Ariketak101
1.	
Aukera ezazu hitz egokia Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua kontuan hartuz.
1.	
Ameriketako Estatu Batuetako Garraio Sailak identifikatzeko kode
bat esleitzen dio pneumatiko bakoitzari.
a) alfazenbaki
b) alfanumeriko
2.	
Kalean bizitzea zer den kontatu digute Amine gazte
dominikarrak eta Abad marokoarrak.
a) aljeriarrak
b) algeriarrak
3.	
Emaztea hil zitzaionetik, tipia zen aitonaren
a) ahalgoa
b) algoa

, Sasha

.

4.	
dira herri edo hiri bateko ur zikin eta euri-urak jasotzeko
lurpeko kanal edo hodiak.
a) Alkantarilak
b) Estoldak
5.	
Euskal Herriko kostaldera
baldeko haizeak.
a) galipot
b) alkitran

gehiago ekarri du ipar-mende-

6.	
Sexu gehiegikeriagatik jarritako salaketak,
bere buruaz beste egiten dutenenak ugaritu egin dira.
a) alkoholismo
b) alkoholzalekeria

kasuak eta

7.	
Arropak ondo
ateratzen zituzten gure gurasoek gaztetan;
gaur egun, ordea, lisatu gabekoak ere sarri ateratzen ditugu.
a) almidoiztatuta
b) almidoituta
8.	
Jokinek, leihotik begira ari zela, ama ikusi zuen negar batean etxetik atera
tzen eta
korrika joaten.
a) alsisturantz
b) aletegirantz
9.	
Ikerlan honen xedea, geografia irakatsi eta ikasteko
diseinatzea izan zen.
a) p
 rograma alternatibo
b) ordezko programa

ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ101

bat

Ariketak 101

10.	
, atletismoko beste edozein frogatan bezala, naturaren indarrak –kasu honetan, grabitatearena– garaitu behar dira, eta altuera batera
dagoen barra horizontala gainditu behar da.
a) Altuera-jauzian
b) Gorako jauzian
11.	
Maldan gora hasi, eta
zen elurra mara-mara.
a) goratasun
b) altutasun

pixka bat hartu genuenerako hasi

12.	
Iluntzean piztuko dute festen hasierako
, eta kalejiran
jaitsiko dira herriko plaza nagusira fanfarre eta txistularien musikak alaituta.
a) altxaferoa
b) suziria

2.	«Aditz-isiltzearen fabore» artikuluan planteatzen denaren ildotik, saia zaitez hurrengo esaldietan aditzen bat edo batzuk ezabatzen:

1.	
Prestakuntza-ikastaroan parte hartzeko, eskabidea bete behar duzu, eta
NANaren kopiarekin batera bidali behar duzu.
2.	
Eskatzaileak Landa Garapenerako Programaren lehen ezarpenerako laguntza
emateko aldeko espediente bat izan behar du, edo, bestela, nekazaritzarako
nahikoa gaitasun-maila duela egiaztatu behar du.
3.	
Kasu horretan, ordezkariak uko egiteko agiria bete du, eta ordezkaritza bertan behera utzi du.
4.	
Aukeratu ezazu inprimakia, eta zure datuekin bete ezazu.
5.	
Programa abiarazteko, instalatzeko CDa eduki behar duzu, edo fabrikatzailearen webgunetik kontrolagailua deskargatu behar duzu.
6.	
https://euskadi.eus helbidean sartzean, nabigatzaileak ohar bat erakutsiko
dizu, eta egoitzaren ziurtagiria egiaztatzeko aukera emango dizu.
7.	
Horrelako premia berriei aurre egiteko, lanpostuak berratxikitzen dira,
langileak berrizendatzen dira, edo giza baliabideak arrazionalizatzeko eta
antolatzeko bestelako aukerak erabiltzen dira.
8.	
Ondoren, pantaila bat irekiko da, eta nabigatzailearen aukera ezberdinak
bistaratuko dira.
9.	
Birfinantzamendu-eragiketekin, banakako enpresari eta profesional autonomoek epe laburreko zorra berritu egiten dute, epe ertain eta luzerako zor
gisa egokitzen dute, eta, hala dagokionean, inbertsio-planak azeleratzeko
finantza-arloko jarduketak gauzatzen dituzte.
10.	
Aukeratutako lagapen mota jakinarazteko epea azaroaren 1ean hasiko da,
eta hurrengo urteko maiatzaren 31n amaituko da.
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3.	
Lotu itzazu zerrendako hitzak taulako aditzekin.
hartu
konpondu

