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Ariketak74
1.

Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua kontuan hartuz, aukeratu zuzena edo egokiena eta ✓ ikurraz markatu:
1. Leihotik behera erorita hildako emakumearen ustezko hilketa
____________ du udalak.
gaitzetsi/

gaiztetsi

2. Eusko Jaurlaritzak ______________ egin gura du arrantza esperimentalean
harrapatzen den antxoa merkaturatzea.
galarazi/

galazi

3. ___________________ da galdera adierazten duen perpaus baten amaieran doan “?” ikurra.
Galdeikurra /

Galdera(-)marka

4. Buruko zapia kendu eta ________________ igurtzi nuen, bustita neukan,
izerditan.
galparra /

kalparra

5. Egunotako hezetasun honekin hagitz gaizki ari dira pasatzen Sancenako
langileak; _____________ eta gero, ahituta bukatzen dute.
galdatu/

galtatu

6. Mamarro edo ____________________ giza eltxo itxurako jeinuak langileak
dira eta jabeak esaten duena egiten ei dute.
galtzagorriak/

galtxagorriak

7. Sutea piztu da _________________ fabrika batean goizaldeko laurak aldera, oraindik argitu gabe dauden arrazoiak tarteko.
galtzairu /

altzairu

8. Gosea baretzeko _______________________ egindako ogiz lagunduta jan
zituen altzoan zeuzkan intxaurrak.
gari zuriz/

galtzuriz

9. Mingain urdinaren gaitza “arazo larri” bilakatu da ganaduzaleentzat, eta,
oro har, __________________ sektorearentzat.
ganaderitza/

abeltzaintza

10. Andra Mari Zuriaren jaiak direla eta, datozen egunetan herriaren erdigunea
itxi egingo dute eta kale batzuen norabidea _____________.
ganbiatu/
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2.

Zuzen edo egoki itzazu esaldiak “Erlatiboak: komunztadura batzuk eta zehar-galderaren
aukera” artikuluko proposamenen arabera.
1. Herritarrei ematen zaien zerbitzua hobetzea da Euskararen Erabilera Normalizatzeko
Plana hezurmamitzen duten helburuetariko bat.
2. Eskatutako datu pertsonalez gain, adierazi egin behar da aldizkariaren jaso nahi diren
ale-kopurua.

Ariketak74

3. Batzarrean aurkezteko esan zenizkidan txostenak ordenagailuan dauzkat.
4. Argi bereizi behar da mezuak dituen ezaugarriak, mezua igortzen duena, jasotzen
duena, eta abar.
5. Web-orriaren bidez tratatzen diren datu pertsonalei dagokionez, Eusko Jaurlaritza da
zure datuez osatutako fitxategi automatizatuen titularra.
6. Ez dut guztiz ulertu aholkulariek lantzen ari diren gaiaren eta hitzaldiko adibidearen
arteko lotura.
7. Arrastiko batzarrean azalduko digute Justizia Administrazioa sare ereduan txertatzeko
aldatuko dena.
8. Filmeko protagonistek bazekiten gerta zitekeena eredu ekonomikoa eta soziala errotik
aldatu ezik, eta, hala ere, ez zuten ezer egin hori konpontzeko.
9. Zuzentzeko eskatu nizkizun agiriak ekarri dituzu?
10. Giza eskubideei dagokionez, jendearen sentikortasuna eta kontzientzia sendotzeko
ekimenak burutzen ditu Arartekoak.
11. Sekulako leizea dago: administrazioak ez daki gazteek nahi dutena eta gazteek ez
dakizkite, esaterako, administrazioak ematen dituen laguntzak.
12. Ez dakit mota horretako agentzien barruan dagoena, eta ez dagokit gainera hori
esatea.

3.

