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 HISTORIA
1. Mediterraneoko arroa IX. mendean
2. Bizantziar Inperioa VI. mendetik XIII. mendera
3. Karolingiar Inperioa
4. Arabiar-musulman Inperioa
5. Mediterraneoa, harreman-lekua
6. Jendarte feudala
7. Jaur-ordena Mendebalde feudalean
8. Baserrialdea Erdi Aroan
9. Hiriak Erdi Aroko merkataritzaren bihotzean

10. Hiriko jendarte berri baten agertzea
11. Jendetasuna eta hiri-tentsioak Erdi Aroan
12. Estatu monarkikoaren baieztapena Erdi Aroan (1)
13. Estatu monarkikoaren baieztapena Erdi Aroan (2)
14. Europa Karlos Habsburgokoaren eta Suleiman I.aren 

garaian
15. Europa munduari irekitzen
16. Humanismoa eta Pizkundea XV. mende bukaeran eta XVI. 

mendean (1)
17. Humanismoa eta Pizkundea XV. mende bukaeran eta XVI. 

mendean (2)
18. Erreforma eta erlijio-gatazkak Europan
19. Errege-boterearen baieztapena XVI. mendetik XVII. 

mendera
20. Luis XIV.a, errege absolutua
Ezaupideak  Garaiak eta gertakariak denboran kokatzea

 GEOGRAFIA
21. Hazkunde demografi koa Txinan
22. Hazkunde demografi koa eta garapena Nigerian
23. Hazkunde demografi koa munduan
24. Aberastasunaren parekotasunik eza munduan
25. Aberastasunaren parekotasunik eza Txinan
26. Ura jokoan Egipton
27. Ur-baliabidea munduan
28. Energia Txinan
29. Energia munduan
30. Jendeei jatera ematea Indian (1)
31. Jendeei jatera ematea Indian (2)
32. Elikadura eta hazkunde demografi koa munduan
33. Klima aldaketa Alpeetan (1)
34. Aldaketa orokorra Alpeetan (2)
35. Aldaketa orokorra munduan
36. Fessenheimeko zentral elektrikoa: arrisku teknologikoa (1)
37. Arrisku nuklearraren saihestea Fessenheimen (2)
38. Arrisku teknologikoak eta industrialak munduan
Ezaupideak  Lekuak espazioan kokatzea

Sailburuak: Corinne Chastrusse eta Jean-Claude Martinez
Les Lilaseko (93) Marie Curie kolegioan Historia-Geografi a saileko irakasle

David Roussy, Noisy-le-Seceko (93) Olympe de Gouges lizeoan Historia-Geografi a saileko irakasle
Philippe Tissot, Bagnoleteko (93) Eugène lizeoan Historia-Geografi a saileko irakasle

Piktograma hau ikusten duzunean, 
erantzuna zure eskuliburuan xerka ezazu.

Piktograma hau ikusten duzunean, 
nabigatzaileko bilaketa-barran 
helbidea idatz ezazu eta zoaz zuzenean 
webgunera galderari ihardesteko!
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Bizantziar Inperioa:
giristino ortodoxoa,
grekoz mintzo zena

Karolingiar Inperioa:
giristino katolikoa,
latinez mintzo zena

Eliza katolikoaren
buru zen aita
sainduaren egoitza

Arabiar-musulman 
Inperioa

Islamaren leku 
saindua

Inperioen hiriburuak

1 000 km

Eliza ortodoxoaren
buru zen patriarkaren 
egoitza

1     Mapan, Bizantziar Inperioa margo ezazu 
legendaren arabera, eta hiriburuaren izena idatz.

2  Zein zen inperioko erlijio nagusia? Zein titulu zuen 
inperioko erlijio-buruak? Zein hiritan zuen egoitza?

…………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………….....................

3     Mapan, Karolingiar Inperioa margo ezazu 
legendaren arabera, eta hiriburuaren izena idatz.

4  Zein zen inperioko erlijio nagusia? Zein titulu zuen 
inperioko erlijio-buruak? Zein hiritan zuen egoitza?

…………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………….....................

5  Zein zen bi inperio horien arteko puntu komuna eta 
desberdintasuna?

…………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………….....................

6     Mapan, Inperio arabiar-musulmana margo ezazu 
legendaren arabera, eta IX. mendean haren hiriburuaren 
izena idatz.

7   Zein zen inperioko erlijio nagusia? Mapan, inperioko 
leku sainduen izenak azpimarra itzazu.

…………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………….....................

1. 
fitxa

1. dokumentua Mediterraneoko arroko inperioak IX. mendean

1. eta 2. oinarriak      Dokumentuen aztertzea                                     ➜ 2  4  5  7       
1. eta 2. oinarriak      Ene burua espazioan kokatzea                         ➜ 1  3  6       
1. eta 2. oinarriak      Adierazpide desberdinen praktikatzea           ➜ 1  3  6  7       

Ene burua ebaluatzen dut.

?  Zein ziren inperio handiak IX. mendean?

Mediterraneoko arroa IX. mendean



1. eta 2. oinarriak    Dokumentuen aztertzea                             ➜ 1  4  8            
1. eta 2. oinarriak    Ene burua espazioan eta denboran kokatzea          ➜ 3  5  6    

1. eta 2. oinarriak    Adierazpide desberdinen praktikatzea                        ➜ 1  2  6  7   

?  Nola garatu zen Bizantziar Inperioa, eta nork gobernatzen zuen?

Bizantziar Inperioa VI. mendetik XIII. mendera



1  Ardatz kronologikoan (1. dok.), gorriz ingura ezazu Bizantziar 
Inperioaren historiaren hastapen data. Zein inperioren ondokoa da?

……………………………………………………………………………...................………....................

2  Berdez ingura itzazu inperio horren bukaera markatu zuten 
gertakaria eta data.

3  Zenbat denbora iraun zuen inperioak guti gorabehera?

……………………………………………………………………………...................………....................

4  2A dokumentuaren arabera, zer egin zuen Justiniano I.a 
enperadoreak VI. mendean ? 

……………………………………………………………………………...................………....................

5  2A eta 2B mapen arabera, zein izan zen inperioko lurraldearen 
bilakaera?

……………………………………………………………………………...................………....................

6  Ardatz kronologikoan, azpimarra ezazu 1204an iragan gertakaria. 
2C maparen arabera, zer bilakatu zen orduan Bizantziar Inperioa?

……………………………………………………………………………...................………....................

7  3. dokumentuan, legendako elementu bakoitzaren zenbakia lauki 
egokian idatz ezazu.

8  Zer zen bizantziar enperadoreen titulua, eta 
nola erakutsia da haien izaera sakratua?

……………………………………………………........................................

……………………………………………………........................................

2.
fitxa

1. eta 2. oinarriak    Dokumentuen aztertzea                             ➜ 1  4  8            
1. eta 2. oinarriak    Ene burua espazioan eta denboran kokatzea          ➜ 3  5  6    

1. eta 2. oinarriak    Adierazpide desberdinen praktikatzea                        ➜ 1  2  6  7   

?  Nola garatu zen Bizantziar Inperioa, eta nork gobernatzen zuen?

Bizantziar Inperioa VI. mendetik XIII. mendera

Ekialdeko Erromatar Inperioaren sortzea:
Bizantziar Inperioaren hastapena
395

Gurutzatuek Konstantinopla hartu eta bipildu zuten. 
1204

Turkoek Konstantinopla 
hartu zuten.

