AUKERATU ERANTZUN ZUZENA

1.-Garai batean jasotzen genuen heziketa egungoa ...................
eraginkorra dela diote adituek.
a)bezala

b)adina

c)hain

d)bezain

2.-Nik, berriz, ez dut uste ............ ona denik, izan ere, emaitzak
aztertu besterik ez dugu egin.
a)hainbeste

b)hain

c) bezalako

d)beste

3.-Heziketa ona .................... zor dio bizitzan lortu duen guztia.
a)izateari

b)izateak

c)izatea

d)izatera

4.-Guraso batzuek diotenez ................. umeak eskola pribatuetara
eramatea da, baina hori oso eztabaidagarria da.
a)hobea

b)onagoa

c)onena

d)hobe

5.-Eskola publiko nahiz itunpekoek irakasle hobeak ......................,
arazo larri asko .............................
a) izango balituzte/ekidingo lirateke
b) izango balituzkete/ekidingo ziren
c) izango balira/ekidingo liratekeen
d) izan balira/ekidingo ziratekeen
6.-Haur .............................. ez da, egun, eskolatu gabe uzten gure
herrian.
a)bera bat ere b)bat bera ere c)bakar ere bat d)bat bakarrik
7.-Genetikoki ...................... enbrioiak nitrogeno urtuan gordetzen
dira urteetan eta urteetan.
a)garatutako b)hazitako

c)eraldatutako

d)akabatutako

8.-Txikitan behar bezala elikatu ez .............. ondorio larriak dakartza
nerabezaroan.
a)izanak

b)izatea

c)izateagatik

d)izatearen

9.-Umetokian ......................, umeari egiten zaizkion azterketak oso
gogorrak izan ohi dira.
a)egoten

b)egonez

c)egonda

d)dagoela

10.-Gero eta jende ...................... uste du Internet arriskuz beteta
dagoela.
a)gehiagok

b)gehienok

c)gehiegik

d)askok

11.-Gizon hori gaztetxoen arropa artean ..................... harrapatu eta
eskolatik bota egin zuten.
a)sakabanatzen

b)astintzen

c)lokazten d)miatzen

12.-....................... ere askotan ez da pairatzen ari denaz jabetzen
eta ez da inori ezer esatera ausartzen.
a)Umea bera b)Ume bera

c)Umeak berak

d)Umea berak

13.-Berehala atxilotu zuten ...................., izan ere, alkandora odolorbanez beteta zeraman.
a)bikotekidea b)erasotzailea c)jeloskorra
14.-Behin epailearen
espetxeratu egin zuten.

aurrean

a)aitortzen

c)aitortuta

b)aitortuz

erruduntasuna

.....................,

d)aitorka

15.-Ikertzaileek
ikerketa
horiek
............................... espero dute.
a)argitzen laguntzea
d)argitzea laguntzen

d)edalea

b)argitzea laguntzea

gaitzaren

zergatiak

c)argitzen laguntzen
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