
 

 
IRAKURMEN-PROBA 

1.Ariketa   

 Ondoren testu bat daukazu. Irakurri eta erantzun galderei. 

Aukeratu erantzuna. Bakarra da zuzena. 

Familia eredu berriak 

 Aitaren hutsuneak seme-alabengan izan dezakeen eragina, 

egonkortasun ekonomikoa eta lanaren eta bizitza pribatuaren arteko 

kontziliazioa dira bikotekiderik gabe ama izatea aukeratu duten 

emakumeen kezkarik handienak. Eta funtsezkoa da gauzak 

naturaltasunez kontatzea, hasiera-hasieratik egia esatea. Nola azalduko 

dizkiogu gauzak umeari? Galdera horri amak erantzun beharko dio, 

pilatutako informazioa eta beste emakume batzuen esperientziak 

abiapuntutzat hartuta, baina haurraren inguruan pertsona heldu gehiago 

daude. Irakasle batzuek adopzioan hartutako seme-alabak dituzte, 

horietako batzuek bikotekiderik gabe gainera, eta klasean haur adoptatu 

gehiago daude, baita gurasoak bananduta dauzkaten neska-mutilak ere, 

anaia-ordeak eta arreba-ordeak... Irakasleak kontziente dira orain familia 

eredu desberdinak daudela. 

 Hezitzaileek, bestalde, tentuz jokatu behar dela diote. Haien ustez, 

haurraren inguruan gizonezko erreferenteak egotea garrantzitsua da, 

baina okerra da figura maskulino bat aitaren figurarekin nahastea. Ez da 

sanoa aitona edota lagunen bat aitarekin nahastea, aitona aitona da, 

amaren bikotekidea amaren bikotekidea… Gauzak naturaltasunez azaldu 

behar zaizkie umeei. Gabezia hori nabarmena izan daiteke, ordea, lana, 

umearen zaintza, etxea eta norberarentzako denbora bateratzeko garaian. 

 

  



 Ama hauen hautua ikuspuntu desberdinetatik juzgatu daitekeen 

arren, oro har errespetuz jokatzen du jendeak. Gizarteak ez du seme-

alabak dituen emakumea diskriminatzen soilik bikotekiderik ez duelako, 

orain dela 50 urte gerta zitekeen bezala. Dena den, horretan aurreratu den 

moduan, instituzio publikoetan ere aitzineratu beharra dago. Duela hamar 

bat urte lortu zen, adibidez, jaiotza-agiria egiterakoan aitaren izena asmatu 

behar ez izatea. Harrigarria da zein mantso joan daitekeen guztia. 

 Adopzioen kasua dugu adibide. Legeak dio bikotekiderik gabeko 

pertsonek umea adopta dezaketela, baina adopzio fasean traba tekniko-

administratibo gehiago jartzen zaizkie, antza, umeek gabeziak sufrituko 

dituztelako bi guraso izan ezean, nahiz eta hainbat ikerketak aurkakoa 

erakutsi duen. Adopzio fasean teknikariek, psikologoek, galdera mordoa 

egin diete bikotekiderik gabeko pertsonei, bikoteei baino are gehiago, 

oraindik ere euren gidaliburu batzuetan jartzen duelako teorian ez daudela 

emozionalki senar-emazteak bezain orekatuta. 

 Dena dela, amatasunari aurre egitean zailtasun handiagoak izan 

ditzaketen emakumeez ere oroitzen da izenik eman nahi ez duen ama 

hauetako bat: “Badira neska gazteagoak, haurdun geratu ostean bikotea 

apurtu eta egoerari bakarrik aurre egin diotenak. Baliabide ekonomiko 

gutxiago dute, bikotekidearen babesa ezustean galdu dute… Oro har, 

gobernu eta instituzioek ahaztuta dauzkate guraso bakarreko familiak. 

