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Ariketak75
1.

Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua kontuan hartuz, aukeratu zuzena.
1. a) Medikuak aho-gingila handituta dudala esan eta antibiotikoak agindu
dizkit.
b) Medikuak aho-gangaila handituta dudala esan eta antibiotikoak agindu
dizkit.
2. a) Patxik betidanik izan du gangailu fama; ohean, lanean baino ordu gehiago eman izan ditu gaztetatik.
b) Patxik betidanik izan du kankailu fama; ohean, lanean baino ordu gehiago eman izan ditu gaztetatik.
3. a) Haitzaren iparraldean kareharrizko gandor zorrotz bi daude, mendebaldetik iparraldera, zutik jarritako harrizko bi orri balira bezala.
b) Haitzaren iparraldean kareharrizko gangor zorrotz bi daude, mendebaldetik iparraldera, zutik jarritako harrizko bi orri balira bezala.
4. a) Emakumeak zapi zuri bat zeraman buruan, gizonak lastozko kapelu
hegadun bat.
b) Emakumeak zapi zuri bat zeraman buruan, gizonak lastozko gapelu
hegadun bat.
5. a) Gasteizko autobus gara berria eraikitzeko proiektua gaur aurkeztuko
dute.
b) Gasteizko autobus geltoki berria eraikitzeko proiektua gaur aurkeztuko
dute.
6. a) Garabi autoen gidariek greba iragarri dute hurrengo asterako.
b) Garabiautoen gidariek greba iragarri dute hurrengo asterako.
7. a) Donostiako denda horretan zapata garastiak baino ez dituzu aurkituko.
b) Donostiako denda horretan zapata garestiak baino ez dituzu aurkituko.
8. a) Kaliforniako Unibertsitateko ikerlari talde baten arabera meditazioak
garauna indartzen laguntzen du.
b) Kaliforniako Unibertsitateko ikerlari talde baten arabera meditazioak
garuna indartzen laguntzen du.
9. a) Aitonak arrantzarako erabili ohi duen karnata Andaluziatik bidaltzen
diote.
b) Aitonak arrantzarako erabili ohi duen garnata Andaluziatik bidaltzen
diote.
10. a) Filmean akats bat antzeman dut: sorginak sudurrean zuen garatxoa
azken irudietan desagertu egin da.
b) Filmean akats bat antzeman dut: sorginak sudurrean zuen garatxa azken
irudietan desagertu egin da.
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2.

Saia zaitez mapan kokatzen honako hiri hauek, idatz itzazu euskarazko forma zuzenean.
Brussel/Bruxelles
Bucureşti
Den Haag
København

Ariketak75

London
Madrid
München
Porto

Roma
Sarajevo
Stockholm
Venezia

Iturria: aularagon.org

3.

Aukera itzazu multzo honetako euskarazko izen zuzenak.

Korzega
Varsovia
Bizkaiko Golkoa
Grozny
Komo aintzira
Txernobil
Eivissa
Txipre uhartea
Mallorca
Zerdeña
Kaspiar Itsasoa
Florenzia
Itsaso jonikoa
Dresde
Magdeburg
Itsaso Beltza
Dordoina
Frisiako uharteak
Eskagerrak itsasartea
Itsaso zuria
Palma Uhartea
Guadalquivir

1. _____________________________

6. ____________________________

2. _____________________________

7. ____________________________

3. _____________________________

8. ____________________________

4. _____________________________

9. ____________________________

5. _____________________________
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Lotu hitz bakoitza bere sinonimo eta antonimoekin.

1. aise
2. murgildu
3. idor
4. mikatz
5. oldarkor

5.

Sinonimoak

Antonimoak

odolbero, suhar

busti, heze

agor, ihar

baketsu, mantso

mingots, samin

gozo, ezti

dzanga egin, txonbo egin

nekez, zail

aisit, erraz

azaleratu, urgaineratu

Eman letra lodiz dauden hitzen sinonimoak.

1. Euskal Herrian erromatar garaiko aztarna handienak Iruña Oka
(Araba), Andionen eta Iruñean bertan daude.
2. Aurrerapenak sumatu badituzte ere berriro ekingo diote grebari
EAEko funtzionarioek.
3. Hitzartutako eskumenek hiru milioi euro balio dute, eta horiek
eskualdatzearen ondorioz, beste hogeita bost funtzionariok lan
egingo dute Jaurlaritzarentzat.
4. Askok esaten du hiltzeko modurik hoberena supituki hiltzea dela,
ezer sentitu gabe.
5. Hura ikustean, kazetaria bere koaderno urdina poltsatik atera eta
oharrak hartzen hasi zen.
6. Berandu nenbilen, eta etxekoak ohartu ez zitezen ebaska sartu nintzen otsoen moduan.
7. Piraten esku ia-ia hilabete bahituta eman ondoren, nekatuta baina
bipil agertu dira arrantzale euskaldunak.
8. Gobernuak euskal hedabideei agindutako diru laguntzak ez dira
heldu, eta horrek kinka larrian jarri ditu hainbat hedabide.
9. Mundakako inauterietan atorrak zuriz jantzita ateratzen dira, bururdi azala buruan, gona, alkandora eta galtzak soinean.
10. Ezarian-ezarian argaltzen hasi zen gaixoa, eta sendagileek oraindik
ez dute asmatu zein den gaitza.
11. Etxetik entzun genituen athleticzaleen aldarriak Real Madrili lau eta
batekoa sartu zionean.
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Soluzioak75
1.

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

2.
Stockholm
Kopenhage
Haga
Londres

Munich

Brusela
Bukarest

Porto

Madril

Sarajevo
Venezia

3.

Erroma

Forma zuzenak.
1. Varsovia
2. Grozny
3. Eivissa

4. Mallorca
5. Magdeburg
6. Itsaso Beltza

7. Dordoina
8. Frisiako uharteak
9. Guadalquivir

Forma okerrak.
Korzega* e. Korsika
Bizkaiko Golkoa* e. Bizkaiko golkoa
Komo aintzira* e. Comoko aintzira
Txernobil* e. Txernobyl
Txipre uhartea* e. Zipre (uhartea)
Zerdeña* e. Sardinia
Kaspiar Itsasoa* e. Kaspiar itsasoa

4.
1. aise
2. murgildu
3. idor
4. mikatz
5. oldarkor

5.

Florenzia* e. Florentzia
Itsaso jonikoa* e. Itsaso Jonikoa
Dresde* e. Dresden
Eskagerrak itsasartea* e. Skagerrak (itsasartea)
Itsaso zuria* e. Itsaso Zuria
Palma Uhartea* e. La Palma (uhartea)

sinonimoak

antonimoak

aisit, erraz
dzanga egin, txonbo egin
agor, ihar
mingots, samin
odolbero, suhar

nekez, zail
azaleratu, urgaineratu
busti, heze
gozo, ezti
baketsu, mantso

1. aztarna: aztarren, lorratz, arrasto
2. sumatu: antzeman, igarri, hauteman
3. eskumenek: aginpideek, manuek, konpetentziek
4. supituki: deblauki, bat-batean, ustekabean, zapla, tupustean
5. koaderno: kaier
6. ebaska: isilean, gordeka, isil-ostuka, ostu-ostuka
7. bipil: adoretsu, ausart
8. kinka larrian: atakan, estuasunean
9. bururdi: burukita, burko
10.ezarian-ezarian: geldiro-geldiro, emeki-emeki
11. aldarriak: oihuak, zaratak
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