LEHENENGO ENTZUNGAIA. (5 puntu)
Ariketa honetan irratian eman zituzten bost albiste entzunen dituzu.
Zuk (A-H) esaldiak dituzu eta esaldi bakoitza albiste batekin parekatu behar duzu taulan.
0 zenbakia adibidea da eta bi esaldi sobera daude.

Esaldiak
A

Bidaia baten kontakizuna.

B

Drogei buruzko iritzia.

C

Elkarte baten lana eta ospakizuna.

D

Gertatu diren bi istripuen berri.

E

Itsasoko droga trafikoen berri.

F

Jatetxe batzuen eskaintza.

G Kantuak sortzeko moduaz azalpena.
H Istripuetan poliziaren salbamendu lanak.

Euskal Herria Irratia Asteroide saioa (moldatua)

Albistea

0

Esaldia

F

1

2

3
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BIGARREN ENTZUNGAIA. (5 puntu)
Ariketa honetan telefonoz egin diren 3 elkarrizketa entzunen dituzu.
Aukeratu erantzun egokia (a, b, c). 0 zenbakia adibidea da.
0.

6.

7.

8.

9.

Zer harreman dute bi pertsona hauek?
a)

ezezagunak dira.

b)

lagunak dira.

c)

pisukideak dira.

Zertarako deitu dio Karmelek Nereari?
a)

afari bat antolatzen laguntzeko.

b)

afari baterako gonbidapena egiteko.

c)

afaria bertan behera gelditu dela esateko.

Zer harreman dute bi pertsona hauek?
a)

ezezagunak dira.

b)

lankideak dira.

c)

pisukideak dira.

Zertarako deitu du telefonoz?
a)

amari sorpresa bat emateko.

b)

fabore bat eskatzeko.

c)

medikuarenean ordua hartzeko.

Zer harreman dute bi pertsona hauek?
a)

ezezagunak dira.

b)

lankideak dira.

c)

pisukideak dira.

10. Zertarako deitu du telefonoz?

a)

autobus txartel bat erosteko.

b)

kartera galdu duela salatzeko.

c)

zerbait eskatzeko.

Galdera

0

Erantzun egokia

B

6

7

8
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HIRUGARREN ENTZUNGAIA. (5 puntu)
Ariketa honetan irratian eskaini zuten kultura agenda entzunen duzu.
Zuk erantzun hurrengo 5 galderak (11-15). Erantzunek gehienez ere 4 hitz izan behar
dituzte. 0. galdera adibidea da.
Euskal Herria Irratia (moldatua)

0. Kantu eta Hitza zikloan non izanen da kontzertua? Iruñeko Erraldoien Txokoan.
11. Amurrua diska berria norena da?
12. Zenbat kanta ditu Amurrua diskak?
13. Zer denbora tartearekin aterako dira taldeak Kale Musikarien Nazioarteko Topaketan?
14. Balkanetako musika nongo musikarik jotzen dute?
15. Talde kubatarrak zer musika mota jotzen du?
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