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TESTU ORRIALDEAK

? K

Orrialde horietan, unitateko funtsezko edukiak
garatzen dira. Bertan ageri diren grafikoak, tau-
lak, argazkiak eta testu osagarriak unitate di-
daktikoan landuriko oinarrizko edukien ulerme-
na errazten laguntzen digute. Aldi berean,
unitatean zehar, honako hauek planteatzen dira:

galderak.

testuan azalduriko kontzeptu
garrantzitsuenak.

K
?

Feniziarren zeramikazko ontzia.

faktoria: herrialde bateko
biztanleek beste batean eraikitzen
duten hiria, bertakoekin
merkataritza harremanak izateko.

K

Aipa itzazu zientzia eta teknika
mesopotamiarraren
zenbait ekarpen.

?

4. Mediterraneoko ekialdeko zibilizazioak

Libanok, Siriak eta Israelek gaur egun hartzen duten espazio geografikoan zen-
bait herrialde kokatu ziren; zonalde hori Afrika, Europa, Asia eta Mediterraneo
itsasoaren arteko puntu estrategikoa izan zen. Gainera, garai hartako zibiliza-
zioak topatu ziren tokia izan zen; esaterako, egiptoarra, mesopotamiarra eta
Anatoliakoa.

Itsasoari begira zegoenez eta lehengaiak zituenez, esate baterako, mineralak eta
egurra (Libanoko zedroa), merkataritza jarduerak garatu zituzten. Zonalde
horretan, besteak beste, feniziarrak eta hebrearrak kokatu ziren.

4.1. Feniziarrak

Feniziarren zibilizazioa kostaldean kokatu zen,
gaur egun Libano dagoen lurraldean, gutxi
gorabehera, eta Mediterraneo guztian zehar
hedatu zen zibilizazioa sortu zuten. Ekonomia-
ren oinarria merkataritza zen, eta merkataritza
faktoriak ezarri zituzten Mediterraneo itsa-
soaren kostaldean. Merkataritza jarduera han-
dia zenez (eskatutakoa idatzi, kontratuak hitzar-
tu, etab.) hogeita bi kontsonante zituen idazkera
sistema erraza eta azkarra sortu zuten.Alfabeto
hura gaur egun daukagun idazkera fonetiko sis-
temaren oinarria da, hogeita zazpi zeinukoa,
alegia.

4.2. Hebrearrak

Hebrearrak gaur egungo Palestinako erdialde-
an eta hegoaldean kokatu ziren, eta ekarpen handiena erlijio esparruari dago-
kio. Erlijio monoteista sortu zuten, judaismoa, jainko bakar batean oinarritzen
dena, Jehova; eta Mendebalde kristau eta Ekialde islamiar guztiko oinarri erli-
jiosoa sortu zuten.
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Lehendabiziko zibilizazioak historian

c) Eskultura 

Eskultura mesopotamiarrean, gehien irudikatu ziren gaiak erregeen irudiak
izan ziren, bai adorazio jarreran, bai konkista gerretan, bai ehizatzen, bai herri-
tarren zergak jasotzen. Gorteko goi karguen irudiak, gudarienak, jainkoenak
eta pertsonai mitikoenak ere irudikatu zituzten.

Eskultura mesopotamiarrean, kultura sumertarreko lehendabiziko irudietatik
asiriarren lanetara garapen nabarmena ikus daiteke.

Kultura sumertarrean, irudiak oso desproportzionatuak dira, burua handiegia
eta gainontzeko gorputz zatia motza; asiriarrean, berriz, errealistagoak eta
proportzionatuagoak dira. Azken honetan, gainera, xehetasun handiz irudika-
tzen zituzten, batez ere animalien irudiak; gizakien irudietan, ordea, zurrunta-
sunari eta hieratismoari eusten diote, Antzinako garaiko ezaugarria.
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Lehendabiziko zibilizazioak historian

Assurbanipal, errege asiriarra,
lehoi bat ehizatzen.

