Ariketak87
1.

Aukeratu esaldi egokia Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua kontuan hartuz:
1.	
a) Mikele hogen gabe zigortua izan da, eta hori saihesteko ezin izan dugu
ezer egin.
	b) Mikele hoben gabe zigortua izan da, eta hori saihesteko ezin izan dugu
ezer egin.
2.	
a) Gure gurasoek ogerlekotan hitz egiten zuten, eta gure seme-alabek
ogerlekoa zer den ere ez dakite.
	b) Gure gurasoek hogerlekotan hitz egiten zuten, eta gure seme-alabek
hogerlekoa zer den ere ez dakite.
3. a) Ume jaioberria hazteko ez dago oritza bezalakorik.
b) Ume jaioberria hazteko ez dago horitza bezalakorik.
4. a) H
 ortz-ore berezia agindu dio haginlariak, oiak handituta eta minduta
baitauzka.
b) H
 ortzetako pasta berezia agindu dio haginlariak, oiak handituta eta
minduta baitauzka.
5. a) Jakin nahi nuke non dagoen, eta zer hostia egiten duen han.
b) Jakin nahi nuke non dagoen, eta zer ostia egiten duen han.
6. a) Ikaragarri hozbera naiz, hala ere, maite ditut neguko giro hotza eta
elurteak.
b) Ikaragarri hozpera naiz, hala ere, maite ditut neguko giro hotza eta
elurteak.
7. a) Gaztea eta esperientzia gutxikoa da, baina umila eta langilea inor gutxi
bezalakoa.
b) Gaztea eta esperientzia gutxikoa da, baina humila eta langilea inor gutxi
bezalakoa.
8. a) Euskara ikastaroa datorren astean hasiko da, eta dagoeneko hogoi bat
lagunek eman dute izena.
b) Euskara ikastaroa datorren astean hasiko da, eta dagoeneko hogei bat
lagunek eman dute izena.
9. a) H
 urakana da abiadura handiz bira egiten duen airez eta lainoz osatutako
zurrunbilo indartsua.
b) U
 rakana da abiadura handiz bira egiten duen airez eta lainoz osatutako
zurrunbilo indartsua.
10. a) Irakasleak haurrak ilaran ibeni zituen, eta banan-banan eman zioten
gutuna Olentzerori.
b) Irakasleak haurrak ilaran ipini zituen, eta banan-banan eman zioten
gutuna Olentzerori.
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2.	Aldizkari honetan agertzen diren zenbait hitzen definizioak dira ondorengoak.
Lotu itzazu dagokien hitzarekin:

1.	Norbaiti edo zerbaiti bide egiten dion pertsona edo gauza.
2. Lotu edo elkartu gabe; alde batera utzita.
3.	Txartzat edo zigorgarritzat hartu.
4.Lehengo denboretan, aspaldi.
5. Ondorio edo onura ona edo txarra; funtsa, zentzua.
6.	Zehaztasunik gabea.
7.	Norbaitengan halako gogoetak, ideiak edo sentipenak ernarazi.
8. Hitz baten esanahia, eta bereziki, bat baino gehiago dituenean, haietako
bakoitza.
9.	Baliokidea.
10. Sorterritik urrun egoteak eragiten duen goibeltasuna.
11. Mendekotasuna.
12.	Hitz baten edo esaldi baten esanahiaz mintzatuz, berezkoa eta funtsezkoa
duena, hedadurazkoa edo bigarren mailakoa ez dena.

