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

Txokolate moussea egiteko, honako osagai hauek erabiliko ditugu: 4 arraultza,
100 gr. azukre, 10 gr. txokolate, 75 gr. gurin, baso bat esne eta 6 ginda.
Banatu gorringoa eta zuringoa. Gorringoei azukrea gehitu eta ondo nahastu, ta
maina bikoiztu eta zuritu arte. Txokolatea bainu marian jarri, eta, denbora be
retsuan, gurina bigundu burduntzali batean. Lehenengo, txokolatea gorringoekin
nahasi, eta, gero, gurina gehitu.
Zuringoak ere ondo nahastu, elur puntu gogorrean jarri arte –hau oso garrantzi
tsua da, borboilak izan ditzan–, eta kontu handiz erantsi aurreko guztiari. Mousse
trinko eta krematsua nahi baduzu, dagoen moduan utzi, banatu banako kaikue
tan, eta hozkailuan gorde harik eta zerbitu arte. Mousse arina gustokoagoa ba
duzu, ostera, bota esne hotz-hotza, nahastu irabiagailuarekin aparra atera arte,
eta bota kopatara.
Moussea apaintzeko, erabili gindak edo bestelako arnariren bat. Usain-bedarrak
ere balia daitezke horretarako.
Sukaldari batzuek diotenez, ondo xehetutako hurrak gehi dakizkioke txokolatea
ri, moussea goxoago atera dadin.

2.	Lotu hitz bakoitza bere sinonimoarekin:
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3.

Zein aditz dagokio izen bakoitzari?
1. a. etekina irabazi
b. etekina atera
2. a. men egin
b. men esan
3. a. ernai izan
b. ernai egon
4. a. hautua eman
b. hautua egin
5. a. hizpidea egon
b. hizpidea izan
6. a. adarra jo
b. adarra hartu
7. a. piper egin
b. piper joan

4.	Bilatu definizio hauetako bakoitzari dagokion aditza:
1. Lehertu, barruko indarrez hautsi.
2. Zerbait, berri bat bereziki, jendearen belarrietara helarazi.
3. Gardentasuna edo garbitasuna galdu edo kendu.
4. Norbaiten edo zerbaiten eskuetatik edo mendetik askatu eta ihes egin.
5. Norbaiti norbait edo zerbait aipatu edo adierazi, aintzakotzat har dezan.
6. Zerbait egin edo burutzeko ezintasuna sortu edo hartarako oztopo gertatu.
7. Bereziki, gaitasuna edo jardunbide bat hazi edo haziarazi.
a. itzuri
b. eragotzi
c. zartatu
d. hedatu
e. lausotu
f. gomendatu
g. garatu
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5.	Azken zenbaki bietako “Gramatika” atalean esaldi barneko komaren erabileraz
aritu gara. Saia zaitez esaldi hauen puntuazioa hobetzen.

Zein da ikastaroaren helburu nagusia?
Helburu nagusia da administratuaren egoera juridikoa aztertzea, eta interesdu
naren estatutu juridikoa ulertzea.
Noiz bukatzen da eskabideak aurkezteko epea?
Uztailaren 16an bukatzen da 20:00etan.
Noiz argitaratuko du IVAPek onartutakoen behin-behineko zerrenda?
Behin-behineko zerrenda uztailaren 28an argitaratuko du IVAPek.
Nola argituko ditut ikastaroan sortzen zaizkidan zalantzak?
Plataformako foroaren bidez, formula ditzakezu zalantza guztiak.
Zenbat jarduera gainditu behar ditut azken azterketa egin ahal izateko?
Ikastaroko 3 jarduera, gutxienez, gainditu behar dituzu.
Zenbat galdera izango ditu azterketak? Zein motakoak?
40 galdera test motakoak.
Zenbat galdera asmatu behar ditut azterketa gainditzeko eta titulua eskuratzeko?
25 galdera asmatu behar dituzu, azterketa gainditzeko eta titulua eskuratzeko.
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1. b
2. a
3. b
4. b
5. b
6. a
7. a
1 . Lehertu, barruko indarrez hautsi.
2. Zerbait, berri bat bereziki, jendearen belarrietara helarazi.
3. Gardentasuna edo garbitasuna galdu edo kendu.
4. Norbaiten edo zerbaiten eskuetatik edo mendetik askatu eta ihes egin.
5. Norbaiti norbait edo zerbait aipatu edo adierazi, aintzakotzat har dezan.
6. Zerbait egin edo burutzeko ezintasuna sortu edo hartarako oztopo gertatu.
7. Bereziki, gaitasuna edo jardunbide bat hazi edo haziarazi.

c.
d.
e.
a.
f.
b.
g.

zartatu
hedatu
lausotu
itzuri
gomendatu
eragotzi
garatu

5.

Zein da ikastaroaren helburu nagusia?
	
Helburu nagusia da administratuaren egoera juridikoa aztertzea( )eta interesdunaren estatutu
juridikoa ulertzea.
Noiz bukatzen da eskabideak aurkezteko epea?
Uztailaren 16an bukatzen da(,) 20:00etan.
Noiz argitaratuko du IVAPek onartutakoen behin-behineko zerrenda?
Behin-behineko zerrenda(,)uztailaren 28an argitaratuko du IVAPek.
Nola argituko ditut ikastaroan sortzen zaizkidan zalantzak?
Plataformako foroaren bidez( )formula ditzakezu zalantza guztiak.
Zenbat jarduera gainditu behar ditut azken azterketa egin ahal izateko?
(Gutxienez,)Ikastaroko 3 jarduera gainditu behar dituzu(, gutxienez).
Zenbat galdera izango ditu azterketak? Zein motakoak?
40 galdera(,)test motakoak.
Zenbat galdera asmatu behar ditut azterketa gainditzeko eta titulua eskuratzeko?
25 galdera asmatu behar dituzu( )azterketa gainditzeko eta titulua eskuratzeko.
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