Sumertarren garaiko eskultura.

d) Zientzia

Mesopotamian bizi izan ziren herriek astronomian
eta astrologian oso jantziak ziren.

Gai horietan asko jakitea beharrezkoa eta garran-
tzitsua zen ibaien goraldiak noiz izaten ziren zehatz-
-mehatz jakiteko, eta, horren ondorioz, nekazaritza
jarduerak antolatzeko.

Gaur egun dugun egutegiarekin antza izugarri
handia zuen egutegia sortu zuten, hogeita hamar
eguneko hamabi hilabete ezarri zituzten; beste alde
batetik, zenbait astroren mugimenduak ere baze-
kizkiten Mesopotamian bizi izan ziren giza taldeek.

Beste gauza askoren artean, honako hauek asmatu
zituzten: gurdia, gurpila eta goldea.

Feniziarren gerraontzia.
Eszena honetan, errege akadtar bat
etsaiak mendean hartuta irudikatzen da.

Jerusalen-eko
tenpluaren berreraikuntza,
hebrearren leku sakratua.

MAPA KONTZEPTUALA ETA ARIKETAK

Ezkerreko orrialdean, goiko aldean, mapa
kontzeptuala ageri da, eta bertan unitateko
eduki nagusiak azpimarratzen dira. Jarraian,
unitateko edukiak lantzeko galderak ageri dira,
sintesi gaitasuna hobetzeko eta unitate bakoi-
tzean garaturiko edukiak elkarrekin erlaziona-
tzeko. Ariketekin batera, argazkiak eta testu
osagarriak ere ageri dira.
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Begiratu irudiari. Aurkitu animalia horiei
buruzko informazioa, eta erantzun:

a) Zer ezaugarri dituzte?

b) Non bizi dira?

c) Zergatik deitzen zaio martsupialio?

3. Begiratu mapari, eta erantzun galderei:

a) Aipatu zer-nolako bi isurialde azaltzen diren.

b) Identifikatu non dauden ibai nagusiak eta jarri
bakoitzaren izena.

c) Aipatu ibaien ezaugarriak, bakoitza
zer isurialdetakoa den kontuan hartuz.

7.

Egin ezazu Antartikari buruzko ikerketa lan bat.
Adieraz ezazu haren tamaina,
baldintza klimatikoak, erliebe eta fauna mota.
Ikerlanean, aipa ezazu Antartikako Ituna
(1959-01-21).

8.

Aurkitu Australiako Arrezifeen Hesi Handiari
buruzko informazioa.
Aipatu haren luzera, ezaugarri orokorrak,
itsas ekosistemaren ezaugarriak eta gaur egun
zer egoeratan dirauen.

4.
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ARIKETAK
Bete taula hau ikasitako guztia kontuan hartuta. Aipatu bakoitza zer natur ingurunetakoa den, eta
zer motatako klimak eragiten dien eraketa hauei:

1.

Lotu kontzeptu bakoitza eta bere esanahia:

Tundra • • Klima beroko natur ingurunea

Estepa kontinentala • • Klima hotzeko natur ingurunea

Estepa tropikala • • Paisaia epel hezea

Otalurra • • Goi mendiko paisaia

Laurisilva • • Paisaia epel beroa

Alpeetako zelaia • • Paisaia epel kontinentala

2.

