Ariketak82
1.	Aukeratu esaldi egokia Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua kontuan hartuz:
1.	a) Urte gutti batzuk besterik ez dira igaro egitasmoari ekin genionetik, eta
oraindik ezin dugu ondorio sendorik atera.
b) Urte gutxi batzuk besterik ez dira igaro egitasmoari ekin genionetik, eta
oraindik ezin dugu ondorio sendorik atera.
2. a) Guzur lotsagabeak onartu dira prozesuan, eta, horregatik, herritarren parte
hartzea pentsaezina da.
b) Gezur lotsagabeak onartu dira prozesuan, eta, horregatik, herritarren parte
hartzea pentsaezina da.
3. a) Aitzur, aihotz eta sasi-garbitzeko makinekin xahutu behar izan zuten basoa, galdutako mendizaleak erreskatatu arte.
b) Haitzur, haihotz eta sasi-garbitzeko makinekin xahutu behar izan zuten basoa, galdutako mendizaleak erreskatatu arte.
4. a) Enpresa horretan 400 bat langile gelditu ziren lan itun barik; harez gero,
sindikatuek gogor salatu dute egoera, baina alferrik dabiltzala uste dute.
b) Enpresa horretan 400 bat langile gelditu ziren lan itun barik; harrezkero
sindikatuek gogor salatu dute egoera, baina alferrik dabiltzala uste dute.
5. a) 
Zientzietako mintegian ondorioztatu dutenez, fosil, meteorito, harribitxi eta mineralen erakusketak ikustea izan da ikasleen artean hoberen
baloratu den ekintza.
b) Zientzietako mintegian ondorioztatu dutenez, fosil, meteorito, harbitxi eta
mineralen erakusketak ikustea izan da ikasleen artean hoberen baloratu
den ekintza.
6. a) Idazle batzuek harridura-marka ugari jartzen dituzte testuetan; beste ba
tzuek, ordea, ia bat ere ez.
b) Idazle batzuek harridura-ikur ugari jartzen dituzte testuetan; beste
batzuek, ordea, ia bat ere ez.
7. a) Harrukaldika hiltzea zigor arrunta izaten zen hainbat herritan, sinestezina
dirudien arren.
b) H
 arri-ukaldika hiltzea zigor arrunta izaten zen hainbat herritan, sinestezina
dirudien arren.
8. a) Batzuek erretzeari uzten diote hasgabe gelditzeak sorrarazten duen bizi-larritasunak bultzatuta.
b) Batzuek erretzeari uzten diote hats-gabe gelditzeak sorrarazten duen bizi-larritasunak bultzatuta.
9. a) Hastapen gogorrak gogora ekarri eta emandako aurrerapausoak nabarmendu zituen hizlariak.
b) Hatsapen gogorrak gogora ekarri eta emandako aurrerapausoak nabarmendu zituen hizlariak.
10. a) Orain gutxi arte ukipen-pantailek pultsazio bakar bat detekta zezaketen.
Azken finean, sagu batekin klik egin beharrean, zuzenean hatzamarrarekin
klik egitea eskaintzen zuten.
b) Orain gutxi arte ukipen-pantailek pultsazio bakar bat detekta zezaketen.
Azken finean, sagu batekin klik egin beharrean, zuzenean atzamarrarekin
klik egitea eskaintzen zuten.
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2.	Lehenengo zutabeko aditzaren sinonimoa topatu bigarren zutabean, eta defi
nizioa hirugarren zutabean:
xaxatu

arakatu

ekoiztu

barreiatu

pairatu

bihurtu

hedatu

produzitu

Zerbaitek, erabiltzearen ondorioz, berritan zituen
nolakotasunak galdu.

antzeman

mugatu

Eman, sortu, egin, bereziki ekonomia jardueraren
bitartez edo horren ikuspegitik.

zedarritu

konturatu

Ezkutaturik egon daitekeen zerbaiten bila, norbait
edo zerbait sakon aztertu.

hauteman

zirikatu

Lehenago ulertu ez den edo ikusi ez den gauza
batez jabetu.
Mugen barruan atxiki, muga bidez murriztu.

