Ariketak90
1.

Osatu esaldiak hitz egokiarekin:
1.	
Arkeologia ikerketak beste
du.

batzuekin jarraituko

2.	
Uribe Kostako Munarrikolanda mendilerroan Neolito garaian arbasoek
eraikitako zazpi
ezagutzeko ibilaldia egingo
dugu.
3.	
Elizaren beheko aldean, gotorlekuarekin bat egiten duen tokian
hain zuzen, 1229. urteaz geroztik eraiki zuten jatorrizko harresiaren
dago.
4.	
Alkate berriak, hunkituta, herriak aldaketaren aldeko
egin duela esan du agintea eskuratu bezain pronto.
5.	
Etorkinen auzian, bi munduen arteko
handia
gertatzen ari da: batetik, mugen sakralizazioa dakarrena, eta, bestetik,
globalizazio eta mugagabetasunen aldarria.
6.	
Grabitate ardatza aldatuz, hanka baten gainean
gordetzen du.
7.	
Mapa soziolinguistikoak badu berritasun bat aurreko biekin alderatuta: ez
dute zentsu osoa hartu ikerketaren oinarri gisa,
bat baizik.
8.	
Nazioarteko komunitateak errepublika baltikoen independentzia
du.
9.	
Eskabideak aurkezteko epea
hau EHAAn
argitaratu eta biharamunean hasiko da, eta 2015eko azaroaren 5ean
bukatuko.
10.	
Ez genuen etsaia menderatzerik lortu;
eraso eta garaitu gintuen.

oreka
indusketa

aztarrena
ebazpen
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aintzatetsi
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2.	
Lotu sinonimoak:

3.

hondeaketa

agian, beharbada

alimaleko

independentzia

atoan

izugarri, oso handi

eragaitz

irabazi, hobari

menturaz

berehala, behingoan

berme

zalantzan

ezbaian

akordio

itun

eragozpen, zailtasun

burujabetasun

induskatze

etekin

garantia

Aukeratu hitz egokia Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua kontuan hartuz:
1.	
Lege honen mendean dauden erakunde guztiek
behar dutenean, berariazko araudian ezarritakoaren arabera jardungo dute.
a. abala eman
b. abalatu
2.	
Irudi horiek ez dituzte
atzean lan handia dagoela.

aukeratu; bistan da horren

a. abasberuan
b. abespeluan
3.	
Egunean zehar
ezinean ibili gara.

eman diegu arazorik gabe, baina gauean

a. abasto
b. abastu
4.	
Ionako
uhartedian dago.

Eskoziako mendebaldean dagoen Hebridak

a. abade-etxea
b. abatetxea
5.	
Etxera nindoala
behar izan dut aterpe batean.

hasi du, eta gelditu arte zain geratu

a. abazuza
b. babazuza
6.	
Euskal
batean jarriak.

hogeita zazpi letrak osatzen dute, ordena jakin

a. abedea
b. alfabetoa
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4.	
Aukeratu