Herrimin
Iradoki
Atarramentu
Aitzindari

Gaitzetsi
Deslai

Lauso

Ordain

Behiala
Morrontza

Hertsi

Adiera
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3.	Paragrafo honetako hamar puntutan ez dira bete Euskaltzaindiaren arauak. Identifikatu eta zuzen itzazu:

Alorreko zerbitzuburua Jone Aranjuezen arauera, txostenean bildutako eritziak
orain arteko adostasuna bertan behera utzi araziko luke. Haren ustez, arazoaren
muinera jo ordez, kanpokaldean geratzen gara, eta dirua zein gastuari buruzko
kontuetara mugatzen. Gaineratzen du nonahi gertatzen dela eztabaida alor horretan ematea batik-bat; alegia, ohizkoa dela, baina makroekonomia gaizki doalaren
berriak ez lukeela tokirik izan behar guzti hau eztabaidatzean.

4.	Euskaltzaindiaren 43. araua arazi aditzaren erregimenari buruzkoa da. Saia
zaitez esaldi hauek berridazten arauak dioenaren arabera:

1.	
Itzultzailea eskatu arren, gazteleraz hitz egitera derrigortu gintuzten epaiketan.
arazi

.

2. Atzo eman zituzten jakitera azterketaren emaitzak.
arazi

.

3. Zuzendariak Aitziber lanera etortzera behartu du.
arazi

.

4. Aitorrek derrigortuta, hiru ordu itxaron dugu bere bulegora sartu aurretik.
arazi

.

5. Txantxazko mehatxuekin premiatu dugu oporretako argazkiak ekartzera.
arazi

.

6. Arlo-buruak obligatu duenez, lanean jarraitu du arratsaldean.
arazi
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Soluzioak87
1.

1 . b
2. a
3. a
4. b
5. b
6. a
7. a
8. b
9. b
10. b

2.

3.

1. Norbaiti edo zerbaiti bide egiten dion pertsona edo gauza. Aitzindari
2. Lotu edo elkartu gabe; alde batera utzita. Deslai
3.	Txartzat edo zigorgarritzat hartu. Gaitzetsi
4. Lehengo denboretan, aspaldi. Behiala
5. Ondorio edo onura ona edo txarra; funtsa, zentzua. Atarramentu
6. Zehaztasunik gabea. Lauso
7. Norbaitengan halako gogoetak, ideiak edo sentipenak ernarazi. Iradoki
8.	Hitz baten esanahia, eta bereziki, bat baino gehiago dituenean, haietako bakoitza. Adiera
9. Baliokidea. Ordain
10. Sorterritik urrun egoteak eragiten duen goibeltasuna. Herrimin
11. Mendekotasuna. Morrontza
12.	Hitz baten edo esaldi baten esanahiaz mintzatuz, berezkoa eta funtsezkoa duena,
hedadurazkoa edo bigarren mailakoa ez dena. Hertsi

Alorreko zerbitzuburu (109. araua) Jone Aranjuezen arabera (21. araua), txostenean bildutako
iritziak (22. araua) orain arteko adostasuna bertan behera utzaraziko (23. araua) luke. Haren
ustez, arazoaren muinera jo ordez, kanpoaldean / kanpoko aldean (3. araua) geratzen gara,
eta diru/diruari (111. araua) zein gastuari buruzko kontuetara mugatzen. Gaineratzen du
nonahi gertatzen dela eztabaida alor horretan ematea batik bat; (1. araua); alegia, ohikoa
(19. araua) dela, baina makroekonomia gaizki doalako/doan (116. araua) berriak ez lukeela
tokirik izan behar hau guztia (4. araua) eztabaidatzean.

Arauak kontsultatzeko:
	http://www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_eusk
altzaindiarenarauak&view=frontpage&Itemid=424&lang=eu

4.

1 . Itzultzailea eskatu arren, gazteleraz hitz eginarazi ziguten epaiketan.
2. Atzo jakinarazi zituzten azterketaren emaitzak.
3. Zuzendariak Aitziber lanera etorrarazi du.
4. Aitorrek hiru ordu itxaronarazi digu bere bulegora sartu aurretik.
5. Txantxazko mehatxuekin ekarrarazi dizkiogu oporretako argazkiak.
6. Arlo-buruak lanean jarraiarazi dio arratsaldean.
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