ZEIN DA ERANTZUN ZUZENA?
1.-Ba zenekien Barzelonan ezagutu genituen bi horiek ...................... zeudela?
a)ezkondutak b)ezkonduta
c)ezkondututa d)ezkonda
2.-Etxera ....................... hasiko naiz bazkaria prestatzen.
a)heltzerakoan b)heltzean
c)heldutakoan d)heltzen
3.-Neska horrekin gaua ............................ edozer egingo nuke; zoratuta nauka!
a)emanagatik b)emateagatik
c)eman arren d)emanez
4.- .................. bitartez lortu nuen hain gustoko duzun ardo beltz berezi hori.
a)lagunen b)lagunez
c)lagunei d)lagunan
5.-Gauza asko esan daiteke gai horri ................ ; luze hitz egiteko aukera eskaintzen du.
a)esker b)buruz
c)buruzkoa d)gainean
6.-Nire ustez, esatariak adierazitakoa ................... kanpo dago, lanetik kanporatzea merezi du.
a)lekuaren b)lekutik
c)leku
d)lekuz
7.-Mutil horrek .............................. edaten du egunean eta ez dio inolako kalterik egiten.
a)bi litro ardo
c)litro ardo bi

b)bi ardo litro
d)ardoko bi litro

8.-Kanpo zorraren ......................... estatu txiroek arazo larriak izan ohi dituzte.
a)banaketan
c)kudeaketan

b)erosketan
d)bermaketan

9.- ........................ esku utzi zuten erabakia, hain larria zen gaixoaren egoera.
a)Medikuren b)Medikuen
c)Medikuari d)Mediku

10.- Erdi Aroan alkimistek beruna ................. bihurtzeari ekin zioten, baina ez zuten inolako
lorpenik erdietsi.
a)urre b)urrean
c)urrea
d)urri
11.-Segida honetan zein hitz erantsiko zenuke?
Mendi, ibai, haran, bailara, ............
a)arra b)orroa
c)arroa d)urrea
12.- Bidezkoa deritzozu zezenak .........................?
a)sufriarazteari b)sufriarazten
c)sufritu arazi d)sufriaraztea
13.-Kaltetuek Gobernuak kalte guztiak bere gain har ..................... eskatzen dute, baina ez da lan
erraza izango.
a)ditzan

b)ditzala

c)dadin

d)dadila

14.-MP3a ...................., hilabeteak eman beharko dituzu lan horretan.
a)erostekotan b)erosterakoan
c)erostean d)erosi baduzu
15.-Astakeriak esatera behartu baninduten ere, ni isilik egon nintzen.
a)esanarazi baninduten ere c)esanarazi bazidaten ere
b)esanarazi bazizkidaten ere d)esanarazi badidate
16.- Nahiz eta antzinako hizkuntza guztiak ................., euskara mantendu egin zen.
a)desagertu b)desagertu arren
c)desagertuagatik d)desagertze
17.-Antzina, euskara hizkuntza idatzia .........................., egun, askoz hobeto
........................
a)izango balitz/ ezagutuko genuen
b)izan balitz/ ezagutuko genukeen
c)izango balitz/ ezagutuko genuke
d)izan balitz/ezagutuko genuke
18.-Euskara idatziaren lehen aztarnak erromatarrak Euskal Herrira etorri .....................
dira.
a)zirenak b)zirenekoak
c)zirenetik d)ziren
19.-Zein da okerra?
a)Hala eta guztiz ere, egin ikerketek entzute handia izan dute.
b)Hala eta guztiz ere, egiten ikerketek entzute handia izan dute.

c)Hala eta guztiz ere, egindako ikerketek entzute handia izan dute.
d)Hala eta guztiz ere, egindakoek entzute handia izan dute.
20.-Pirinioen bi ................... biztanleek, hizkuntzaz gain, ohiturak ere partekatzen
zituzten.
a)mendietako
c)haraneko

b)isurietako
d)herrietako

BERRIDATZI BEHEKO ESALDIAK
1.-Unibertsitate garaian, irakasleek ikerlan sakonak eginarazten zizkiguten.
...................................................... behartzen ..................................
..........................................................................................................

2.-Baliabide guztiak eskaini dizkidate nire ikasketak burutzeko, baina ez ditut behar
bezala baliatu.
......................................................................... burutu .......................
.............................................................................................................

3.-Ikastaro horri buruzko informazioa jaso ondoren, matrikula bertan behera uztea
erabaki zuen.
...................................... gaineko .......................................................
............................................................................................................

4.-Hogei urterekin hasi zen Migel Joakin neurrigabe hazten.
.......................... zituelarik ......................................................

5.-Etxean geratzera behartu gaituzte, izan ere, haize bolada bortitzek ez dute beste
ezertarako aukerarik ematen.
.................................... gerarazi .................................................-lako
............................................................................................................