1453

Justiniano I.aren erregealdia
527 565

Bizantziar Inperioa 527an

Justiniano I.a enperadoreak
konkistatu lurraldeak 1 000 km 500 km 300 km

Mediterraneo
itsasoa

Ozeano
Atlantikoa

Itsaso Beltza

A. Bizantziar Inperioa VI. mendean 
Justinianoren erregealdian B. Bizantziar Inperioa IX. mendean

C. Bizantziar Inperioa 1204ko 
gurutzadaren ondotik

Konstantinopla Konstantinopla

Konstantinopla
BULGARIA

EPIROKO
DESPOTERRIA

NIZEAKO
INPERIOA

RUMGO
SULTANERRIA

SIZILIAKO
ERRESUMA

SERBIA

HUNGARIA

Mediterraneo
itsasoa

Itsaso Beltza

Itsaso Beltza

Mediterraneo
itsasoa

1. dokumentua Bizantziar Inperioa, historia luzea

2. dokumentua Bizantziar Inperioaren lurraldearen bilakaera

3. dokumentua Basileusaren  
koroatzea 811n

Joan Skylitzesen Kronikan agertu miniatura, XI. mendea, Espainiako 
Liburutegi Nazionala, Madril.
➊ Mikel I.a Rangabe enperadorea (basileus, bizantziar enperadoreen titulua 
zen; grekoz “errege” erran nahi du) ➋ Nizeforo I.a Logoteta, patriarka 
ortodoxoa ➌ Erredola ➍ Erredola atxikitzen duten soldaduak ➎ Populua 
subiranoa goresten ➏ Grekozko testua

…

……

…

…

…

Ene burua ebaluatzen dut.



1. eta 2. oinarriak    Dokumentuen aztertzea                                                    ➜ 2  3  4  5  6  7   
1. eta 2. oinarriak    Ene burua espazioan eta denboran kokatzea              ➜ 1  2                       
1. eta 2. oinarriak    Adierazpide desberdinen praktikatzea                          ➜ 2                       

?  Nola garatu zen Karlomagnoren inperioa?

Karolingiar Inperioa



1  1. dokumentuaren arabera, zein egunetan hasi zen Karlomagnoren erregealdia?

……………………………………………………………………………………...................................................................

2  1A mapan, legendaren arabera, margo itzazu: Karlomagnok konkistatu lurraldeak 
• Karolingiar armadak kontrolatu lurraldeak

3  2. dokumentuaren arabera, nork koroatu zuen Karlomagno? Non? Noiz?

……………………………………………………………………………………...................................................................

4  Erromako Inperioa aipatzen duten erran-moldeak azpimarra itzazu testuan.

5  Koroatzearen alde erlijiosoa eta alde sakratua erakusten duten zatiak ingura itzazu.

6  1B maparen arabera, zer bilakatu zen Karlomagnoren inperioa 843an?

……………………………………………………………………………………...................................................................

7  Zeren mehatxupean izan ziren haren ondokoak?

……………………………………………………………………………………...................................................................

……………………………………………………………………………………...................................................................

3.
fitxa

«Erroman, Leon aita saindua 
Karlomagnoren beha egon zen San 
Petri basilikaren mailen gainean. 
Apezpikuekin batera, erregea errezibitu 
zuen zalditik jautsi zenean. Hori 800eko 
azaroaren 24an gertatu zen.
800eko abenduaren 25ean, meza 
entzun ondoan Karlomagno zutitu 
zelarik, Leon aita sainduak koroa ezarri 
zion buru gainean, eta Erromako populu 
guziak goretsi zuen eta oihukatu: 
“Bizia eta garaipena Karlosentzat, gure 
Augusto, jainkoak koroatua, Erromako 
enperadore handia eta baketsua!” Eta 
oihu eta esku-zarten ondotik, Karlos 
adoratu zuten aitzineko enperadoreen 
modura. Enperadore eta Augusto deitu 
zuten.»

Errege-urtekariak, IX. mendea

2. dokumentua Karlomagno 
enperadore 
koroatua

1. eta 2. oinarriak    Dokumentuen aztertzea                                                    ➜ 2  3  4  5  6  7   
1. eta 2. oinarriak    Ene burua espazioan eta denboran kokatzea              ➜ 1  2                       
1. eta 2. oinarriak    Adierazpide desberdinen praktikatzea                          ➜ 2                       

?  Nola garatu zen Karlomagnoren inperioa?

Karolingiar Inperioa

Aix-la-Chapelle

1

1
2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

300 kmA. Karolingiar Inperioa Karlomagnoren erregealdian (768-814)
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B. Karolingiar Inperioaren bukaera 843tik goiti
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Inperioaren hiriburua

Karlomagnok konkistatu 
lurraldeak Karlos II.a Luis II.aLotario I.a

Bikingoak Hungariarrak Sarrazenoak

R
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1. dokumentua Karolingiar Inperioaren lurraldearen bilakaera

Ene burua ebaluatzen dut.



?  Nola garatu zen Inperio arabiar-musulmana, eta nork gobernatzen zuen?

Inperio arabiar-musulmana

1. eta 2. oinarriak    Dokumentuen aztertzea                                    ➜ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10      
1. eta 2. oinarriak    Ene burua espazioan eta denboran kokatzea     ➜ 1  2  4  5                                               
1. eta 2. oinarriak    Adierazpide desberdinen praktikatzea                ➜ 4                                                                   
1. oinarria                 Hiztegiaren menderatzea                                    ➜ Definitzen dut.                                  

Ene burua ebaluatzen dut.



«Berria jakitearekin, 
bihotza odoletan dut! 
Harun ar-Raxid gure 
kalifak1 mundu hau 
utzi du Allah eta haren 
profetarengana joateko. 

Harun ar-Raxidi –Allah-k begira dezala!– ongi 
etorria eginen zaio paradisuan, gure fedearen 
eginbide guziak bete baititu. Mekarako beila 
egina zuen: O! Hiri sainduetan sainduena!
Itsasoez haraindian ezagutzen dute, 
Sartaldeko lurraldeetaraino, non Karlomagno 
izeneko enperadorea bizi baita. Gure kalifak 
opari handiak eskaini zizkion, eta bermatu 
zion islam lurraldean beren burua giristinotzat 
duten fedegabeak borondate onarekin 
tratatuak izanen direla.
Baina orain, nola ez gorrotatu mugetan diren 
beste populu traidore eta fedegabeak, gure 
buruzagi gurtua hil baitute! Kontakizun 
guziak Bagdadetik doaz jadanik, Tigris ibaia 
zeharkatzen duten mila karabanarekin: 
Sortaldeko eta Sartaldeko lurralde urrunetara 
doaz. Zenbat zientzia-gizon etorri den 
kalifaren zerbitzuko babesaren eta sariaren 
bila! Eta zenbat heldu diren oraino Jakintzaren 
Etxera! Zientzia-akademia horri esker Bagdad 
jakintzen hiriburua da!»

Mila gau eta bat gehiago liburuko zatia, 
arabierazko ipuin herrikoi bilduma, persiar eta 

indiar jatorrizkoa, XIII. mendean idatzirik ezarria.

1. Mahometen ondokoa, musulmanen buruzagi 
politikoa, militarra eta erlijio-burua.

4.
fitxa?  Nola garatu zen Inperio arabiar-musulmana, eta nork gobernatzen zuen?