MAPAKONTZEPTUALA

3. unitatea

Natur inguruneak eta banaketa geografikoa

— Klima
— Erliebea
— Lurzoru motak

EUROPA:
— Klima mediterraneoa
— Klima atlantikoa
— Klima kontinentala
— Klima hotza

PAISAIA EPEL HEZEA:
— Hosto erorkorreko

basoa
— Otalurra

PAISAIA EPEL
KONTINENTALA:
— Estepa
— Basamortua

PAISAIA EPEL BEROA:
— Laurisilva
— Baso mediterranearra
— Makia eta garriga
— Estepa eta tropiko

azpiko basamortua

ESPAINIA:
— Mediterraneoko natur ingurunea
— Atlantikoko natur ingurunea
— Natur ingurune kontinentala
— Goi mendiko natur ingurunea
— Kanarietako tropiko azpikoa

EUSKAL HERRIA:
— Klima mediterraneoa
— Klima atlantikoa
— Mendiko klima

Basamortu polarra Oihan ekuatoriala

Baso tropikala

Sabana

Tropikoko estepa

Basamortu beroa

Tundra

Baso boreala

Goi mendia

NATUR INGURUNEAK

KLIMA HOTZEKOA KLIMA BEROKOAKLIMA EPELEKOA

BANAKETA
GEOGRAFIKOA

ERAKETAK

TUNDRA

SABANA

ESTEPA TROPIKALA

OTALURRA

GARRIGA ETA MAKIA

NATUR INGURUNEA KLIMA MOTA

LANDARE
EKOSISTEMA

BASO
BOREALA

BASO MISTOA

BASO 
MEDITERRANEARRA

HOSTO ERORKO-
RREKO BASOA

ZUHAITZ
ESPEZIEAK KOKAPENA

Adierazi honako taula honetan zer zuhaitz
espezie dagokion ekosistema bakoitzari eta
zer lekutan dauden.

6.

Definitu honako hitz hauek:

— Oasia. — Gazitasuna.

— Iceberga. — Flora.

— Fauna. — Boreala.

— Hezetasuna. — Mendizerra.

5.

Definitu honako hitz hauek:

— Sarrioa. — Liana.

— Dunak. — Idorra.

— Isurialdea. — Haltzadia.

— Sastraka. — Belarkara.

9.

Lotu belar espezie bakoitza eta horri dagokion
ekosistema:

Izeia • • Baso mediterranearra

Goroldioa eta • • Australiako baso epela
likenak

Akazia • • Tundra

Artea • • Sabana

Eukaliptoa • • Baso boreala

10.

hiru mota

kasu zehatzak

klimak
baldintzatzen du

faktoreak

AZKEN ORRIALDE BIKOITZA

Ezkerreko orrialdean, Prozedura izeneko atala
sartzen da. Prozedurak izaera geografikoa edo
historikoa dituzten gaiei buruzko ikasketa eta
lana errazten ditu. Eskuineko orrialdean,
Ebaluazioa izeneko atala sartzen da. Ebalua-
zioan, testuak aztertuko dira, mapen eta irudien
iruzkinak egingo dira, kontzeptuak definituko
dira... Azken atal honek, unitatean zehar lortu
diren ezagutzak frogatzeko balio du.
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EBALUAZIOA
Arrisku naturalak eta giza egintza natur ingurunean

Erreparatu argazkiari, eta erantzun ondoren
dituzun galderei:

a) Zer ikusten duzu argazkian?

b) Zer da produktuak birziklatzea?

c) Azaldu labur-labur zer-nolako lotura dagoen
birziklatzearen eta garapen jasangarriaren artean.

2.

a) Zein dira norberaren autoa partekatzearen
abantailak?

b) Ingurumena zaintzeko zer da hobea, garraio
publikoa erabiltzea ala nork bere autoa
gidatzea?

c) Egin ezazu idazlana, txukun eta argi,
atmosferaren kutsaduraren arrazoiei eta
ondorioei buruz.

Irakurri testua, eta erantzun jarraian dituzun
galderei:

1.

Definitu honako kontzeptu hauek:

— Gatzgabetzea.

— Urtegia.

— Dragatu.

— Energia berriztagarriak.

5.

Lotu gezi bidez honako kontzeptu hauek:

Euri azidoa • • Basamortutzea

CO2 isurketak • • Klima aldaketa

Berotegi efektua • • Ozono geruzaren
suntsiketa

Suteak • • Atmosferaren
kutsadura

Lehorteak • • Deforestazioa

3.

c) Zein dira ura aprobetxatzeko behar diren
azpiegitura nagusiak?

d) Zein dira lurzorua basamortutzearen arrazoiak?