Zabalera handiagoa eman.
Gutxi gorabehera bederen nabaritu.
Egoera edo itxura batetik beste batera aldatu.

miatu

hondatu

bilakatu

igarri

Norbait zerbait egitera bultzatu.

higatu

jasan

Ezbeharra, kaltea edo gogokoa ez dena amore eman
gabe edo etsi gabe eraman.

3.	Gramatika ataleko artikuluan proposatutakoaren ildotik, identifikatu eta moldatu esaldi desegokiak

1.	Hitzaldiaren amaieran, hurrengo galdera egin zien: “Bazkari batean, taldean
ala bakarka, nola jokatu?”.
2.	Tokiko Gobernu Batzarrak 2013ko martxoaren 8an egin zuen bileran, honako
erabakia hartu zuen, besteak beste: onartzea Eulateko higikor eta higiezinen
kultur ondarea berritzeko diru-laguntzak.
3.	Merkaturatu nahi den produktua Europar Batasuneko kide diren herrialderen
batekoa bada, honakoa adierazi behar da: fabrikatzailearen edo banatzailearen izena, helbidea eta herrialdea.
4.	Galdera hau heldu zaigu Twitter bidez: “Zergatik kentzen dituzue marrazki bizidunetako hasierako eta amaierako abestiak?”.
5.	Aginduaren 44. orrialdean, hau dioenean, «Epaimahaiak aukeratuko duen
galdera-zerrendari idatzizko erantzuna ematea», honakoa esan behar du:
«Epaimahaiak aukeratuko duen galdera-zerrendari eta gaitasun-test bati ida
tzizko erantzuna ematea».
6.	Hurrengo gai hau landuko dugu aldizkariaren hurrengo zenbakian: bizikleta
XXI. mendean.
7.	Maddalen Iriartek hurrengoa esan zuen esker onez: «Beste hedabide
batzuek lortu dute normaltasuna; Euskadi Irratia, adibidez, irrati normal bat
da. Telebistan hor dugu erronka».
8.	Erakundearen egoitza soziala honakoa da: Benediktarrena 27, Donamaria
31750. Eta hurrengoa, bere IFK zenbakia: Q0273002N.
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9.	Planeta kopuruaren auzia argi dugula, hurrengo galdera hauxe izan daiteke:
zein da handiena eta zein txikiena?
10.	Dena den, kontua honakoa da: ideologia humanista neoliberal hau bizitza politikoan ideologia hegemoniko bihurtu da.

4.	Lotu hitz bakoitza bere sinonimoarekin eta osatu gero esaldiak lehenengo zutabeko hitzekin:

andana

baliotu

alor

tranpa

berariaz

debekurik gabea

etekin

langai

lanabes

arlo

balioztatu

propio

arestian

sendo

irmo

pila

zilegi

irabazi

trikimailu

lehentxeago

1.	Elkarlana areagotu egin behar dugu baliabideei
goak ateratzeko.

handia-

2.	Kontratazioetan hizkuntza irizpideak ezartzea
eztabaidatuko dute gaur Legebiltzarrean.
3.	Gaurko inauguraziorako ekitaldi
karteko kideez gain, jende asko dago gonbidatuta.

den ala ez
antolatu dituzte, eta el-

4.	Zuzenbide zibilaren inguruko datu-basea sareratu du Zuzenbidearen Euskal
berri honekin legelarien lana erraztuko da.
Akademiak.
5.	Urtetan aurkako epaiak eta xedapen politikoak pilatu dituen arren,
ak erabilita ustiatze lanekin aurrera jarraitzea lortu du.
6.	Gobernuaren aldetik idatzizko konpromiso
ezean, ezin izango dugu proiektua babestu.

eta argia lortu

7.	IVAPek antolatu dituen hitzaldietan
pertsona ezagunek parte hartuko dute.

ezberdinetako

8.	Lanbide Heziketarako eta arlo teknologiko eta profesionalerako
sortu dute Laneki hiztegia.
9.	Gipuzkoako Foru Aldundiaren webgunean modu errazean
ditzakegu gure ziurtagiriak.
10.	
honetan.
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1.
2.

3.

4.