Inperio arabiar-musulmana

1

1

1

1
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2

2

2
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Itsasoa

Itsaso Beltza
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Persiar Golkoa

1 000 km
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718

Poitiers
732 Talas
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F r a n k o a k
T x i n a t a r r a k

B i z a n t z i a r r a k

Jerusalem

Medina

Meka

Bagdad

Kairo

Kairuan
Kordoba

Damasko

ARABIA

islamaren
hiri sainduak

arabiarrak hedatzetik gelditu ziren

hiriburua

Inperioa Mahometen heriotzean
(632)

arabiar konkistak 632tik 661era

arabiar konkistak 661etik 750era

1

2

570 632622 661 750 900

Arabiar konkistak Kordobako Emirerri independentea (756-929)

Islamaren testu nagusien idazketa (VII.-IX. mendeak)

OMEIATAR KALIFA-HERRIA (Damasko) ABBASTAR KALIFA-HERRIA (Bagdad)

MAHOMET

Hejira

Lehen
kalifak

1. dokumentua Inperio arabiar-musulmanaren bilakaera

2. dokumentua Harun ar-Raxid, 
abbastar kalifa 
handia (786-809)

1  1. dokumentuaren arabera, nork zuen inperio arabiar-musulmana sortu?

……………………………………………………………………………………..........................................................

2  Zein garaitan bizi izan zen? Zein erlijio sortu zuen?

……………………………………………………………………………………..........................................................

3  Zein titulu zuten haren ondokoek?

……………………………………………………………………………………..........................................................

4  Mapan, 632. eta 750. urteen artean konkistatu lurraldeak margo itzazu 
legendaren arabera.

5  Ardatz kronologikoaren arabera, zein ziren inperioa gobernatu zuten bi 
dinastiak?

……………………………………………………………………………………..........................................................

6  2. dokumentuaren arabera, zein dinastiatakoa zen Harun ar-Raxid kalifa, 
eta noiz gobernatu zuen?

……………………………………………………………………………………..........................................................

7  Zer botere zuen eta zein hiriburutatik gobernatzen zuen?

……………………………………………………………………………………..........................................................

……………………………………………………………………………………..........................................................

8  Gorriz azpimarra itzazu kalifaren 
erlijioa aipatzen duten zatiak.

9  Kalifak mundu giristinoarekin 
harreman politikoak bazituen. Ingura 
itzazu hori aipatzen dituzten zatiak.

10  Kulturari eta zientziari 
interesatzen zen. Hori erakusten duen 
zatia berdez azpimarra ezazu.

   Definitzen dut.
Mahomet Mekatik Medinara abiatu zen 622an; bidaia horri Hejira 
deitzen zaio. Aro musulmanaren hastapena markatu zuen.

1. eta 2. oinarriak    Dokumentuen aztertzea                                    ➜ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10      
1. eta 2. oinarriak    Ene burua espazioan eta denboran kokatzea     ➜ 1  2  4  5                                               
1. eta 2. oinarriak    Adierazpide desberdinen praktikatzea                ➜ 4                                                                   
1. oinarria                 Hiztegiaren menderatzea                                    ➜ Definitzen dut.                                  

Ene burua ebaluatzen dut.



1. eta 2. oinarriak     Dokumentuen aztertzea                ➜ 1  5  7  8   
1. eta 2. oinarriak     Ene burua espazioan kokatzea                ➜ 4  6  8   
1. eta 2. oinarriak     Adierazpide desberdinen praktikatzea       ➜ 2  3  6   

?  Zer zen hiru inperio horien arteko harremana?

Mediterraneoa, harreman-lekua



1  1. dokumentua aurkez ezazu (izaera, gaia, garaia).

……………………………………………....……………………...........…………………..............................

2  Proposamen hauekin legendako hiru tituluak idatz itzazu:  
Kultura-harremanak • Gatazka militarrak • Merkataritza-harremanak

3  Legendan: 
•  gorriz ingura ezazu giristinoek musulmanen kontra egin espedizio 

militarren izena;
•  berdez ingura ezazu musulmanek giristinoen kontra egin espedizio 

militarren izena.

4  Zein eskualdetan iragan ziren gatazka horiek?

……………………………………………....……………………...........…………………..............................

5  Maparen arabera, nola gertatzen ziren mundu giristinoaren eta 
musulmanaren arteko trukaketak eta harreman baketsuak?

……………………………………………....……………………...........…………………..............................

6  Merkataritzako hiri nagusiak azpimarra itzazu mapan.

7  2. dokumentuaren arabera, nor zen Avizena, eta zerk egin zuen 
ospetsu Mendebaldean?

……………………………………………....……………………...........…………………..............................

8  1. eta 2. dokumentuen arabera, zein 
zentrotatik eta nola zabaldu ziren jakintzak Erdi 
Aroko Mediterraneoko arroan?

………………………………………………………………..........................

………………………………………………………………..........................

………………………………………………………………..........................

5.
fitxa

1. eta 2. oinarriak     Dokumentuen aztertzea                ➜ 1  5  7  8   
1. eta 2. oinarriak     Ene burua espazioan kokatzea                ➜ 4  6  8   
1. eta 2. oinarriak     Adierazpide desberdinen praktikatzea       ➜ 2  3  6   

?  Zer zen hiru inperio horien arteko harremana?

Mediterraneoa, harreman-lekua
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esklaboak
espeziak,

zeta

espeziak
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metalak

zerealak,
larruak,

esklaboak

oihalak, zura,
metalak

urrea

1. ...................................................

2. .................................................

3. ...................................................

Gurutzadak 
eta Errekonkista

Jihad

erlijio mailan 
jokoan zena

gatazka-lekuak

jakintzaren 
transmisioa

kultura-zentroak
(ikasketak, itzulpenak)

merkataritzako 
hiri nagusiak

itsasbide nagusiak

trukatu produktuakzeta

MUSULMANAK

MUSULMANAK

MUSULMANAK

      

1. dokumentua Gatazkak eta trukaketak Mediterraneoan (X.-XIII. mendeetan)

XII. mendean, gurutza-
den denboran, kristauek 
Avizena musulmanaren 
liburuak ekarri zituzten 
Ekialdetik. Hau XI. men-
deko (980-1037) irandar 
filosofoa zen, medikua eta 
jakintsua, eta haren obrak  
bereziki Toledon itzuli 
ziren. Orduan, Erdi Aro  
giristinoak eta unibertsi-
tarioak Avizenaren filoso-
fia eta medikuntza obra 
handia ezagutu zuen. 
Haren Kanona medi-
kuntza-irakaskuntzaren 
oinarria bilakatu zen 
Mendebaldean XVI. mende 
arte.

2. dokumentua Avizenaren Medikuntzaren 
Kanona testutik hartu irudi-taula

Ene burua ebaluatzen dut



?  Zer lotura bazen Erdi Aroko jendeen artean?

Jendarte feudala

1. eta 2. oinarriak     Dokumentuen aztertzea             ➜ 1  2  3  4  5  6  7          
1. eta 2. oinarriak     Adierazpide desberdinen praktikatzea   ➜ 1  2  3                                     
1. oinarria                  Hiztegiaren menderatzea             ➜ Definitzen dut.              

Ene burua ebaluatzen dut.



6.
fitxa?  Zer lotura bazen Erdi Aroko jendeen artean?

Jendarte feudala

1. eta 2. oinarriak     Dokumentuen aztertzea             ➜ 1  2  3  4  5  6  7          
1. eta 2. oinarriak     Adierazpide desberdinen praktikatzea   ➜ 1  2  3                                     
1. oinarria                  Hiztegiaren menderatzea             ➜ Definitzen dut.              

