La prova d'ús de la llengua constarà de dos exercicis diferents; en el
primer la persona candidata haurà de completar seleccionant, per a cada
pregunta, la resposta correcta, i en el segon, en canvi, la persona
candidata haurà de completar la paraula en negreta amb el sufixe adequat,
fent els canvis pertinents.
Lehenengo testua:
Irakur ezazu honako testu hau eta aukera ezazu erantzun zuzena.
Erantzun zuzen bakarra dago.
ESTATUBATUARRAK EHU-N EUSKARA IKASTEN
Robert Conde eta Wesley Trobaugh, urtarrilaz geroztik EHUn euskara
ikasten ari _______adib_______bi gazte dira. Lehenengoa, beltzarana da eta
20 urte ditu, bestea,
ilehoria eta urtebete gutxiago du. Biak Estatu
Batuetatik etorri dira USACen (University Studies Abroad Consortium)
programaren bidez.
Programa hau duela 17 urte jarri zuten abian eta hasierako _______1_______
asko igo da programa hau erabiltzen duten ikasle-kopurua. Donostiara bezala,
Bilbora ere hainbat ikasle estatubatuar etorri da USAC _______2_______
esker, 67 alegia.
Urtarrilean hasi ziren euskara _______3_______ eta martxoan nahikoa
ulertzeko gai dira. Nekane Castillo dute irakasle eta berak esperientzia luzea
du horrelako lanetan. _______4_______ dela 15 urte inguru hasi zen
atzerritarrei euskara irakasten. Hasieran zaila iruditzen _______5_______
aitortzen du. Bi ikasleak bat datoz euskara ikastea zaila dela esaterakoan.
Weslery-ri gramatika ez zaio oso korapilatsua iruditzen, baina bai aditzak
ikastea. Roberti, _______6_______, zenbakiek eta deklinabideak ematen
diote buruhauste handiena.
_______7_______, hizkuntzak ikasteko erraztasuna antzematen zaie, eta
horrela da. Wesley-k ingelesa, frantsesa, italiera eta gaztelania hitz egiten
ditu, eta aleman pixka bat ere badaki. Robertek hebraiera ikasi zuen
________8_______ baina orain nahiko ahaztua duela dio. Arabiera ere ikasi
zuen, eta hizkuntza horretan _______9_______ testuak ulertzeko gai da.
Campus aldizkaritik egokitua, 2000

a) dira

b) diren

c) direnen

d) direla

1.

a) urteen

b) urteetan

c) urteetatik

d) urteetako

2.

a) programa

b) programari

c) programaren

d) programatik

3.

a) ikasi

b) ikasten

c) ikastea

d) ikastera

4.

a)

b) Orain

c) Oraindik

d) Oraintsu

5.

a) zion

b) zitzaion

c) zitzaiola

d) zitzaiela

6.

a) berriz

b) baizik

c) ordez

d) beraz

7.

a) Hala ere

b) Baina

c) Horregatik

d) Beraz

8.

a) aspaldi

b) aspalditik

b) aspaldiko

c) aspaldiko partez

9.

a) idaztea

b) idatzita

c) idatziko

d) idatzitako

Erantzunak:
Respostes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

C
B
B
B
C
A
A
A
D

Bigarren testua:
Beltzez dauden hitzetan jar ezazu dagokion ATZIZKIA eta egin itzazu behar
diren aldaketak. Gogoratu multzo hutsak ( ) ere balio duela.
ANTZERKIGINTZA ETA GAZTEEN FORMAZIOA
Gero eta euskal gazte gehiago joaten dira arte dramatikoa
ikasi___________ Madril, Bartzelona edo Sevillara. Eskola gutxi daude
Euskal Herrian, eta gainera, ez dute titulu ofizialik ematen. Titulazio
ofiziala lortu nahi izan_____________ gero Madril, Bartzelona edo
Sevillara joan beharra dago.
NEREA VALDERRAMAREN ESPERIENTZIA:
Txiki-txiki _______________ gustatu zaio antzerkia baina
Goenkale-n
jakin zuen, lehen aldiz, zer da________________ aktore izatea. Hamasei
urte______________ Imanolen (Iñaki Perurena) alaba izateko aukeratu
zuten, eta halaxe izan zen Madrilera joan______________erabaki zuen
arte.
“Ezer
ikasi
gabe,
ezer
jakin
gabe,
Pausokako
produktore______________ aukera bat eman zidan eta hori ez dut inoiz
ahaztuko; izugarri estimatzen diot. Zergatik aukeratu zuen Madril galdetu eta
ti-ta erantzun du: “Dena hemen dago______________ , momentu honetan
zentroa da: eskola asko daude, produktorarik eta zuzendaririk
garrantzitsuenak- Antena 3, Tele 5 telebista kateak...”
Lan eta ikasketaz erabat betea izango du aurtengo urtea Nerea
Valderramak. Neguan ikasi, eta udan lan egin. “Egia esan, ni ezin naiz
kexatu____________. Udan egiten dudan lanarekin neguko ikasketak
ordaindu_____________ ditzaket”. Gogorra ikusten du etorkizuna, gero eta
zailagoa da-eta castingak lortu______________ . Hala ere, momentuz ez du
Madril uzteko asmorik, eta orain antzezlan bat prestatzen ari da beste lagun
batekin batera. Azaroan estreinatuko dute han, Madrilgo areto batean, eta
Euskal Herrian ere erakutsi____________ gustatuko litzaioke.
Zabalik aldizkaritik, 2001

Erantzunak:
Respostes:
1. IkasTERA
2. IzanEZ
3. TxikiTATIK
4. DEN
5. UrteREKIN
6. JoaTEA
7. ProduktoreAK
8. DagoELAKO
9. kexatu
10. ORDAIN
11. LorTZEA
12. erakusTEA