egin
jo

bilakatu

jarri
izan

ikusi

aitortu

behea
mugak
neurriak
aurre
emaitzak
arazoak
eskumena
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lortu
jokatu
eragin

egin

beharra
arazo
kalteak
eskubideak
eraso
arduraz

4.	
Bete itzazu esaldietako hutsuneak taulako hitzekin.
irizkide

jorratu
galera

auzipetu
hizpide

helegite

izurrite

 lima aldaketa izango da
K
datozen egunotan munduko ekonomia handienak batuko dituen goi bileran.
Aurtengo Gipuzkoa Encounter-ean 3.000 lagun inguru bildu dira, eta gai oso
anitzak
dituzte.
Bizitza ulertzeko moduan
tzen gara normalean.

diren pertsonekin ondo molda

4,6 galdu du Dow Jones Industrialen indizeak; ehun urteko historian izan duen
handiena da.
Arabako nekazariei uzten
dien webgune bat jarri dute martxan.

eta gaixotasunen berri eskaintzen

Duela bi aste egindako epaiketan, fiskalak zazpi urteko zigorra eskatu zuen
bakoitzarentzat leporatutako desordena publikoengatik.
EAEko Auzitegi Nagusiak onartu egin du kasuaren aurka jarritako
bakarra.
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Soluzioak101
1.

2.

3.

4.

1 . b

5. a

9. b

2. a

6. a

10. b

3. a

7. b

11. a

4. b

8. b

12. b

1.	Prestakuntza-ikastaroan parte hartzeko, eskabidea bete behar duzu, eta NANaren kopiarekin
batera bidali.
2.	Eskatzaileak Landa Garapenerako Programaren lehen ezarpenerako laguntza emateko
aldeko espediente bat izan behar du, edo, bestela, nekazaritzarako nahikoa gaitasun-maila
duela egiaztatu.
3.	Kasu horretan, ordezkariak uko egiteko agiria bete du, eta ordezkaritza bertan behera utzi.
4.	Aukeratu ezazu inprimakia, eta zure datuekin bete.
5.	Programa abiarazteko, instalatzeko CDa eduki behar duzu, edo fabrikatzailearen webgunetik
kontrolagailua deskargatu.
6.	https://euskadi.eus helbidean sartzean, nabigatzaileak ohar bat erakutsiko dizu, eta
egoitzaren ziurtagiria egiaztatzeko aukera emango.
7.	Horrelako premia berriei aurre egiteko, lanpostuak berratxikitzen dira, langileak
berrizendatzen, edo giza baliabideak arrazionalizatzeko eta antolatzeko bestelako aukerak
erabiltzen.
8.	Ondoren, pantaila bat irekiko da, eta nabigatzailearen aukera ezberdinak bistaratuko.
9.	Birfinantzamendu-eragiketekin, banakako enpresari eta profesional autonomoek epe
laburreko zorra berritu egiten dute, epe ertain eta luzerako zor gisa egokitzen, eta, hala
dagokionean, inbertsio-planak azeleratzeko finantza-arloko jarduketak gauzatzen.
10.	Aukeratutako lagapen mota jakinarazteko epea azaroaren 1ean hasiko da, eta hurrengo
urteko maiatzaren 31n amaituko.

b
 ehea jo
mugak jarri
neurriak hartu
aurre egin
emaitzak lortu
arazoak konpondu
eskumena izan
beharra ikusi
arazo bilakatu
kalteak eragin
eskubideak aitortu
eraso egin
arduraz jokatu

 lima aldaketa izango da hizpide datozen egunotan munduko ekonomia handienak batuko
K
dituen goi bileran.
Aurtengo Gipuzkoa Encounter-ean 3.000 lagun inguru bildu dira, eta gai oso anitzak jorratu
dituzte.
Bizitza ulertzeko moduan irizkide diren pertsonekin ondo moldatzen gara normalean.
4,6 galdu du Dow Jones Industrialen indizeak; ehun urteko historian izan duen galera
handiena da.
Arabako nekazariei uzten izurrite eta gaixotasunen berri eskaintzen dien webgune bat jarri
dute martxan.
Duela bi aste egindako epaiketan, fiskalak zazpi urteko zigorra eskatu zuen auzipetu
bakoitzarentzat leporatutako desordena publikoengatik.
EAEko Auzitegi Nagusiak onartu egin du kasuaren aurka jarritako helegite bakarra.
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