Lotu hitz bakoitza bere sinonimo eta antonimoekin

Sinonimoak

Antonimoak

1. apeta

azpikeria, makurkeria

zoriontsu, dohatsu

2. dohakabe

irizkide, uste bereko

sumindu, amorratu

3. otzandu

gutizia, nahiera

antagonista, aurkako

4. amarru

zorigabe(ko), errukarri

zintzotasun, jatortasun

5. gogaide

mantsotu, lasaitu

gogogabe, gogorik ez
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Eman letra lodiz dauden hitzen sinonimoak

1. Hezkuntzako eta politikako ordezkari guzti-guztiak eredu, sistema
edo marko bakar, malgu eta eleanitz baten alde daude.
2. Bilboko alkateari «oso ongi» begitandu zaio Jaurlaritza San Mames
Barria elkartean sartzea, baina jarritako baldintzak «bitxiak» direla
gaineratu du.
3. Engoitik Facebook sare sozialak ia 700 milioi erabiltzaile ditu eta
erabiltzaile gehien dituen herrialdea AEBak dira.
4. Gazteak, mundu zabalean izateko hainbeste modu dagoela ikusita,
euren zerizanaz jabetu dira, dituzten ezberdintasunez ohartu dira.
5. Krisiak galgatu egin du mugimendu hori, baina ez du gure jokatzeko modua aldatzea ekarri.
6. Ostatuan zeuden lekukoen arabera, atxilotuak eta zerbitzariak eztabaida izan zuten diskoteka barnean.
7. Ez da beranduegi, belaunaldi honen erdialderako egin duten aurreikuspena galarazi daitekeela diote.
8. Familia askok duten egoera ekonomiko estua ikusita, prezioak KPItik gora igotzea desmasia hutsa da.
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Soluzioak74
1.

2.

1. gaitzetsi
2. galarazi
3. Galdera(-)marka
4. kalparra
5. galdatu

6.
7.
8.
9.
10.

galtzagorriak
altzairu
gari zuriz
abeltzaintza
kanbiatu

1. Herritarrei ematen zaien zerbitzua hobetzea da Euskararen Erabilera Normalizatzeko
Plana hezurmamitzen duen helburuetariko bat.
2. Eskatutako datu pertsonalez gain, adierazi egin behar da aldizkariaren zenbat ale jaso
nahi diren.
3. Batzarrean aurkezteko esan zenidan txostenak ordenagailuan dauzkat.
4. Argi bereizi behar da mezuak zer ezaugarri dituen mezuak, nork igortzen duen mezua,
nork jasotzen duen, eta abar.
5. Web-orriaren bidez tratatzen diren datu pertsonalei dagokienez, Eusko Jaurlaritza da
zure datuez osatutako fitxategi automatizatuen titularra.
6. Ez dut guztiz ulertu aholkulariak lantzen ari diren gaiaren eta hitzaldiko adibidearen
arteko lotura.
7. Arrastiko batzarrean azalduko digute Justizia Administrazioa sare ereduan txertatzeko
zer aldatuko den.
8. Filmeko protagonistek bazekiten zer gerta zitekeen eredu ekonomikoa eta soziala errotik aldatu ezik, eta, hala ere, ez zuten ezer egin hori konpontzeko.
9. Zuzentzeko eskatu nizun agiriak ekarri dituzu?
10. Giza eskubideei dagokienez, jendearen sentikortasuna eta kontzientzia sendotzeko
ekimenak burutzen ditu Arartekoak.
11. Sekulako leizea dago: administrazioak ez daki gazteek zer nahi duten eta gazteek ez
dakite, esaterako, administrazioak zein laguntza ematen dituen.
12. Ez dakit mota horretako agentzien barruan zer dagoen, eta ez dagokit gainera hori
esatea.

3.
1. apeta
2. dohakabe

4.

sinonimoak

antonimoak

gutizia, nahiera

gogogabe, gogorik ez

zorigabe(ko), errukarri

zoriontsu, dohatsu

3. otzandu

mantsotu, lasaitu

sumindu, amorratu

4. amarru

azpikeria, makurkeria

zintzotasun, jatortasun

5. gogaide

irizkide, uste bereko

antagonista, aurkako

1. Malgu: moldagarri, bihurkor
2. Begitandu: iruditu, pentsatu
3. Engoitik: dagoeneko, honezkero
4. Zerizan: zertasun, izatasun
5. Galgatu: balaztatu, frenatu
6. Eztabaida: kalapita, xextra
7. Belaunaldi: hazaldi, gizaldi
8. Desmasia: gehiegikeria, neurrigabekeria
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