Ene burua ebaluatzen dut.

NOM : 00056_F6_doc2
FORMAT : 120 x 87 mm avec le titre du document sur une ligne en haut à gauche 

Basailua jaun nagusiaren 
zerbitzuko ematen da.

…………… arimen 
salbamenduarentzat 
otoitz egiten dute. 

…………… borroka egiten 
dute eta babesten. 

…………… lan egiten dute 
eta jatera ematen. 

Laborariak laneanBataio bat

Jendartearen 
hiru ordenak

…………………………… ……………………………

……………………………
«Jendartea hiru klasetan (edo ordenatan) 
zatitua da: elizgizonak, zaldunak eta 
laborariak [...]; haietarik bakoitza beste 
biendako baliosa da. Elizgizonek, zaldunen 
alderako eginbideak badituzte, eta hauek, 
beren aldetik, Jainkoa otoizteko segurtasuna 
bermatzen diete. Laborarien aldera ere 
badituzte eginbideak, eta hauek, lanari esker, 
janaria erdietsarazten diete [...]. Laborariak, 
haien aldetik, Jainkoarengana heltzen dira 
elizgizonen otoitzei esker, eta zaldunen 
armek defendatzen dituzte.
Zaldunek jatekoa badute laborariek ordaindu 
zergei esker; elizgizonen otoitzek babesten 
dituzte.»

1013tik 1051ra Cambraiko apezpikua zen 
Gerardo I.ak idatzia 1036an.

«Urtarrilaren 12an, ni, Piers Maderan notarioa, eta jaun noble batzuk 
lekuko, Gaston Foixeko kondea eta Bearnoko bizkondea agertu da 
biziki noblea eta biziki jaun boteretsua den Eduardoren aitzinean. 
Hau Akitaniako eta Galesko printzea da, Ingalaterrako erregearen 
semea. Gaston jaunak, belauniko eta gure printze noblearen eskuen 
artean bereak bildurik, honi bermatu eta zin egin dio, eta jauretsi du 
harenganik ukan feudoentzat.
Gaston jaunak hitzeman du beteko dituela basailu on eta leial orok 
nagusiarentzat bete behar dituen eginbeharrak. Eta zin eginez 
leialtasuna hitzeman dio, eskuak Liburuaren1 eta gurutzearen 
gainean ezarriz. Haren gorazarre eta leialtasun zina ukan ondoan, 
printzeak basailua besarkatu du.»

Gaston Fébus Foixeko bizkondearen gorazarrea Printze Beltzari 
(1364ko urtarrilaren 12a). Jaunek eta Akitaniako printzerriko hiriek 

Galesko printzeari egin omenaldien 
1. Biblia agiriaren arabera.

1. dokumentua Erdi Aroko 
jendartearen 
hiru ordenak

3. dokumentua Basailu batek bere nagusia jauresten du.

2. dokumentua Jendarte feudalaren antolaketa

Definitzen dut.
Feudoa: zerbitzu batzuen truk jaun batek basailu bati eman ontasuna. 
Basailua: omenaldi-zeremoniaren bidez jaunari lotua zen pertsona.

1  1. dokumentuan, jendartearen hiru ordenak ingura 
itzazu, eta, 2. dokumentuan, lauki bakoitzari doakion izena 
idatz ezazu.

2  Testuan (1. dok.), ordena bakoitzaren funtzioak 
azpimarra itzazu: 
• urdinez elizgizonenak; 
• gorriz zaldunenak; 
• berdez laborarienak.

3  Kolore egokiarekin osa ezazu 2. dokumentuko 
legenda, ordena bakoitzak duen funtzioaren ondoan gezi 
bat marraztuz.

4  3. dokumentuan, gorriz ingura ezazu 
jaunaren izena, eta urdinez basailuarena.

5  Zer keinu egiten dute aliantza marka 
gisa?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

6  Azpimarra ezazu basailuak bere jaunari zer zin egiten dion eta 
zein objekturen gainean. Zer ukaiten ote du trukean?

……………………………………………………………………………………...............................................

7  Hiru dokumentuen bidez, erakuts ezazu Erdi Aroan jendeak elkarri 
lotuak zirela elkarrenganako eginbehar batzuen bidez.

……………………………………………………………………………………...............................................

……………………………………………………………………………………...............................................



?  Nola zen jaurerria antolatua?

Jaurerriaren antolaketa Mendebalde feudalean

1. eta 2. oinarriak      Dokumentuen aztertzea                                    ➜ 2                   
1. eta 2. oinarriak      Adierazpide desberdinen praktikatzea          ➜ 1  3                   
1. eta 2. oinarriak      Arrazoikatzea                                                     ➜ 4                   
1. oinarria                   Hiztegiaren menderatzea                               ➜ Definitzen dut.           

Ene burua ebaluatzen dut.



7.
fitxa?  Nola zen jaurerria antolatua?

Jaurerriaren antolaketa Mendebalde feudalean

1. eta 2. oinarriak      Dokumentuen aztertzea                                    ➜ 2                   
1. eta 2. oinarriak      Adierazpide desberdinen praktikatzea          ➜ 1  3                   
1. eta 2. oinarriak      Arrazoikatzea                                                     ➜ 4                   
1. oinarria                   Hiztegiaren menderatzea                               ➜ Definitzen dut.           

Ene burua ebaluatzen dut.

1. dokumentua Jaurerria, jaunen eta laborarien bizi-ingurumena

Pariseko Billettes komentuko 
kartularioaren edertzapena, 

1520-1530 inguruan, BNF, Paris

Eraikinak:
1  Jaunaren jauregia
2   Basailu baten etxe dorrea 

(harresiz inguratu etxea)
3  Komentua eta haren eliza
4  Herriko eliza
5   Jaunaren eiherak 

(bi aldiz idaztekoa)
6  Laborarien etxeak
7   Bideak eta zubiak

(bi aldiz idaztekoa)

Lurraldeko elementuak: 
A  Jaunaren erreserba
B   Jaunaren oihanak 

(hiru aldiz idaztekoa)
C   Laborariek landu tenentziak 

(hiru aldiz idaztekoa)
D  Kabalentzako bazkalekuak

…

4

…

…

…

…

…
…

…

A

…

…

… …

…

…

…

Definitzen dut.
Erreserba: jaunak beretzat atxikitzen 
zituen lurrak. 
Tenentziak: jaunak laborariei ematen 
zizkien lurrak. Horien truk laborariek 
lur-zergak ordaintzen zituzten eta 
erreserban lan dorpeak egiten.

FICHE 7 (HISTOIRE) - L’ordre seigneurial en Occident féodal

 

Indications

Complète le document 2 en replaçant les termes suivants :

(cf. lignes pointillées placées sur le modèle ci-dessus). Ce sera là encore le maquettiste qui inscrira les termes dans la version corrigée.

 

NOM : 00056_F7_doc2
FORMAT : 90 x 70 mm avec le titre du document sur une ligne en haut à gauche donc ne pas mettre de typo sur 4 mm (pdf

……………………………
laikoa edo elizakoa

……………

………………

………………………

• Tenentziak

• Justizia eta geriza

• Eiheraren, labearen, 
prentsaren erabilera

•  Lur-zergak, lan dorpeak 

• Taila, lan dorpeak

•  Banalitateak

2. dokumentua Jauna, jaurerriko nagusiaDefinitzen dut.