Erantzun honako galdera hauei:

a) Zer dira natur baliabideak?

b) Zein dira arrisku geologiko nagusiak?
Eta klima arrisku nagusiak?

4.
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PROZEDURA

4. unitatea

Arrisku naturalak eta giza egintza natur ingurunean
Landa azterketa egitea

Landa lana egitea oso interesgarria da geografiaren aspektu asko ikasteko. Gainera, ikasten ari garen
eduki teorikoak zuzenean, tokian bertan, ikusteko lagungarria da. Bestalde, paisaia naturalak nola dau-
den ikusteaz gain, gizakien jarduerak ere ikus daitezke.
Oraingo honetan proposatzen dugun landa lanean natur gune bat ezagutuko duzu, zeinetan giza egin-
tzak nabarmen ikusteaz gain, ingurunea ere babesten den: Leitzarango harana, Gipuzkoako Biotopo
Babestua.
Landa lanak hiru fasetan egiten dira:

1. Lana prestatu
Irteera egin baino lehen, ondo zehaztu behar da zer aztertuko dugun.
Hau da, ikusiko dugun ingurua aztertu behar da, tokira iritsitakoan zeri
erreparatu behar diogun ondo jakiteko.
Proposatutako tokiari dagokionez, interesgarria da jakitea zer jarduera
ekonomiko garatu diren; Leitzarango haranean, honako jarduera hauek
garatu dira: meatzaritza ustiaketarekin eta ur aprobetxamenduarekin
zerikusia duen garraioa.
Behin hori guztia jakinda, haranaren inguruan jarduera horiek eragin-
dako kutsadura maila baloratu ahal izango da. Interesgarria da, baita
ere, galdera sorta bat prestatzea aztertu nahi dugun tokira joaten gare-
nean erantzun ahal izateko.

2. Irteera
Komenigarria da argazki kamara eta ohar koadernoa eramatea. Hara-
nean gaudela, berehala ikus daiteke giza egintzen inpaktua: garai batean
trena pasatzeko tunelak eta zubiak, geltokia, zentral hidroelektrikoa,
urtegiak, dikeak, kanalak, eta tutu sareak. Ingurune horretan industria
isurpenen bat gertatuz gero, ingurumenean eragin ditzakeen ondorioak
ere aztertuko dira.
Era berean, paisaiaren ezaugarri naturalei erreparatuko diegu: ibaia, landaredia, erliebea, fauna eta abar,
eta giza egintzek eragindako aldaketak aztertuko dira; esate baterako, pinu birpopulaketa. Gainera, oso
garrantzitsua da inguruan egin diren hobekuntzak kontuan hartzea, bai ingurua babesteko bai hiritarren-
tzat erakargarriago egiteko (azalpenak ematen dituzten kartelak, bide hobekuntzak, tunelak argitzeko era-
biltzen diren eguzki plakak, etab.).

3. Informazioa sailkatu eta
ondorioak idatzi
Txangoa egin ondoren, infor-
mazio guztia sailkatu behar da,
bai idatzitakoa bai argazkie-
takoa, eta ondorioak idatzi.
Komenigarria da aztertutako
inguruaren ingurumen egoera
balioestea edo diagnostikoa
egitea; kasu honetan, Leitzaran-
go haranak Biotopo Babestua
titulua du. Bestalde, aztertuta-
ko natur gunea hobetzeko pro-
posamenak ere egin daitezke.

Sorginen zubia,
Leitzarango haranean.

Leitzarango haranean
jende asko ibiltzen da paseoan.

