Ariketak84
1.	Testu honetako hamar hitz oker idatzita daude Euskaltzaindiaren Hiztegi Batuaren arabera. Identifikatu eta zuzen itzazu:

Musika klasikoak jasotzen dituen dirutza publikoen defenditzaile gisa ageri da
azken aldian, edozein gaiz mintzatzen hasten diren lagunarteko afalosteetan.
Prezeski, horretaz gogoratu da antzokiko bazkide-karneta erakutsi duelarik
sarrerako leihatilan.
Aretoaren erdialdeko aulki batean eseri orduko programa irakurtzen hasi da.
Lehenengo obraren izena irakurtzeak irribarre bat piztarazi dio: zenbat denbora
Schubert-en Amuarraina kintetoa entzun gabe. Senadore kargua utzi, eta gabinetea ireki zuen dina urte izango dira.
Aldamenean eseritako bikotearen solasak eten dizkio oroitzapenak. Nonbait medikuak dira biak, edo erizainak behinik: digeriketa, drain edo kirofanoa hitzak
deskodetu ahal izan ditu haien solasalditik.

2.	Lotu hitz bakoitza bere sinonimoarekin:
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a

zanpatu

keinuka

b

atzitu

tragoa

c

balioetsia

baliozkoa

d

imintzioka

itxi

e

mizkeria

zapaldu

f

zurruta

aukera

g

hertsi

gehienetan

h

birrindu

desegin

i

aldartea

atzeman

j

eskuarki

zigortzailea

k

zehatzailea

bigunkeria
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3.

Aukera ezazu taulako hitzetatik definizio bakoitzari dagokiona:
a. Zerbaiti buruzko ziurtapena eman.
b.	Interes, iritzi edo jarrera kontrajarriak dituzten aldeen arteko tirabirazko
egoera.
c.	Zor edo betebehar ekonomikoak betetzeko ahalmen edo gaitasuna.
d. Inoren mende ez dagoenaren egoera.
e.	Hats-hartze sakon bati jarraitzen zaion arnasbotatze nabaria, neke, oinaze,
tristura, eta abarren adierazgarri dena.
f.	Lan edo ideia baten gune garrantzitsuena.
g. Nonbait edo zerbaitetan kanpo-elementu bat itsatsi edo tartekatu.
h.	Zerbait egiteko araua, epai edo erabaki baten oinarria.
i.	Lege edo erabaki judizial batek erregulatutako puntuetako bakoitza.
j.	Zerbait egokitu, atondu, moldatu.

ardatz

bermatu
txertatu

gatazka
irizpide

kaudimen

hasperen
xedapen
beregaintasun
taxutu

4.	Puntuazioaren gaineko hainbat arau eta gomendio azaldu dizkigu Juan Garziak
ale honetako eta aurreko aleko Gramatika atalean. Horiek kontuan izanda, jarri
puntuazio-zeinuak esaldi hauei:
a.	Errioxako ardoa sor marka duen ardoa da Errioxako Nafarroa Garaiko eta Arabako hainbat upeltegitan egiten dena Iberiar penintsulako hoberenetarikoen
artean dugu eta aspaldi honetan mundu osoan ere ospetsu bilakatu da
b.	Aurten ohi baino beranduago ekingo diote mahats biltzeari Arabako Errioxan
haren aurretik egin ohi duten ardoaren jaia hala ere betiko datan egingo da
bihar izango da Villabuenan
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c.	Bengoetxeak eskuin orkatilako peroneko maleoloa hautsi du eta ebakuntza
egitekoak ziren Gasteizen Leitzako aurrelariak igandean hartu zuen min mendian entrenatzen ari zela zangoa zulo batean sartuta
d.	Gu azokara joan ginen eta Miren eta Pello tabernan geratu ziren
e.	Hizkuntz eskakizunetako probetan hainbat azterketarik hartu dute parte
f.	Leitzako aurrelariak haustura du orkatilan eta oso zail izango du buruz burukorako sendatzea

5.	Honako beste esaldi hauek gaizki puntuatuta daude. Zuzen itzazu, eta arrazoitu
erantzuna:

a.	Hurrengo bi entrenamenduak, aste honetakoa eta hurrengo astekoa Zorno
tzako igerilekuan izango dira, goizez.

b.	Bat, bi, hiru, eta lau.

c.	Azokara joan eta gazta eta ogia, erosi ditugu.

d.	Batzuk biziki maite ditugu beste batzuk epelki.

e.	Batzuetan mendira joaten dira, besteetan hondartza aukeratzen dute, eta
beste batzuetan etxean geratzen dira.

f.	Kontzertuetan, jotzen dugunean, diskoko abesti indartsuenak jotzen saia
tzen gara.

g.	Euskal Herrian mendi eta hondartza politak daude.

h.	Euskal Herriak mendi, eta hondartza politak ditu
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Soluzioak84
1.

 usika klasikoak jasotzen dituen dirutza publikoen defendatzaile gisa ageri da azken aldian,
M
edozein gaiez mintzatzen hasten diren lagunarteko afalosteetan. Preseski, horretaz gogoratu
da antzokiko bazkide-txartela erakutsi duelarik sarrerako leihatilan.