Banalitateak: labea, eihera 
eta prentsa erabili ahal 
izateko jaunari ordaintzen 
zitzaizkion zergak. 
Taila: laborariek ordaintzen 
zuten zerga jaunak eman 
gerizaren truk.  
Lan dorpeak: bortxazko eta 
urririkako lanak.1  1. dokumentuan, legendaren 

arabera, dagokion laukian 
idatz ezazu: 
• jaurerriko eraikinen zenbakia; 
• jaurerriko lurraldeko elementuen zenbakia.

2  Nola gerizatua zen jaurerria?

…………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………….....................

3  2. dokumentua osa ezazu hitz hauek dagokien lekuan 
idatziz: Jaunak • Ematen die • Laborariek • Zor die

4  Zerk erakusten du laborariak jaunaren menpe zirela?

…………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………….....................

Definitzen dut.
Jaurerria: jaunak kontrolatzen zuen eremua.



?  Zer izan ziren baserrialdearen bilakaera nagusiak?

Baserrialdea Erdi Aroan

1. eta 2. oinarriak    Dokumentuen aztertzea                                    ➜ 1  2  3  4  5  6   
1. eta 2. oinarriak    Adierazpide ezberdinen praktikatzea            ➜ 7    
1. eta 2. oinarriak    Arrazoikatzea                                                     ➜ 7    

Ene burua ebaluatzen dut.



8.
fitxa?  Zer izan ziren baserrialdearen bilakaera nagusiak?

Baserrialdea Erdi Aroan

Charente

XI. mendea aitzineko 
oihana eta herriak

oihana eta herri berriak 
XI. eta XIII. mendeetako
luberritze handien ondotik

Saint-Amant-de-Boixe

2 km

Emplacement titre prévu en haut de la carte
sur 2 lignes

OZEANO
ATLANTIKOA

Mediterraneo
itsasoa

300 km

oihana

St-Amant-
de-Boixe

«Larreak, oihanak eta ihiztokak luberritu baitziren, eremu zabalak 
landu ahal izan ziren. […] Mendebaldeko Europa guzian labakitu 
ziren guneak [...]. X. mendetik XIII. mendera egin ziren luberriak. 
Biztanleriaren hazkundea zela eta, lurren lantzea beharrezkoa zen. 
Baina tresnen aitzinamenduari esker baizik ez ziren egin luberriak: 
lur pisuko eskualdeetan goldeak adareta ordeztu zuen; eta 
burdinazko tresnak hobetu ziren (bereziki zaldientzako lepo-uztaia 
eta ferrak).
X. eta XI mendeko lehen luberritzeak zenbait laborarik egin 
zituzten han hemenka: emeki-emeki beren landen ondoko lur 
landugabeak hartu zituzten. […] Hastapenean ez zitzaien jaunei 
eta Elizari axola, baina laster, lursail horietarik baliabideak aterako 
zituztela oharturik, lursail horien zerga ordainarazi zieten laborariei, 
zerbitzuak galdeginez (uztaren parte bat, lan dorpeak...). […]
Jaunen abantailetan baitzen landen labakitzea, bigarren 
luberritze-aldi bat gertatu zen: XII. mendean ziren bereziki landak 
labakitu. […]»
Françoise Moyen, « Défrichements, histoire médiévale », Encyclopædia Universalis, 

(www.universalis.fr/encyclopedie/defrichements-histoire-medievale).

1. dokumentua X. eta XIII. mendeko 
luberritze handiak

2. dokumentua Lubakiak eta herri berriak Boixeko 
oihanean (Charente)

1  1. dokumentuan, luberritzeen egiteko bidea zerk 
eman zuen azpimarra ezazu.

2  Nolaz gertatu ziren X. eta XIII. mendeen artean 
luberritze horiek Europan?

…………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………….....................

3  Luberritzeei bidea eman zieten aitzinamendu 
teknikoen izenak ingura itzazu.

4  Nork egin zituen lehenbiziko aldiz?

…………………………………………………………………………………….....................

5  Zergatik zituzten ondotik jaunek eta Elizak luberritze 
horiek sustatu?

…………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………….....................

6  Maparen arabera (2. dok.), zer ondorio ukan zuten 
luberritzeek Boixeko eskualdean?

…………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………….....................

7  Erran-moldeak eskeman idatz itzazu.

1. eta 2. oinarriak    Dokumentuen aztertzea                                    ➜ 1  2  3  4  5  6   
1. eta 2. oinarriak    Adierazpide ezberdinen praktikatzea            ➜ 7    
1. eta 2. oinarriak    Arrazoikatzea                                                     ➜ 7    

Ene burua ebaluatzen dut.

+ +

X. eta XIII. mendeetako luberritzeen arrazoiak eta ondorioak

……………………………
…………………....………

……………………………
…………………....………

……………………………
…………………....………

……………………………
…………………....………

……………………………
…………………....………

……………………………
…………………....………

Jaunendako irabazi berriak • Biztanleriaren emendatzea • Luberritzeak • Oihanaren gibelatzea • Tresnen hobetzea •  
Herri berriak



?  Nola esplika hirien garapena?

Hiriak Erdi Aroko merkataritzaren bihotzean

1. eta 2. oinarriak      Dokumentuen aztertzea                                            ➜ 1  5  7  8       
1. eta 2. oinarriak      Ene burua espazioan kokatzea                               ➜ 2  3  4       
1. eta 2. oinarriak      Adierazpide desberdinen praktikatzea                  ➜ 2  6       

Ene burua ebaluatzen dut.



9.
fitxa?  Nola esplika hirien garapena?

Hiriak Erdi Aroko merkataritzaren bihotzean

1. eta 2. oinarriak      Dokumentuen aztertzea                                            ➜ 1  5  7  8       
1. eta 2. oinarriak      Ene burua espazioan kokatzea                               ➜ 2  3  4       
1. eta 2. oinarriak      Adierazpide desberdinen praktikatzea                  ➜ 2  6       

Ene burua ebaluatzen dut.
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Espeziak,
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Zura,
larruak

Larruak,
eztia

Ezkoa, anbara,
larruak
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Sena Iparraldeko merkatarien
itsasbideak
italiar merkatarien
itsasbideak

1. Merkataritzaren hiriak eta bideak 2. Merkaturatu produktuak

lehorreko bideak

merkataritza
hiri nagusiak

ehun-ekoizpen
eskualdeak

Iparraldeko merkatariek
salduak

italiar merkatariek
salduak

Oihalak

Zeta

Espeziak,
zeta

Espeziak,

1. dokumentua Merkataritza Europan Erdi Aroan

2. dokumentua Feurseko hiria Erdi Aroan (Loire)

1  Legendaren arabera, zein ziren 
Europako merkatari nagusiak?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

2  Mapan, Iparraldeko eta Italiako 
merkatariek salerosi produktuen 
laukiak margo itzazu legendaren 
arabera.

3  Zein ziren ehuna ekoizten zuten 
bi eskualde nagusiak?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

4  Frantziako zein eskualdetan 
trukatzen zituzten merkatariek haien 
produktuak?

……………………………………………………………………

5  Zer antolatzen zuen eskualde 
horrek trukaketen errazteko?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

6  2. dokumentuan, legendaren 
arabera, Erdi Aroko hiria osatzen zuten 
elementuak idatz itzazu dagokien 
laukietan.

7  Zerk erakusten du merkataritza 
hiriarendako diru-iturria zela?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

8  Zein auzo berrik erakusten du 
hiria handitzen zela?

……………………………………………………………………

FRANTZIA

Feurs
OZEANO

ATLANTIKOA

Mediterraneo
itsasoa

300 km

 Kokatzen dut.