1 . b
6. a

2. b
7. b

3. a
8. b

xaxatu

zirikatu

ekoiztu

produzitu

pairatu

jasan

hedatu
antzeman
zedarritu
hauteman

barreiatu
igarri
mugatu
konturatu

miatu

arakatu

bilakatu

bihurtu

higatu

hondatu

4. b
9. a

5. a
10. b

Norbait zerbait egitera bultzatu.
Eman, sortu, egin, bereziki ekonomia jardueraren bitartez
edo horren ikuspegitik.
Ezbeharra, kaltea edo gogokoa ez dena amore eman gabe
edo etsi gabe eraman.
Zabalera handiagoa eman.
Gutxi gorabehera bederen nabaritu.
Mugen barruan atxiki, muga bidez murriztu.
Lehenago ulertu ez den edo ikusi ez den gauza batez jabetu.
Ezkutaturik egon daitekeen zerbaiten bila, norbait edo
zerbait sakon aztertu.
Egoera edo itxura batetik beste batera aldatu.
Zerbaitek, erabiltzearen ondorioz, berritan zituen
nolakotasunak galdu.

1. Hitzaldiaren amaieran, (honako) galdera hau egin zien: “Bazkari batean, taldean ala bakarka,
nola jokatu?”.
2. T okiko Gobernu Batzarrak 2013ko martxoaren 8an egin zuen bileran, (honako) erabaki hau
hartu zuen, besteak beste: onartzea Eulateko higikor eta higiezinen kultur ondarea berri
tzeko diru-laguntzak.
3. M
 erkaturatu nahi den produktua Europar Batasuneko kide diren herrialderen batekoa bada,
(honako) hau adierazi behar da: fabrikatzailearen edo banatzailearen izena, helbidea eta herrialdea.
4. Z
 uzena.
5. A
 ginduaren 44. orrialdean, hau dioenean, «Epaimahaiak aukeratuko duen galdera-zerrendari
idatzizko erantzuna ematea», (honako) hau esan behar du: «Epaimahaiak aukeratuko duen
galdera-zerrendari eta gaitasun-test bati idatzizko erantzuna ematea».
6. (Honako) gai hau landuko dugu aldizkariaren hurrengo zenbakian: bizikleta XXI. mendean.
7. M
 addalen Iriartek (honako) hau esan zuen esker onez: «Beste hedabide batzuek lortu dute
normaltasuna; Euskadi Irratia, adibidez, irrati normal bat da. Telebistan hor dugu erronka».
8. E
 rakundearen egoitza soziala (honako) hau da: Benediktarrena 27, Donamaria 31750. Eta (honako) hau, bere IFK zenbakia: Q0273002N.
9. Zuzena.
10. D
 ena den, kontua (honako) hau da: ideologia humanista neoliberal hau bizitza politikoan
ideologia hegemoniko bihurtu da.
1. Elkarlana areagotu egin behar dugu baliabideei etekin
handiagoak ateratzeko.
2. K
 ontratazioetan hizkuntza irizpideak ezartzea zilegi
den ala ez eztabaidatuko dute gaur Legebiltzarrean.
3. G
 aurko inauguraziorako ekitaldi andana antolatu dituzte, eta elkarteko kideez gain, jende asko dago gonbidatuta.
4. Z
 uzenbide zibilaren inguruko datu-basea sareratu du
Zuzenbidearen Euskal Akademiak. Lanabes berri honekin legelarien lana erraztuko da.
5. U
 rtetan aurkako epaiak eta xedapen politikoak pilatu dituen arren, trikimailuak erabilita ustiatze lanekin aurrera jarraitzea lortu du.
6. G
 obernuaren aldetik idatzizko konpromiso irmo eta argia lortu ezean, ezin izango dugu
proiektua babestu.
7. IVAPek antolatu dituen hitzaldietan alor ezberdinetako pertsona ezagunek parte hartuko dute.
8. L anbide Heziketarako eta arlo teknologiko eta profesionalerako berariaz sortu dute Laneki
hiztegia.
 ipuzkoako Foru Aldundiaren webgunean modu errazean balioztatu ditzakegu gure ziurtagiriak.
9. G
10. Arestian aipatu dugun legeak ñabardura batzuk sartu zituen puntu honetan.
andana
alor
berariaz
etekin
lanabes
balioztatu
arestian
irmo
zilegi
trikimailu

pila
arlo
propio
irabazi
langai
baliotu
lehentxeago
sendo
debekurik gabea
tranpa
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