
 

 
IRAKURMEN-PROBA 

 

1.Ariketa   

Hutsuneak bete beheko hitzak aukeratuz. 

Etxeko kosmetika 

 Mari Luz algortarra biologoa da. Mundu osoan ibili da naturari lotuta. Duela 

gutxi xaboi eta baltsamo ekologikoak eta beganoak egiten hasi zen. 

Zure produktuak Amerikako azoketara heldu dira.  

Antza, webgunean nire produktuak ikusi eta gustukoak izan zituzten. Niretzat, 

egindako lana onartzea da hori. Izan ere, horrek bestelako merkatu 

batzuetara ......................(1) aukera eskaintzen dit. Gainera, produktu ugari erosi 

dizkidatenez, enpresan inbertitzeko aukera izango dut. 

Zelan egiten dituzu xaboiak eta baltsamoak? 

Betidanik egin diren ......................(2) egiten ditut, baina teknika modernoak ere 

erabilita. Antzina baserrietan, ......................(3) olioekin egiten ziren xaboiak, 

baina nik landare-olioak erabiltzen ditut. Nire produktua guztiz ekologikoa da. 

Zertan dira desberdinak zure produktuak?  

......................(4) kosmetikan produktu kimiko ugari erabiltzen dira; askotan 

alergiak eta beste hainbat arazo sor ditzakete. Etxean egindakoen artean 

ere, ......................(5) esaten dute naturalak direla, baina egiatan ez dira 

ekologikoak. Nik gauza horiek guztiak zaintzen ditut. 

Non eros daitezke zure produktuak? 

......................(6) Algortan daukat, eta xaboiak eta baltsamoak Getxoko hainbat 

dendatan saltzen ditut. Ile-apaindegi eta denda ekologiko batzuetan ere aurki 

daitezke, baita Interneten ere. Gainera, azoka ekologikoetara ere joaten naiz. 

 

 

 

 



Eta nola ikusten duzu etorkizuna? 

Hasiera gogorra izan da, poliki-poliki ......................(7) egiten ari naiz, gauzak 

ondo egin nahi dituzunean ez dagoelako lasterbiderik. 

Etorkizunean, ......................(8) lana errekonozitzea eta denda propio bat nahi 

dut; hori da helburua. 
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      idazteko        arren        giza       Ohiko 

      jasotzeko        modurik        gizonaren       Oraingo 

      hedatzeko        bezala        animalien       Atzerriko 
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norbaitek Laborategia bidea galdutako 

inor Atsedena helburua ibilitako 

batzuetan Lore-denda lagunak egindako 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.-Ariketa 

Hizkuntzaren erabilera 
Hutsuneak bete hitz zuzena aukeratuz 

1- Ez dut uste mitina goiz hasiko ……………………. 

a) delarik  b) dugunik  c) den 

2- Bihar ikastaroa …………………….espero dute ikasleek. 

a) amaituko  b) amaitzea  c) amaitzekoa 

3- Irakasleei bihar lanera ez …………………… esan diete. 

a) etorriko  b) etortzea  c) etortzeko 

4- Oporretan egon …………………….ez utzi eskolako lanak. 

a) zauden  b) arren  c) zarenean 

5- Dendariek bezeroak  ……………………. nahi dute. 

a) agertzea  b) agertu  c) agertuko direla 

6- Zigarroa piztu   ……………………. ez zen benetako erretzailea. 

a) zuena   b) zidanak  c) genuena 

7- Zu ez zinen diskotekara etorri, inork ez …………………….ekarri. 

a) baitzintuen  b) zenuelako  c) zenuela 

8- Eman zenidan …………………….nagusiari ez zitzaion gustatu. 

a) besarkada  b) besarkadak c) besarkadari 

9- Entzun dugu bihar ez …………………….jairik izango. 

a) duzuela  b) dagoela  c) duzuenik 

10- Mesedez ez esan inori non erosi ……………………. ardoa. 

a) duzun   b) duzunik  c) duzu  
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