Autoak partekatzea posible da
AEBetan
«Auto partekatuek eskaintzen dituzten zerbi-
tzuak kontratatzea, esaterako, City Carshare
enpresa San Francisco hiriko badian aritzen da,
gero eta ohikoagoa da AEBetako hiri handie-
tan. Zerbitzu hori kontratatzen dutenek auto
bat gida dezakete 3,5 dolarren truke orduko,
gasolina barne. Ekimenaren helburu nagusia
kutsadura maila gutxitzea eta hirietako auto
zirkulazioa gutxitzea da.»

Gara, 2002ko uztailaren 16a.

Uholdeak Bilbon (1983).

ORRIALDE MOTIBATZAILE BIKOITZA

Orrialde motibatzaile bikoitza eduki multzoan
ageri diren edukien egiturarekin eta horiei
dagokien irudiarekin.

I
GAI MULTZOA
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Aurkibidea:
1. unitatea

Lurra
1. Lurra unibertsoan
2. Lurraren irudikapena
3. Lurraren konposizioa
4. Atmosferaren egitura
5. Hidrosferaren osagaiak
6. Litosferaren aniztasuna

2. unitatea
Natur ingurunearen elementuak

1. Lurreko erliebea
2. Erliebearen banaketa geografikoa
3. Fenomeno atmosferikoak
4. Klimen banaketa geografikoa 

3. unitatea
Natur inguruneak
eta banaketa geografikoa

1. Natur ingurunea
2. Klima hotzeko natur ingurunea
3. Klima beroko natur ingurunea
4. Klima epeleko natur ingurunea
5. Natur inguruneen banaketa geografikoa
6. Natur ingurunea Espainian
7. Natur ingurunea Euskal Herrian

4. unitatea
Arrisku naturalak eta 
giza egintza natur ingurunean

1. Natur baliabideak
2. Arrisku naturalak
3. Giza taldeen eragina natur inguruneetan
4. Natur inguruneen eta baliabideen

kudeaketa jasangarria
5. Natur gune babestuak

La Tierra y los medios natur  ales:Lurra
eta natur inguruneak

ORRIALDE MOTIBATZAILE BIKOITZA

Ezkerreko orrialdeak Unitate honetan hauxe
ikasiko duzu: izeneko atala du. Unitate
bakoitzean ageri diren edukien aurkibidea
azaltzen da, eta, horrekin batera, azterturiko
edukiekin zerikusia duen irudi bat.
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Unitate honetan
hauxe ikasiko duzu:
1. Erromako zibilizazioa

1.1. «Mare Nostrum»
1.2. Erromanizazioa

2. Erromako historia
2.1. Monarkia
2.2. Errepublika
2.3. Erromako Inperioa
2.4. Erromako Inperioaren amaiera

3. Erromako gizartea
3.1. Gizarte taldeak
3.2. Erromatar herritartasuna
3.3. Familia erromatarra

4. Erromako ekonomia
4.1. Nekazaritza eta abeltzaintza
4.2. Industria eta meatzaritza
4.3. Merkataritza

5. Erromako erlijioa
5.1. Erromatar erlijioa
5.2. Kristautasuna

6. Erromako kultura
6.1. Erromako kultur ondarea
6.2. Arkitektura eta hirigintza
6.3. Eskultura eta erliebea
6.4. Pintura eta mosaikoa

Historiaurrea eta Antzinaroa

Los riesgos naturales y la ac  ción humana 
sobre el medio naturalErromatarren mundua

Unitate didaktiko bakoitzak honako atal hauek ditu:

Gai multzo bakoitzak honako atal hauek ditu:

LIBURUA NOLA ERABILI

Liburua bi gai multzotan dago banatua. Lehen gai multzoak lau unitate didaktiko ditu,

eta bigarren gai multzoak, bost unitate didaktiko.

Lehen gai multzoan, Lur planetaren eta natur baliabideen ezaugarriak ikasten dira,

eta bigarren gai multzoan, gizateriaren eboluzioa, Historiaurrean hasi eta Antzinarora

iritsi arte.


