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Itzali argia.  
Ez izan beldurrik Hizkuntza Matematika Hizkuntza Matematika Natura Zientziak Gizarte Zientziak

1. Mamuak •	Irakurmena 
•	Deskribapena
•	Diktaketan: s / z / tx / tz 

•	Zenbaki arrunten arteko 
eragiketak; deskonposizioa eta 
biribilketa

•	Eragiketa konbinatuen hierarkia
•	Hamarreko zehatzen karratua 

kalkulatzea

•	Hizkuntzak 
•	Izena, izenondoa, aditza, 

aditzondoa
•	Aurrizkiak
•	Sinonimoak eta antonimoak
•	ts / tz

•	Multiploak eta zatitzaileak
•	Zenbaki lehenak eta 

konposatuak
•	Zatigarritasun irizpideak
•	Multiplo komunetan txikiena
•	Zatitzaile komunetan handiena

Gizakiaren nutrizioa
•	Digestio aparatua
•	Arnas aparatua
•	Zirkulazio aparatua
•	Iraitz aparatua

2. Kanpotarrak •	Irakurmena 
•	Kontakizuna
•	Diktaketan: tx / tz, puntua, 

koma eta harridura marka

•	Zenbaki dezimaldunak
•	Zatikiak
•	Zatikien arteko batuketa, kenketa, 

biderketa eta zatiketa
•	Bi zifrako zenbakiak 0,1ez edo 

0,25ez biderkatzea

•	Izena eta izenondoa 
•	Diptongoa eta hiatoa
•	Lexemak eta morfemak
•	h

•	Berreketak 
•	Zenbakiak hamarren 

berreturatan deskonposatzea
•	Erro karratua
•	Zenbaki baten erro karratuaren 

hurbilketa 

Erlazio funtzioa
•	Zentzumenak
•	Nerbio sistema
•	Lokomozio aparatua

•	Iberiar penintsulako erliebea
•	Iberiar penintsulako ibaiak

Mamu harrapatzaileen taldea

3. Ikaraldiak •	Irakurmena 
•	Berria
•	Diktaketan: h, harridura marka 

eta galdera marka 

•	Ehunekoak 
•	Beherapenak eta igoerak
•	Magnitude proportzionalak 
•	Proportzionaltasun zuzena
•	Unitatera laburtzea
•	Hiruko erregela
•	Bi zifrako zenbakiak 0,25ez 

zatitzea eta bi zifrako zenbakiak 
1,5ez biderkatzea 

•	Determinatzaileak eta pertsona 
izenordainak

•	Jatorrizko hitzak eta hitz 
eratorriak

•	h

•	Luzera, edukiera, masa eta 
denbora: eragiketak 

•	Europako erliebea
•	Europako ibaiak

4. Amesgaiztoak •	Irakurmena 
•	Txistea
•	Diktaketan: s / z / ts / tz

•	Zenbaki osoak 
•	Zenbaki osoak zenbakizko 

zuzenean adieraztea eta 
ordenatzea 

•	Zenbaki osoen arteko batuketa 
•	Kopuru baten % 10 edo % 20 

kalkulatzea 

•	Aditza, aditzondoa eta 
izenondoa 

•	Hitz polisemikoak eta 
homonimoak 

•	h / s / x / ts / tx 

•	Koordenatu kartesiarren sistema 
•	Mugimenduak planoan
•	Eskalak planoetan eta mapetan
•	Handitzea eta txikitzea

Ugalketa funtzioa
•	Emakumeen ugaltze aparatua 
•	Gizonen ugaltze aparatua 

Aro Garaikidea, xix. mendea
•	Independentzia Gerra eta 

Lehenengo Konstituzioa 
•	Fernando VII.aren erregealditik 

Lehenengo Errepublikara 
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5. Aurkikuntzak •	Irakurmena
•	Jarraibideak
•	Diktaketan: s / z / tx / ts / tz

•	Zuzenen eta zirkunferentzien 
elkarrekiko posizioak planoan 

•	Angeluak
•	Angelu baten erdikaria eta 

segmentu baten erdibitzailea 
•	Kopuru baten % 40 edo %2 5 

kalkulatzea

•	Subjektua eta predikatua; 
subjektuaren osagaiak

•	Hitz elkartuak 
•	Erdarakadak 
•	Neologismoak eta arkaismoak
•	g / j

•	Irudi lauen azalera
•	Gorputz geometrikoak eta 

gorputz biribilak

Materia: aldaketa fisikoak eta 
aldaketa kimikoak

6. Asmo onak •	Irakurmena 
•	Elkarrizketa
•	Diktaketan: h / s / z / ts 

eta puntuazioa

•	Gorputz geometrikoen azalerak 
•	Bolumena eta bolumen unitateak  
•	Kopuru bat % 10 edo % 25 

handitzea 

•	Subjektua eta predikatua; 
predikatuaren osagaiak

•	Laburdurak eta siglak
•	h
•	Puntuazioa

•	Maiztasun taulak
•	Maiztasun erlatiboa
•	Batez besteko aritmetikoa, 

moda, mediana eta heina
•	Barra grafiko hirukoitza
•	Zoria eta probabilitatea
•	Laplaceren legea

•	Materia: egoera aldaketak 
•	Magnetismoa eta 

elektromagnetismoa

Aro Garaikidea, xx. eta xxi. 
mendeak
•	Alfontso XIII.a
•	Bigarren Errepublika
•	Gerra Zibila
•	Francoren diktadura, Trantsizioa
•	Gaur egun 

Mamu harrapatzaileen taldea