item bakoitzeko forma egokia (bat baino gehiago izan daiteke).
Horretarako, kontuan izan «DUDANET lineako kontsulta-zerbitzua» artikuluan
azaldutako irizpideak:
1. a) Bungalow-eko informazio-liburuan dioenez, aquagym egiteko aukera
daukagu camping-ean.
b) Bungaloweko informazio-liburuan dioenez, aquagym egiteko aukera
daukagu campingean.
c) Bungaloweko informazio-liburuan dioenez, aquagym egiteko aukera
daukagu campingean.
2. a) NATOko eta ESLA Europako Segurtasun Lankidetzako Antolakundeko
ordezkariekin bildu dira UÇK-ko ordezkariak.
b) NATO-ko eta ESLA Europako Segurtasun Lankidetzako Antolakundeko
ordezkariekin bildu dira UÇK-ko ordezkariak.
c) NATOko eta ESLA Europako Segurtasun Lankidetzako Antolakundeko
ordezkariekin bildu dira UÇKko ordezkariak.
3. a) 1997ko ekainean, Aitor Lopez de Aberasturik Interneten zeuden euskaraz
ko Webgune guztiak bildu zituen kaixo.com atarian.
b) 1997ko ekainean, Aitor Lopez de Aberasturik interneten zeuden euskaraz
ko webgune guztiak bildu zituen kaixo.com atarian.
c) 1997ko ekainean, Aitor Lopez de Aberasturik Interneten zeuden euskaraz
ko webgune guztiak bildu zituen kaixo.com atarian.
4. a) Tutua urarekin eta xaboiarekin garbitu ondoren, sikatzen utz; ez erabili
zapirik lehortzeko.
b) Tutua urez eta xaboiz garbitu ondoren, sikatzen utzi; ez erabili zapirik
lehortzeko.
5. a) Gripearen birusak txerrietatik egin zuen lehen aldiz salto gizakiengana,
duela bost mende inguru.
b) Gripearen birusak txerrietatik egin zuen lehen aldiz salto gizakietara,
duela bost mende inguru.
c) Gripearen birusak txerriengandik egin zuen lehen aldiz salto gizakiengana, duela bost mende inguru.
6. a) 1976an, Hua Guonfeg Alderdi Komunistako lehendakari bihurtu zen.
Gerora, politika ekonomikoak sorturiko tentsioen ondorioz, Guonfeg-en
eragina ahuldu eta Deng Xiaoping-ek eskuratu zuen boterea.
b) 1976an, Hua Guonfeg Alderdi Komunistako lehendakari bihurtu zen. Gerora, politika ekonomikoak sorturiko tentsioen ondorioz, Guonfegen eragina
ahuldu eta Deng Xiaoping-ek eskuratu zuen boterea.
c) 1976an, Hua Guonfeg Alderdi Komunistako lehendakari bihurtu zen. Gerora, politika ekonomikoak sorturiko tentsioen ondorioz, Guonfegen eragina
ahuldu eta Deng Xiaopingek eskuratu zuen boterea.
7. a) Gurutze Gorriak ohartarazi duenez, irakiarrek gero eta egoera okerragoa
bizi dute.
b) Gurutze Gorriak ohartarazi duenez, irakiarrek egoera gero eta okerragoa
bizi dute.
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Soluzioak90
i.

2.

3.
4.

1.	 Arkeologia ikerketak beste indusketa batzuekin jarraituko du.
2.	Uribe Kostako Munarrikolanda mendilerroan Neolito garaian arbasoek eraikitako zazpi
trikuharri ezagutzeko ibilaldia egingo dugu.
3.	Elizaren beheko aldean, gotorlekuarekin bat egiten duen tokian hain zuzen, 1229. urteaz
geroztik eraiki zuten jatorrizko harresiaren aztarrena dago.
4.	Alkate berriak, hunkituta, herriak aldaketaren aldeko hautua egin duela esan du agintea
eskuratu bezain pronto.
5.	Etorkinen auzian, bi munduen arteko talka handia gertatzen ari da: batetik, mugen sakralizazioa dakarrena, eta, bestetik, globalizazio eta mugagabetasunen aldarria.
6.	Grabitate ardatza aldatuz, hanka baten gainean oreka gordetzen du.
7.	
Mapa soziolinguistikoak badu berritasun bat aurreko biekin alderatuta: ez dute zentsu osoa
hartu ikerketaren oinarri gisa, lagin bat baizik.
8.	Nazioarteko komunitateak errepublika baltikoen independentzia aintzatetsi du.
9.	Eskabideak aurkezteko epea ebazpen hau EHAAn argitaratu eta biharamunean hasi, eta
2015eko azaroaren 5ean bukatuko da.
10.	Ez genuen etsaia menderatzerik lortu; aitzitik, hark eraso eta garaitu gintuen.
• hondeaketa = induskatze
• alimaleko = izugarri, oso handi
• atoan = berehala, behingoan
• eragaitz = eragozpen, zailtasun
• menturaz = agian, beharbada
• berme = garantia
• ezbaian = zalantzan
• itun = akordio
• burujabetasun = independentzia
• etekin = irabazi, hobari
1 . a

4. a

2. b

5. b

3. a

6. b

1 . c

5. b

2. a

6. b

3. c

7. biak

4. biak
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