Feurseko armarriak eta ikuspegia: Auverniako, Forezko eta Borboierriko armarriak, Guillaume Revel, 1456, BNF, Paris
1  Harresia 2  Ezponda 3  Lubanarroa 4  Dorrea 5  Zubi altxakorra eta hiriaren sartzea 6  Merkatu-zergaren 

ordainlekua 7  Talaia (herriko dorre gora) 8  Eliza 9  Hiri bazterra (bi aldiz idaztekoa) 10  Monasterioa  
11  Baserrialdea 12  Erreka 13  Txalupa

…
…

… …

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…



?  Nola antolatzen zen jendartea Erdi Aroko hirietan?

Hiriko jendarte berri baten agertzea

1. eta 2. oinarriak      Dokumentuen aztertzea                               ➜ 1  2  3  4  5  7  8    
1. eta 2. oinarriak      Adierazpide desberdinen praktikatzea     ➜ 6     

Ene burua ebaluatzen dut.



10.
fitxa?  Nola antolatzen zen jendartea Erdi Aroko hirietan?

Hiriko jendarte berri baten agertzea

1. eta 2. oinarriak      Dokumentuen aztertzea                               ➜ 1  2  3  4  5  7  8    
1. eta 2. oinarriak      Adierazpide desberdinen praktikatzea     ➜ 6     

Ene burua ebaluatzen dut.

• Geriza eta justizia bermatzen zituen.

• Zergak biltzen zituen.
• Dispentsa gutunak ematen zituen.

• Udal-kontseiluan aulkia bazuten
eta politika kontrolatzen zuten.

• Hiri-zerbitzuak eta eraikuntzak  
garatzen zituzten.

• Segurtasuna eta ordena 
bermatzen zituen.

• Hirian sartzen ziren 
jendeak kontrolatzen 
zituen.

• Giristinoen bizia gidatzen 
zuten (sakramentuak, errituak,
manamenduzko bestaburuak).
 
• Karitatearen, erien eta 

irakaskuntzaren ardura zuten.

• Zergak eta emaitzak 
biltzen zituzten.

• Eskulan desberdinak
egiten zituzten.

• Ofizio-taldetan
biltzen ziren.

• Langileak eta 
aprendizak
enplegatzen 
zituzten.

Gutiengoan zirenak
(Juduak)

Eskaleak, erromesak,
legendunak

…………………………
…………………………

……………………

……………….....................……
………………..…...................…

………………………...................……
………………………...................……

………………………..….................…

………………..……

………………....…..……

………………....…..……

……………………………………………………………
……………………………………………………………

Biztanleriaren hazkundeari eta merkataritzaren oldarrari 
esker, hiriak eta hiri bazterrak garatu ziren.
XI. mende bukaeran, hiriko eliteek jaunen autoritatearen 
kontra egin zuten eta pribilegioak eskatu zituzten. Jaun 
batzuek horretan interes ekonomikoa ikusi baitzuten, 
dispentsa gutunak eman zizkieten eliteei. Eta hiriek 
herri-estatusa eskuratu zuten.
Gutun horiei esker burges handiak hirien buru gertatu 
ziren. Burges horiek jaunak izendatu magistratuak ziren 
(eskabinoak edo kontsulak), eta kontseilu bat osatzen 
zuten. Hiri horiek zenbait zergatatik eta eginbidetatik 
dispentsatuak ziren. Beren armarriak, zigilua eta 
administrazioa zituzten. Zergak biltzen zituzten, justizia 
egiten zuten eta udal-milizia bat muntatzen.
Pribilegio handiena: talaiako ezkilak hiritarren eguneroko 
biziari erritmoa ematen zion jakinarazpenak eginez, hala 
nola laneko tenoreak, sute-abisuak edo lanjer bat gertatuz 
geroz, armadarako deialdia.

1. dokumentua Dispentsa-gutunak: hiriak 
autonomiari buruz

2. dokumentua Hiri-jendarte hierarkizatua

1  Testuaren arabera (1. dok.), zergatik garatu ziren hiriak?

………………………………………………………………………………….....................................

………………………………………………………………………………….....................................

2  XI. mendetik goiti, zer eskuratu zuten zenbait hirik? Nork 
emanik?

………………………………………………………………………………….....................................

………………………………………………………………………………….....................................

3  Testuan, hiria gobernatzen zutenen izenak eta haien 
magistratu-tituluak gorriz ingura itzazu.

4  Hirien autonomia erakusten duten zatiak azpimarra itzazu.

5  Hirien pribilegio handiena eta bere kokalekua berdez ingura 
itzazu.

6  2. dokumentuan, dagokion 
laukian idatz ezazu hiriko jendalde 
hauetarik bakoitza: 
Herriko milizia • Jauna • 
Goi mailako ofizialeak eta merkatari 
xumeak (burges xumeak) • 
Apezpikua eta elizgizonak • 
Merkatari boteretsuak eta bankariak 
(burges handiak) • Jende xumea eta 
aprendizak • Baztertuak

7  Zein ziren hirian nagusitzen 
ziren jendaldeak?

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

8  Zein ziren jendalde 
pobreenak?

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………



?  Zerk eragin zituen jendetasuna eta hiri-jazarpenak?

Jendetasuna eta hiri-tentsioak Erdi Aroan

1. eta 2. oinarriak       Dokumentuen aztertzea                   ➜ 2  3  4  5  6  7   
1. eta 2. oinarriak       Adierazpide desberdinen praktikatzea        ➜ 1             
1. oinarria                 Hiztegiaren menderatzea               ➜ Definitzen dut.            

Ene burua ebaluatzen dut.



11.
fitxa?  Zerk eragin zituen jendetasuna eta hiri-jazarpenak?

Jendetasuna eta hiri-tentsioak Erdi Aroan

1. eta 2. oinarriak       Dokumentuen aztertzea                   ➜ 2  3  4  5  6  7   
1. eta 2. oinarriak       Adierazpide desberdinen praktikatzea        ➜ 1             
1. oinarria                 Hiztegiaren menderatzea               ➜ Definitzen dut.            

Ene burua ebaluatzen dut.

1. dokumentua Hiri-jendetasun uneak Erdi Aroan

.......................................................................................................... .......................................................... ..............................................................

Feria bat erakusten duen edertzapena Zaldun herratua obratik ateraia, Thomas D’Aleran,  
1403 inguruan, BNF, Paris

Ganderailu-eguna, Urre koloreko legenda obratik atera 
edertzapena, Jacques de Voragine, 1480 inguruan, BNF, 
Paris

Fauvelen ezkontza Vaine Gloirerekin, Roman de Fauvel obratik 
atera edertzapena, Gervais du Bus, 1320 inguruan, BNF, Paris

Definitzen dut.

Jendetasuna: kasu honetan, hiriko jendaldeen 
arteko harreman soziala.

1  1. dokumentuan, irudi bakoitzari dagokion titulua 
ezar ezaiozu: Besta herrikoia • Feria eguna • Prozesioa

2  Zergatik bateratzen zituzten hiriko jendaldeak 
memento horiek?

…………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………….....................

1106an, Gaudry Laoneko apezpiku izendatu zuten. Laon hiri 
joria zen, eskualdeko merkatu handiena zuen (arnoa, zerealak, 
ehun-zuntzak), eta udal-estatutua (dispentsa gutuna). Gaudryk 
konplotak eta hilketak prestatu zituen, zerga-sistema zuzengabea 
plantan ezarri zuen, eta, ondorioz, tokiko ekonomia errekaratu. 
Sumindurik, burgesak jazarri ziren (1112ko apirilaren 25ean).

