jokatu duten

13.	Badirudi sinatzaileen erabakitasunak orain arte
hainbat estatu mugitzera bultzatu dituela.

idatzi du gizartearen nahiz gizakion pitzadurez,
14.	Luze eta
denboraren poderioz zauriak sortzeraino arraildu egingo diren mindura
horietaz, alegia.
15.	Emakumeen nazioarteko urtea izan zen 1975, eta Gabriel Arestiren ekimenez,
zuen Euskaltzaindiak.
Julene Azpeitia

4.	Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua aintzat hartuz, aukeratu zuzena eta hutsunean
sartu:

1.	Ameriketara joan ziren ahaideen
noizean behin; izan ere, izugarri maite ditu.

izaten du gure amonak

moduan jokatzea da, hau
2.	Belaunaren eginkizun nagusia
da, hanka osatzen duten bi hezur luzeen arteko –izterrezurraren eta tibiaren
arteko– lotura egitea.
3.	Han eta hemen polemika sor zezakeen lana eratu du Amaiak, baina, aurkeztu
eta laudorio.
duen lekuan aurkeztu duela, dena izan da
4.	Bizikletaz ibili garenean, han ikusi ditugu olibondo, harizti, gaztainondo,
ederrak.
lizar, mahastiondo eta
5.	Arauak zorrotzak badira ere, nola edo hala saiatzen dira erregimen
estuari aurpegi ematen.
totalitarioaren
berria

6.	Tradizioari jarraiki, 11:00etan abiatu zen udal
elizaraino.

7.	Hiriburutik 150 kilometrora ostegunean zabaldu zuten hobi handitik
atera dituzte bertan lanean ari direnek.
ehunka
8.	Medusa arruntek baino min eta
mota horretakoek.

handiagoa sortzen dute

gomutamena / gomutapena
gorporazio / korporazio
gonde / gontz
gorbitz / gurbitz
gorpuzkin / gorpuzki
goralpen / gorespen
gorontz / gerruntze
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gorrigune / gorriune
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Soluzioak80
1.

1. gertatzen diren liskarren
		
4. ahalik eta azkarrena		
7. astebete					
10. urte dituela

2.

3.

4.

2. drogazaletasunari
5. lan honi dagokionez
8. eremu honetan		

1

barreiatu

hedatu

2

eskerga

itzela

3

omendu

gorazarre egin

4

kemena

adorea

5

esparrua

eremua

6

onespena

oniritzia

7

sumatu

hauteman

8

behinena

nagusiena

9

sona

ospea

10

oparoa

ugaria

11

uzkurra

koldarra

12

baldresa

arduragabea

13

asaldatu

aztoratu

14

atzendu

ahaztu

15

apeta

gutizia

3. barnean dago
6. arrazoia du
9. eman zuten aditzera

1. Euskal gizarteak euskararen alde duen «indarra eta kemena» erakutsi duela azpimarratu
zuen EAEko lehendakariak.
2. E
 goitza osoan sabai puskak erorita zeuden han hemenka, hainbat paper lurrean barreiatuta
zeuden eta ordenagailu batzuk falta zirela ere sumatu zuten.
3. A
 rlo administratiboan lan eskerga egin du; besteak beste, Legebiltzarreko administrazioa
modernizatzeko planen arduraduna izan zen, bai eta azken urteotan herritarrei zuzendutako
zerbitzuen sustatzaile nagusia ere.
4. I ldo horretatik, aurrezki kutxako presidenteak ohartarazi zuen herritarrak laguntzea dela
BBKren helburu behinena.
5. E
 gungo egoera ulertu ahal izateko ez da hau atzendu behar.
6. «Mugitzen garen esparrua zabala dela deritzogu, eta gure asmoa edo erronka sendotzea
eta hain ezaguna ez den lekuetan ezagutaraztea da; gazteentzat euskaraz eginiko aldizkari
batek potentzialitate handia baitu».
7. H
 elburua argi dago: euskal irakurlearen ahalik eta apeta gehienak ase ahal izatea euskarazko eskaintza egoki baten bidez.
8. L egeak Legebiltzarraren onespena behar du oraindik.
9. Publizitateko sortzaileen artean hainbesteko sonarik ez dute irratirako lanek, baina gero eta
indar handiagoa hartuko dutela aipatu zuten hainbat epaimahaitako ordezkariek.
10. Berri batek asaldatu ninduen herenegun egunkari honetan.
11. Gure herriaren izena daraman taldea munduan zehar barreiatu nahi dugu.
12. A
 rau gabeko bizimodua zuten, baldresa, fundamenturik eta zentzurik gabea.
 adirudi sinatzaileen erabakitasunak orain arte uzkur jokatu duten hainbat estatu
13. B
mugitzera bultzatu dituela.
14. L uze eta oparo idatzi du gizartearen nahiz gizakion pitzadurez, denboraren poderioz zauriak
sortzeraino arraildu egingo diren mindura horietaz, alegia.
15. Emakumeen nazioarteko urtea izan zen 1975, eta Gabriel Arestiren ekimenez, Julene Azpeitia
omendu zuen Euskaltzaindiak.
1 . gomutapena 2. gontz
3. gorespen
5. gerruntze
6. korporazio 7. gorpuzki

4. gurbitz
8. gorriune
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