Antza, ez dugu dirurik ematen. Begira gay kolektiboa. Prestigio handiagoa 

du, dirua ematen duelako; guraso bakarreko familiok arazoak besterik ez 

dugu ematen”, dio ironikoki. Eta kexu da, guraso bakarreko familia geroz 

eta gehiago dauden arren, eta mota desberdinetakoak, elkarren artean 

batasunik ez dutelako: “Ez dugu presioa denok batera egiten eta 

instituzioak horretaz baliatzen dira”. Laguntza edo babes eske joatean, 

kopurua garrantzitsua da. “Gu oraindik gutxi gara”, dio bikotekiderik gabe 

ama izatea aukeratu duen batek. 

Iturria: Argia egunkaria (Moldatua) 
 



1. ariketa. Aukeratu erantzuna 

1. Aitaren hutsunea... 

a) haurraren irakasleek ere nabari dute hasiera-hasieratik. 

b) ez da beti bikotekiderik gabeko amaren kezka nagusia. 

c) familiak bete ohi du. 

 2. Irakasleak... 

a) amak bezain garrantzitsuak dira haurraren integrazioan. 

b) ikasle normalak eta ez normalak desberdintzen ohituak daude. 

c) familia eredu berrien jakitun daude. 

3. Hezitzaileen ustez,... 

a) gizonezko erreferenteak nonahi aurkitu ahal dira. 

b) kontuz jokatu beharra dago. 

c) aitonek lagundu ahal dute aitaren itzala ezabatzen. 

 4. Bikoterik gabeko amen aukera... 

a) zalantzarik gabe gizarte guztiak errespetatzen du. 

b) lehen baino askoz errespetatuagoa da. 

c) ez da islatzen jaiotza-agirian. 

5. Adoptatzeko orduan... 

 a) bikotekiderik gabeko amek homosexualek baino aukera gutxiago 
dute. 

           b) ama hauek beste askok pairatzen ez dituzten aurreiritziei aurre 
egin behar diete. 

           c) aita baten izena asmatu behar da jaiotza-agirian ager dadin. 
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2.Ariketa 

 Ondorengo testuari zatiak falta zaizkio. Hurrengo orrian dituzu 

falta diren testu zatiak. Sartu testu zatia dagokion hutsunean. Markatu 

testuko hutsuneak (1, 2, 3…) betetzeko zein diren galdera egokienak 

(A, B, C...). Testu zati bat sobera dago. 

Ostadarra platerean 

 Begietatik jaten dugula kontu jakina da. Izan ere, koloreak begietatik 

sartzen zaizkigu, baina baita ahotik ere. Laranja-kolore biziko laranjak 

ditugu gustuko, tomate gorriagoak edo berdeagoak hautatzen 

ditugu ...............................................(1) Ez dakigu, ordea, kolorea 

hautatzen dugun une berean kolore horren araberakoak diren zenbait 

osagai hautatzen ditugula halabeharrez. 

 Zalantzarik gabe, koloreek objektu ororen itxura, eta, beraz, horien 

erakargarritasuna baldintzatzen dute. ...............................................(2), 

elikagaien kalitateari eta konposizio kimikoari buruzko informazioa ematen 

digute koloreek. Gainera, kolorea ematen dieten konposatu horiek berak 

dira elikagaiak erakargarri eta elikagarri egiten dituztenak. Esaterako, 

espinaken berdea eta azenarioen laranja, besteak 

beste, ...............................................(3). Izan ere, dieta osasuntsua izateko 

kolore-aukera zabala jan behar dela diote medikuek. Alegia, platerak 

ostadarraren itxura beharko luke izan, nolabait esateko. 

 ...............................................(4), 40 elikagairen baino gehiagoren 

premia du organismoak. Ezinezkoa da horiek guztiak jaki bakar batean 

aurkitzea. Beraz, konponbidea da elikagai asko hartzea, horietako 

bakoitzak osotasunean ezar dezan bere elikadura-elementua. Izan ere, 

elikagai bakoitzak dauzkan osagaien arabera funtzio bat edo beste beteko 

du organismoan. 