«Laoneko udala sortu zuten hitzarmenak hautsi zirelarik, burgesen bihotzak harriduraz eta 
errabiaz bete ziren; arduradun guziek haien funtzioak bazterrera utzi zituzten; zapataginek 
haien saltegiak hetsi zituzten; ostalariek ez zituzten gehiago salgaiak atera. [...]
Apezpikua burgesei eskatu beharreko dirutzaz eztabaidan ari zelarik, hirian alimaleko 
zalaparta piztu zen eta jendeak oihukatzen zuen: “udala, udala!”. Burges talde andana 
bat Andredena Maria dohatsuaren basilikan sartu ziren eta apezpikuaren jauregira jo zuten 
ezpatekin, gerla-aizkorekin, arkuekin, mazoekin eta lantzekin. [...]
Gaudryk elizako sotora ihes egin eta dupa ttipi batean kukutu zen. Haren atzemateko 
alde guzietara laster egiten zuten burgesek, eta oihuka deitzen zuten, ez apezpiku, baina 
maltzur; eta orduan sotora jautsi, denetan ziloak egin, eta apezpikua atzeman, eta hil 
zuten.»

Guibert de Nogentek kontaturik, Guibert de Nogenten bizitzan, Collection 
des mémoires relatifs à l’Histoire de France obran, F. Guizot, 1825

2. dokumentua Hiri-jazarpen bat XII. mendean

FRANTZIA

Laon

OZEANO
ATLANTIKOA

Mediterraneo
itsasoa

300 km

Kokatzen dut.

3  2. dokumentuan, Gaudryk Laoneko 
hirian zuen funtzioa ingura ezazu.

4  Hiriko burgesak sumindu zituzten 
Gaudryren ekintzak azpimarra itzazu.

5  Zer egin zuten, lehenik, haserre ziren 
merkatariek? Zer oihukatu zuten?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

6  Nola bilakatu zen burgesen  
haserrea jazarpen bortitz?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

7  Zer gertatu zitzaion Gaudry apezpikuari?

……………………………………………………………………



?  Nola aldatu zen erregearen boterea Frantzian X. mendetik XV. mendera?

Estatu monarkikoaren baieztapena Erdi Aroan (1)

1. eta 2. oinarriak      Adierazpide desberdinen praktikatzea                        ➜ 4     
1. eta 2. oinarriak      Ene burua espazioan eta denboran kokatzea         ➜ 1  2  3  4  5  6   
1. oinarria                Hiztegiaren menderatzea                     ➜ Definitzen dut.  

Ene burua ebaluatzen dut.



12.
fitxa?  Nola aldatu zen erregearen boterea Frantzian X. mendetik XV. mendera?

Estatu monarkikoaren baieztapena Erdi Aroan (1)

1. eta 2. oinarriak      Adierazpide desberdinen praktikatzea                        ➜ 4     
1. eta 2. oinarriak      Ene burua espazioan eta denboran kokatzea         ➜ 1  2  3  4  5  6   
1. oinarria                Hiztegiaren menderatzea                     ➜ Definitzen dut.  

Ene burua ebaluatzen dut.
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Lyon
ClermontBordele

Frantziako
erregearen garaipenak

Ingalaterrako
erregearen feudoak

Karlos Izukaitzari
bahitu lurraldeak (1477)

Luis XI.ak
erdietsi lurraldea

Frantziako
Erresumaren
mugak 

errege
-jabetza

jaun
handien
feudoak

A. Hugo Kapetarraren erregealdian, 1000 inguruan B. Filipe II.aren erregealdi bukaeran (1223) C. Luis XI.aren erregealdian (1461-1483)

Mantxako
kanala

INPERIO

TOLOSAKO
KONDERRIA

Mantxako
kanala SAINDUA

INPERIO

BORGOINAKO
DUKERRIA

OZEANO
ATLANTIKOA

Mediterraneo itsasoa

1. dokumentua Estatu monarkikoaren baieztapen urria

2. dokumentua Frantziako Erresumaren lurralde-bilakaera

1  Ardatz kronologikoaren arabera (1. dok.), nork zuen 
sortu kapeto erregeen dinastia, eta zein urtetan?

…………………………………………………………………………………….....................

2  1. eta 2A dokumentuen arabera, erakuts ezazu 
Kapetoen hastapenean erregearen boterea ez zela azkarra.

…………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………….....................

3  1. eta 2B dokumentuen arabera, zein erregek zuen 
erregetzaren boterea indartu? Nola?

…………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………….....................

4  Ardatz kronologikoan (1. dok.): 
•  ingura itzazu Kapetoen ondotik etorri dinastiaren data eta 

izena;
•  azpimarra ezazu errege-boterea eta erresuma krisi 

larrian ezarri zuen gerlaren izena.

5  1. eta 2C dokumentuen arabera, noren erregealdian 
zen errege-boterea berreraiki eta baieztatu, gerla luze 
horren ondotik?

…………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………….....................

6  Zein izan ziren errege-jabetzaren eta erresuma 
osoaren lurralde-bilakaerak X. mendetik XV. mendera?

…………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………….....................

Errege-jabetza: zuzenki erregearena den lurraldea. Han, mana eta agin 
dezake, eta irabaziak bil ditzake.

Definitzen dut.



?  Nola gobernatzen zuten erregeek beren erresuma?

Estatu monarkikoaren baieztapena Erdi Aroan (2)

1. eta 2. oinarriak    Dokumentuen aztertzea                                   ➜ 1  3   
1. eta 2. oinarriak    Adierazpide desberdinen praktikatzea         ➜ 2  4   

Ene burua ebaluatzen dut.



13.
fitxa?  Nola gobernatzen zuten erregeek beren erresuma?

Estatu monarkikoaren baieztapena Erdi Aroan (2)

1. dokumentua Luis VIII.aren sagaratzea 1223an

…

…

…

…

…

… …

…

… … …

Jean Fouqueten edertzapena Frantziako Kronika Handien obratik ateraia, 1460 inguruan, 
BNF, Paris

1223ko agorrilaren 6an, Reimsko katedralean, Luis VIII.a 1 , sagaratze-berokia soinean, 
eta Zuria Gaztelakoa haren emaztea 2 , Joinvilleko Guillaumek koroatu zituen 3 . Honek 
koroa A  erregearen buru gainean ezartzen du. Jerusalemgo erregea zen Brienneko Joan 
ere ageri da 4 , erreginaren koroa eskutan, bai eta Flandriako kondea ere 5 , erregearen 
ezpata eskutan B  eta Beauvaisko apezpikua 6 , errege-tunika eskutan C . Beste prelatu 
batek beste bi errege-ikur ditu eskutan: errege-makila D  eta justiziaren eskua E . 
Pertsonaia horien inguruan jaun laiko handiak eta elizgizonak daude. Erregea pertsonaia 
sagaratua bihurtzen da, jainkozko eskubide boterearekin.

1. eta 2. oinarriak    Dokumentuen aztertzea                                   ➜ 1  3   
1. eta 2. oinarriak    Adierazpide desberdinen praktikatzea         ➜ 2  4   

Ene burua ebaluatzen dut.

1  Zein da 1. dokumentuan agertzen den zeremonia, eta 
zer hiritan iragaten da?

…………………………………………………………………………………….....................

