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

Esaldiak
A altzariak erosteko diru laguntzak.
B dirua lortzeko bidea.
C etxea janzteko denda.
D ibilgailu denda bat.
E merkatu eguna.
F motorzaleen elkarteratze lekua.
G gastronomia lehiaketa eta ganadu feria eguna.
H udan ikasteko aukera.

Euskadi Irratia

Iragarkia

0

Esaldia

H

1

2

3
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BIGARREN ENTZUNGAIA. (5 puntu)
Ariketa honetan irratian Amets Arzallus bertsolariari egin zioten elkarrizketa entzunen duzu.
Aukeratu erantzun egokia (a, b, c). 0 zenbakia adibidea da.
Euskadi Irratia – Faktoria saioa (moldatua)

0.

6.

7.

8.

9.

Amets Arzallus lasaia; berak dio:
a)

gehiegi kezkatzen dela.

b)

jendearekin lasaia dela.

c)

urduritzen den arrastoak badituela.

Arzallusen altuera eta ametsak.
a)

Altuera gutxienekoa da.

b)

Altuerak garrantzia badu.

c)

Altuerak laguntzen dio.

Amets Arzallus txandalean ibiltzen da baina...
a)

bertsoetan, soilik galtza bakerotan ibiltzen da.

b)

galtza bakero asko ditu etxean, txandalak baino gehiago.

c)

txantxak jasotzen ditu bertsoetara horrela azaltzen denean.

Amets Arzallus galtza bakeroekin...
a)

deseroso sentitzen da.

b)

gustora ibiltzen da

c)

modara janzten da.

Mutil serioa. Berak dio:
a)

etxean dela halakoa.

b)

lagunek alderantzizkoa esaten dutela.

c)

lagunek eman dioten fama dela.

10. Jendez inguratua / bakarrik. Arzallusek esaten duenez...

a)

bakarrik egotea eskertzen du.

b)

bakarrik ibiltzen da gehienetan.

c)

jendearen konpainia bilatzen du.

Galdera

0

Erantzun egokia

C

6

7

8
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HIRUGARREN ENTZUNGAIA. (5 puntu)
Ariketa honetan irratian eskaini zuten kultura agenda entzunen duzu.
Aurrean duzun informazio taulan 5 hutsune (11-15) jarri ditugu zuk, informazioa entzuten
duzun bitartean betetzeko. 0 zenbakia adibidea da. Erantzunek gehienez ere 4 hitz izan
behar dituzte.
Euskadi Irratia – Faktoria saioa (moldatua)

Ospakizuna

0. Museoaren nazioarteko eguna

Ekitaldiak

dantza, antzerkia, zinema, erakusketak eta kontzertuak

BALLET BIARRITZ GAZTEAK ESKAINIKO DUEN GARI BELTZA IKUSKIZUNA
Programa

Freskoa, umerotsua

Denbora iraupena (11)
Autorea

Thierry Malandain

Ikuskizuna

3 koreografia ezberdin

LEHENBIZIKO KOREOGRAFIA: GNOSSIENNES
Musikagilea

Eric Satie

Ikustekoa

(12)

BIGARREN KOREOGRAFIA: GARI BELTZA
Kontakizuna

ipuina

Musika mota

(13)

Gaia

neska baten ezkontzeko asmoa

HIRUGARREN KOREOGRAFIA: DANSE QU'ON CROISE
Dantzariak

(14)

Gaia

mutiko eta nesken arteko harremanak

Musika

Johannes Brahmsen dantza hungariarrak

Ballet Taldea

Ballet Biarritz Gaztea

Hiria eta tokia

(15)

Eguna eta ordua

Maiatzaren 19 eta 20an, arratsaldeko 18:00tan
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