ERANTZUN ORRIA

1.- Ba al zenekien Barzelonan ezagutu genituen bi horiek ...................... zeudela?
a)ezkondutak b)ezkonduta
c)ezkondututa d)ezkonda
2.-Etxera ....................... hasiko naiz bazkaria prestatzen.
a)heltzerakoan b)heltzean
c)heldutakoan d)heltzen
3.-Neska horrekin gaua ............................ edozer egingo nuke; zoratuta nauka!
a)emanagatik b)emateagatik
c)eman arren d)emanez
4.- .................. bitartez lortu nuen hain gustoko duzun ardo beltz berezi hori.
a)lagunen b)lagunez
c)lagunei d)lagunan
5.-Gauza asko esan daiteke gai horri ................ ; luze hitz egiteko aukera eskaintzen du.
a)esker b)buruz
c)buruzkoa d)gainean
6.-Nire ustez, esatariak adierazitakoa ................... kanpo dago, lanetik kanporatzea merezi du.
a)lekuaren b)lekutik
c)leku
d)lekuz
7.-Mutil horrek .............................. edaten du egunean eta ez dio inolako kalterik egiten.
a)bi litro ardo b)bi ardo litro
c)litro ardo bi d)ardoko bi litro
8.-Kanpo zorraren ......................... estatu txiroek arazo larriak izan ohi dituzte.
a)banaketan b)erosketan
c)kudeaketan d)bermaketan
9.- ........................ esku utzi zuten erabakia, hain larria zen gaixoaren egoera.
a)Medikuren b)Medikuen
c)Medikuari d)Mediku
10.- Erdi Aroan alkimistek beruna ................. bihurtzeari ekin zioten, baina ez zuten inolako lorpenik
erdietsi.
a)urre
c)urrea

b)urrean
d)urri

11.-Segida honetan zein hitz erantsiko zenuke?
Mendi, ibai, haran, bailara, ............
a)arra b)orroa
c)arroa d)urrea

12.- Bidezkoa deritzozu zezenak .........................?
a)sufriarazteari b)sufriarazten
c)sufritu arazi d)sufriaraztea
13.-Kaltetuek Gobernuak kalte guztiak bere gain har ..................... eskatzen dute, baina ez da lan erraza
izango.
a)ditzan

b)ditzala

c)dadin

d)dadila

14.-MP3a ...................., hilabeteak eman beharko dituzu lan horretan.
a)erostekotan b)erosterakoan
c)erostean d)erosi baduzu
15.-Astakeriak esatera behartu baninduten ere, ni isilik egon nintzen.
a)esanarazi baninduten ere c)esanarazi bazidaten ere
b)esanarazi bazizkidaten ere d)esanarazi badidate
16.- Nahiz eta antzinako hizkuntza guztiak ................., euskara mantendu egin zen.
a)desagertu b)desagertu arren
c)desagertuagatik d)desagertze
17.-Antzina, euskara hizkuntza idatzia .........................., egun, askoz hobeto ........................
a)izango balitz/ ezagutuko genuen
b)izan balitz/ ezagutuko genukeen
c)izango balitz/ ezagutuko genuke
d)izan balitz/ezagutuko genuke
18.-Euskara idatziaren lehen aztarnak erromatarrak Euskal Herrira etorri ..................... dira.
a)zirenak b)zirenekoak
c)zirenetik d)ziren
19.-Zein da okerra?
a)Hala eta guztiz ere, egin ikerketek entzute handia izan dute.
b)Hala eta guztiz ere, egiten ikerketek entzute handia izan dute.
c)Hala eta guztiz ere, egindako ikerketek entzute handia izan dute.
d)Hala eta guztiz ere, egindakoek entzute handia izan dute.
20.-Pirinioen bi ................... biztanleek, hizkuntzaz gain, ohiturak ere partekatzen zituzten.
a)mendietako b)isurietako
c)haranetako d)herrietako

BERRIDAZKETAK
1.-Unibertsitate garaian, irakasleek ikerlan sakonak eginarazten zizkiguten.
............................ egitera behartzen gintuzten ................................
.............................................................................................................

2.-Baliabide guztiak eskaini dizkidate nire ikasketak burutzeko, baina ez ditut behar bezala
baliatu.
......................................................................... burutu ditzadan ......
.............................................................................................................

3.-Ikastaro horri buruzko informazioa jaso ondoren, matrikula bertan behera uztea erabaki zuen.
Ikastaro horren gaineko .......................................................
............................................................................................................

4.-Hogei urterekin hasi zen Migel Joakin neurrigabe hazten.
Hogei urte zituelarik ......................................................

5.-Etxean geratzera behartu gaituzte, izan ere, haize bolada bortitzek ez dute beste ezertarako
aukerarik ematen.
.................................... gerarazi gaituzte, haize bolada bortitzek ez dutelako
.......................................................................................