	Aretoaren erdialdeko aulki batean eseri orduko programa irakurtzen hasi da. Lehenengo obraren izena irakurtzeak irribarre bat pitzarazi dio: zenbat denbora Schubert-en Amuarraina kintetoa entzun gabe. Senatari kargua utzi, eta kabinetea ireki zuen dina urte izango dira.
	Aldamenean eseritako bikotearen solasak eten dizkio oroitzapenak. Nonbait medikuak dira
biak, edo erizainak behinik behin (bederen): digestio, drain edo operazio (ebakuntza) gela
hitzak deskodetu ahal izan ditu haien solasalditik.

2.

3.

4.

5.

a

zanpatu

keinuka

d

g

hertsi

gehienetan

j

b

atzitu

tragoa

f

h

birrindu

desegin

h

c

balioetsia

baliozkoa

c

i

aldartea

atzeman

b

d

imintzioka

itxi

g

j

eskuarki

zigortzailea

k

e

mizkeria

zapaldu

a

k

zehatzailea

bigunkeria

e

f

zurruta

aukera

i

a. bermatu
b. gatazka
c. kaudimen
d. beregaintasun
e.	hasperen

f.
g.
h.
i.
j.

ardatz
txertatu
irizpide
xedapen
taxutu

(Oharra: bestelako soluzioak ere zilegi dira)
a.	Errioxako ardoa sor marka duen ardoa da, Errioxako, Nafarroa Garaiko eta Arabako hainbat
upeltegitan egiten dena. Iberiar penintsulako hoberenetarikoen artean dugu, eta, aspaldi honetan, mundu osoan ere ospetsu bilakatu da.
b.	Aurten, ohi baino beranduago ekingo diote mahats biltzeari Arabako Errioxan; haren aurretik
egin ohi duten ardoaren jaia, hala ere, betiko datan egingo da: bihar izango da Villabuenan.
c.	Bengoetxeak eskuin orkatilako peroneko maleoloa hautsi du, eta ebakuntza egitekoak ziren,
Gasteizen. Leitzako aurrelariak igandean hartu zuen min, mendian entrenatzen ari zela zangoa zulo batean sartuta.
d.	Gu azokara joan ginen, eta Miren eta Pello tabernan geratu ziren.
e.	Hizkuntz eskakizunetako probetan, hainbat azterketarik hartu dute parte.
f.	Leitzako aurrelariak haustura du orkatilan, eta oso zail izango du buruz burukorako sendatzea.
a.	Hurrengo bi entrenamenduak, aste honetakoa eta hurrengo astekoa, Zornotzako igerilekuan
izango dira, goizez. (Subjektuaren ostean koma bakarra ez, tartekiaren koma parea bai)
b.	Bat, bi, hiru eta lau. (Izenak lotzen ditu, ez esaldiak)
c.	Azokara joan, eta gazta eta ogia erosi ditugu. (Aditz laguntzailea ordezkatzen duen koma.
Aditzaren eta galdegaiaren artean ezin da komarik jarri)
d.	Batzuk(,) biziki maite ditugu; beste batzuk(,) epelki. (Mintzagai kontrastezkoa bada, posible da
subjektua mintzagai-komaz markatzea eta esaldi artea puntu eta komaz bereiziko dugu)
e.	Batzuetan, mendira joaten dira; besteetan, hondartza aukeratzen dute, eta, beste batzuetan,
etxean geratzen dira. (Mintzagaiaren osteko komak beharrezko dira esaldi mailan; beraz,
esaldiak lotzeko puntuazio maila igo behar dugu)
f.	Kontzertuetan jotzen dugunean, diskoko abesti indartsuenak jotzen saiatzen gara. (Mendeko
perpausaren barruan mintzagai-komarik ez)
g.	Euskal Herrian, mendi eta hondartza politak daude. (Mintzagaiaren koma)
h.	Euskal Herriak mendi eta hondartza politak ditu. (Subjektu mintzagaian komarik ez)

ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ84