 Laranja, azenario eta abarren laranja-kolorea karotenoideen taldeari 

zor zaio. Esaterako, azenarioak oso osasuntsuak dira, ikusmena eta 



larruazala ondo egoteko beharrezkoa den A bitaminaren forma bat baitute: 

beta karotenoa. Zenbat eta biziagoa izan laranjen 

kolorea, ...............................................(5). Gauza bera tomateen kasuan; 

zenbat eta gorriagoak izan, orduan eta likopeno gehiago dute. 

 Klorofila pigmentuak ematen dien kolore berdea 

da ...............................................(6), eta, oro har, kolore berdeko elikagaiak 

dira beharbada osasungarrienak. Alegia, barazkiak. Elikagaien kolorearen 

eta kalitatearen arteko lotura ez da subjektiboa, guztiz objektiboa da. 

Elikagaien oinarrizko funtzioa elikatzea bada ere, funtzio hori ez da behar 

bezala baloratzen elikagaiak hautatzeko orduan. Zaporea, usaina eta 

kolorea maila berekoak dira kalitatearen ikuspuntutik. 

 Elikagaien industrian kolorea ez da bilgarri eder hutsa. Elikagaien 

osagai kimikoen eta horien kontrolaren berri ematen duen oinarrizko 

ezaugarri bat da. Izan ere, frutak heltzean edo ardoa zahartzean, 

adibidez, ...............................................(7), eta aldaketa horiek 

elikagaiaren kalitatearekin zerikusia dute. Bestalde, usu, elikagaiak 

merkaturatu aurretik, zenbait prozesu fisiko jasaten dute, eta horiek ere 

kolorean eragin dezakete. Esaterako, barazkiak eta frutak ur irakinetan 

egiten direnean, bi efektu sortzen dira: batetik, toxinak ezabatzen dira, eta 

bestetik koloreaz arduratzen diren zeluletan eragiten dute. 

 Elikagaiei kolorea emateko bide bat koloratzaile nahiz aditibo 

naturalak edo artifizialak erabiltzea da, produktuaren itxura eta usaina 

berehalakoan aldatzeko gai baitira.  Egiaztatuta dago koloreek eragin 

psikologiko garrantzitsua dutela jaten eta edaten dugunaren usainean eta 

zaporean. Adibidez, kolore oso berdeko fruta bat azidoa dela iruditzen 

zaigu, ...............................................(8). Beraz, maiz begietatik jaten 

dugula ezin uka dezakegu, eta, hortaz, elikagaien kolorearen eta 

kalitatearen inguruan ikertzen jarraitu beharko da. Izan ere, itxura oneko 

produktua, edozer dela ere, errazago saltzen da.  

Iturria: Zientzia aldizkaria (Moldatua) 



1. ariketa. Bete hutsuneak 

A.   klorofilei  eta karotenoei zor zaizkie 
 
B.   orduan eta karotenoide eta A probitamina gehiago dituzte 
 
C.   nahiz eta askotan horrela ez izan 
 
D.   tomateak izango duen erabileraren arabera... 
 
E.   ahosabaiaren kolorea alda daiteke 
 
F.    Hori elikagaien industriara ekarriz 
 
G.   barazkietan jaun eta jabe 
 
H.  elikagaien kolorea aldatu egiten da 
 
I.   Osasuntsu egoteko 
 

Idatzi zenbakiari dagokion letra ondoko laukietan: 
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3.Ariketa 
 

 Hutsuneak bete. Testutik zenbait hitz ezabatu ditugu. Erantzun-

orrian aukera ezazu zenbaki bakoitzari dagokion hitza. 

Futbolaz ikasi 

Haurrak entrenatzean egiten diren akatsen inguruko ikastaro bat 

emango dute Donostian Futbolaz Blaiko kideek. Ehunka haur biltzen dira 

larunbatero partidatxoak jokatzeko. Askoren kirolik gustukoena da futbola, 

eta, horregatik, Aitor Manterola entrenatzaile zumaiarrak, Aritz Olagoi kiro 

psikologoak eta Joseba Sesma Jarduera Fisikoa eta Kirol Zientzietan 

Lizentziatuak .................(1) Futbolaz Blai bloga sortu dute, «futbolaren 

formazioan kalitatezko egitasmoak sustatzeko» asmoz. «Kalitatezko 

irakaskuntzan sinesten dugu, eta laguntzeko formazioa .................(2) dela 

iruditzen zaigu», adierazi dute. Ildo horretan, uste dute futbolaren 

irakaskuntza ezin dela eduki fisiko-tekniko-taktiko-psikologiko jakinetara 

mugatu. «Jokalarien heziketa osoa da garrantzitsua; futbolari dagokiona, 

baina baztez ere .................(3) baloreak irakastearen ingurukoa». 

