
 

 

 
IRAKURMEN-PROBA 

 

1.Ariketa   

Hutsuneak bete beheko hitzak aukeratuz. 

 

 Egunon: Nekane  Zalburua naiz, 24 urte ditut eta  Getxon  bizi naiz. 

Erroman oporretan nengoela zuen erakundearen iragarki bat ikusi nuen eta 

horregatik idazten dizuet. ......................(1) arabera,  Venezian eta Palermon 

udako ikastaro bereziak eskaintzen ......................(2).  Ni italiera ikasten ari naiz 

hemengo Dante Alighieri Institutuan eta Italiako familia batekin ......................(3) 

nahi dut abuztua. 

Oso ikastaro onak antolatzen dituzuela irakurri dut interneten, eta 

esan ......................(4) zuen tituluak ofizialak dira Hezkuntza Ministerioaren 

laguntza dutelako. Egia esan, gogo handia dut zuek ezagutu eta ahalik eta 

lasterren ......................(5) emateko. 

Oso ......................(6) nago beti gurasoekin bizi izan naizelako eta ez dakidalako 

nola izango den atzerriko familia batekin egotea. Mailei buruz ere gutxi dakit, 

baina web orri batean kontatzen dute maila guztiak eskaintzen dituzuela. Badut 

beste zalantza bat: senargaiak egun batzuk nirekin ......................(7) nahi ditu 

Italian. Hori arazo larria izango al da zuentzat edo familiarentzat? Zuen berrien 

zain geratuko naiz. Eskerrik asko! 
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iragarkiaren dituzue egon didatelako dirua alai eman 

iragarkien dituzte igaro didatenez izena urduri joan 

 

 

 

 



2.-Ariketa 

Hizkuntzaren erabilera 

Hutsuneak bete hitz zuzena aukeratuz 

1 – Amak tomaterik jan nahi ez .................. erantzun du. 

a- duen  b- duela   c- duelako 

2 – Gasteizko kale horrek hogei etxe  ………………….. 

a- dituzte  b- ditu   c- dute 

3- Ez, ez dute …………..eskatu, ez zaie gustatzen. 

a- musikarik  b- rockak  c- ezer ez 

4- Gernikara.....................joango dira, trena oso goiz heltzen delako. 

a- kotxez  b- kotxearekin c- oinetakorik 

5- Gaur ez dugu ohea egingo, gurasoak etxean ez………… 

a- daude-eta la b- daudelako  c- egon 

6- Umeak non ..................galdetu dute maisuek. 

a- daude                b- dauden                c- daudela 

7- Guk ez dakigu japonieraz ................. 

a- hitz egin     b- hitz egitea       c- hitz egiten 

8- Noren urtebetetzean egongo zara?.................... 

a- Zurean  b- lankiderena c- lankideen 

9- Norekin egingo dugu amets? .................... 

a- Aitorrarekin b- Aitorrekin             c- Aitorekin 

10- Afaria amaitzen ……………………lotara joango zarete. 

a- zaretenean        b- denean                c- dagoenean 

11- Herrian inor ez  ...................esan dute telebistan. 

a- dagoela               b- dagoelako            c- egoteko 

12- Igandero ............................... pintxoak jatera. 

a-noa                     b-joaten naiz                    c-joaten ari naiz 
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