 Horregatik, eskola kirolean .................(4) haur eta gaztetxoen 

entrenatzaileei zuzendutako formazio saioa antolatu dute larunbaterako. 

«Egoki aritzeko prestatu nahi ditugu entrenatzaileak. Umeak futbolaren 

bidez motibatzeko estrategiak erakutsi nahi dizkiegu. 

Gainera, .................(5) badakigu futbola heziketa tresna .................(6) 

erabil daitekeela, eta horretarako zer baliabide dauden erakutsi nahi diegu 

futbol prestatzaileei», azaldu du Aitor Manterolak. Haurrak futbolean 

entrenatzerako orduan egiten den hainbat akats identifikatu dute hiru 



adituek, eta horren aurrean irtenbideak eman nahi dizkiete entrenatzaileei. 

«Ez da orokorra, baina kasu batzuetan ikusi dugu entrenatzaileak ez 

daudela behar bezala prestatuta. Askotan haurren prestatzaileak nerabeak 

edota gurasoak izaten dira, izan ere. Konturatu gara 

irabazteko .................(7) gehiegi nabarmentzen zaiela haurrei», azaldu du. 

 Haren iritziz, irabazteaz gain, «futbolak haurraren heziketan oso 

garrantzitsuak diren beste balio batzuk .................(8) behar ditu». 

«Futbolaren bidez, alde batetik haurrei erakutsi behar diegu kirola egitea 

ona dela denontzat; gainera, taldeko kirola da, eta futbolean jokatzen 

dugun .................(9) ondo pasatzeko laguntasuna eta taldeko kide guztien 

parte hartzea ezinbestekoak direla helarazi behar zaie. .................(10) 

errespetua eta talde kideei laguntzea oso garrantzitsuak direla ere». 

 Entrenatzaileei zuzendutako prestakuntza ikastaroak alderdi 

teorikoa eta alde praktikoa .................(11) dituela azaldu du Aitor Manterola 

entrenatzaileak. «Saioa parte-hartzailea izan dadin nahi dugu. 

Entrenatzaile eta prestatzaileek zalantzak galdetu eta denon artean horiei 

irtenbidea ematea da gure asmoa. Gainera, 

entrenamenduetan .................(12) ahalko dituzten ariketak eta estrategiak 

ere proposatuko dizkiegu». Ikastaroa larunbatean izango da, 10:30etik 

13:00etara, Donostiako Anoeta Estadioko Kiroletxean, Atano III. aretoan. 

Saioa doan izango da. 

Iturria: Urolakosta.Hitza.eus (Moldatua) 



 
1 2 3 4 

a)bakarrik 
b)auzolanean 
c)elkarlanean 
d)nahita 

a)ezinbestekoa
b)ahula 
c)ahantzia 
d)debaldekoa 
 

a)bertoko 
b)gizalegezko 
c)kanpoko 
d)betiko 
 

a)nahiz 
b)baino 
c)baina 
d)aurretik 

 
5 6 7 8 

a)gizonok 
b)betidanik 
c)jakin 
d)kirolzaleok 

a)ugari 
b)gisa 
c)beti 
d)elkarrekin 

a)grina 
b)indarra 
c)nagia 
d)ahulezia 

a)kendu 
b)sustatu 
c)kanporatu 
d)neurtu 

 
9 10 11 12 

a)bitartean 
b)bezala 
c)arren 
d)antzera 

a)eta 
b)edota 
c)baita 
d)baina 

a)banatuko 
b)uztartuko 
c)kontrajarriko 
d)ezabatuko 

a)luzatu 
b)laburtu 
c)landu 
d)landatu 
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