2  Irudian eta legendaren arabera, pertsonaien zenbakia 
eta errege-ezaugarrien letra dagokion laukian idatz itzazu.

3  Zergatik zuen sagaratze-zeremoniak erregearen 
boterea indartzen?

…………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………….....................

4  Frantziako erregeek, beren erresuma gobernatzeko 
eta kontrolatzeko, boterearen tresnak plantan ezarri 
zituzten, emeki-emeki. Tresna horiek 2. dokumentuan idatz:  
Moralezko eta erlijiozko aginpidea sagaratzearen bidez • 
Erregea, erresumako jaun gorena • Herrialdea gobernatzeko 
administrazioa • Erresuman nagusitu zen dirua • Armada 
profesionala eta iraunkorra • Zerga iraunkorrak

ERREGE-BOTEREAREN
INDARTZEA

Zeharkako zergak:
gatz-zerga (gatzaren  
salmentarena) eta
merkataritza-zergak

Zerga zuzena: errege-taila 
(elizgizonek, nobleziak eta 
zenbait hirik ordaindu behar 
ez zuten familia-zerga)

1445ean: 100 lantzako 
(lantza bat = 6 gizon)
15 ordenantza-konpainia
iraunkor baziren.
Arkulari libreak
(beharrez soldadu bat 
deitzen zen
parrokia bakoitz)

Baileak (Frantziako ipar.) edo Seneskalak (Frantziako
heg.) justiziaz, finantzez eta errege-armadaz 
arduratzen ziren beren eskualdean. 

Erregearen Kontseiluak
erregearekin eztabaidatzen zuen gai politikoez.

Kontuen Ganbara
errege-finantzez arduratzen zen.

Parlamentua
Justizia auzitegi gorena

Erregea

.............................................................................

.................................................

.................................................
.................................................
.................................................

.................................................

.................................................

..........................

..........................

..........................

..........................

.................................................

Jaun 
handiak

 (dukeak, kondeak)

2. dokumentua Boterearen eta errege-estatuaren eraikitzea Kapeto eta Valoisko leinuen erregealdian



?  Zer zen jokoan Mediterraneoko arroan XVI. mendean?

Europa Karlos Habsburgokoaren eta Suleiman I.aren garaian

1. eta 2. oinarriak      Dokumentuen aztertzea      ➜ 1  2  3  4  5   
1. eta 2. oinarriak      Ene burua espazioan kokatzea      ➜ 1  2  4  5   

Ene burua ebaluatzen dut.



14.
fitxa?  Zer zen jokoan Mediterraneoko arroan XVI. mendean?

Europa Karlos Habsburgokoaren eta Suleiman I.aren garaian

1. eta 2. oinarriak      Dokumentuen aztertzea      ➜ 1  2  3  4  5   
1. eta 2. oinarriak      Ene burua espazioan kokatzea      ➜ 1  2  4  5   

Ene burua ebaluatzen dut.
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A. Buruz buruka borrokan ari 
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B. Mediterraneoa,
esparru ekonomiko nagusia

Karlos Habsburgokoaren
ontasunak

otomandarren garaipenak

Veneziako Errepublika

Genovako Errepublika

produktu biziki preziatuak

otomandarrek kontrolatzen
zituzten itsas-bideak
ekialdeko Mediterraneoan

Estatu merkatari italiarrak

garaipenak
otomandarren kontra

otomandarren ontasunak

itsasbide nagusiak

lehorreko bide nagusiak

Inperio Sainduaren mugak 
(Karlos Habsburgokoa enperadore)

X

espeziak

espeziak

espeziak

espeziak

1. dokumentua Mediterraneoa XVI. mende erdian

519an, Magallaes itsasgizon portugesa 
Espainiaren zerbitzuko ari zen, eta 
munduaren itzulia egitera abiatu 
zen otomandarren saihesteko. Hauek 
ekialdeko Mediterraneoa eta espezien 
merkatua kontrolatzen zituzten.
«Fernando Magallaes Portugaletik 
joan zen Gaztelako Erresumara. Han 
Karlos Habsburgokoa zen errege, eta 
Magallaesek azaldu zion Molukak1 
non ziren eta konkistatu nahi zituela. 
Enperadoreak eta haren Kontseiluak 
onarturik, bost itsasontzi eman 
zizkioten behar bezala armaturik eta 
horniturik. Itsasontzi horiei esker 
Magallaesek Moluketaraino joateko bide 
errazena aurkitu zuen.»

Fernando de Oliveira, Manuscrit de Leyde 
(Magallaesen bidaiaren kontakizuna), 

1560 inguruan

1. Indonesiako uharteak, espeziez aberats.

2. dokumentua Mediterraneotik 
Atlantikora

1  Maparen arabera (1. dok.), zein ziren Mediterraneo inguruan lehian ziren bi 
inperioak? Legendan azpimarra ezazu hori erakusten duena.

………………………………………………………………………………….......................................….....................

………………………………………………………………………………….......................................….....................

2  Mediterraneoa lehia ekonomiko gunea zen: zein bide eta zein produktu 
kontrolatzen zituen Otomandar Inperioak?

………………………………………………………………………………….......................................….....................

………………………………………………………………………………….......................................….....................

3  2. dokumentuan, azpimarra itzazu itsasgizonaren izena eta ontzidia 
eman zion subiranoarena.

4  Zer ziren haren eginkizuna eta helmuga? Zer zuen helburu?

………………………………………………………………………………….......................................….....................

………………………………………………………………………………….......................................….....................

5  1. eta 2. dokumentuen arabera, zein itsasotatik abiatu ziren espainolak 
eta portugesak merkataritza-bide berrien irekitzeko?

………………………………………………………………………………….......................................….....................



?  Zer ziren Esplorazioen Aroko aurkikuntzak eta haien ondorioak?

Europa munduari irekitzen 

1. eta 2. oinarriak       Dokumentuen aztertzea                                     ➜ 2  4  5  6    
1. eta 2. oinarriak       Ene burua espazioan eta denboran kokatzen dut.      ➜ 1  2  3  4   
1. eta 2. oinarriak       Adierazpide desberdinen praktikatzea                          ➜ 1  7      
1. oinarria                    Hiztegiaren menderatzea                                                  ➜ Definitzen dut.  

Ene burua ebaluatzen dut.



15.
fitxa?  Zer ziren Esplorazioen Aroko aurkikuntzak eta haien ondorioak?

Europa munduari irekitzen 

Kolon
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1500

Elkano
1521-1522
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2. Merkataritza-bideak eta
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Espainiako inperio koloniala
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OZEANO
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HEMISFERIO ESPAINOLA HEMISFERIO ESPAINOLAHEMISFERIO PORTUGESA

Espeziak

1. dokumentua Esplorazioen Aroko bidaiak (XV. mende 
bukaera – XVI. mende hastapena)

2. dokumentua Konkista kolonialak eta munduari irekitzea XVI. mendean

1. eta 2. oinarriak       Dokumentuen aztertzea                                     ➜ 2  4  5  6    
1. eta 2. oinarriak       Ene burua espazioan eta denboran kokatzen dut.      ➜ 1  2  3  4   
1. eta 2. oinarriak       Adierazpide desberdinen praktikatzea                          ➜ 1  7      
1. oinarria                    Hiztegiaren menderatzea                                                  ➜ Definitzen dut.  

Ene burua ebaluatzen dut.

1  1. dokumentuan, hiru esplorazio-bidaia motak traza 
itzazu legendaren arabera.

2  Zein zen 1492an aurkitu zen kontinentea? Nork aurkitu 
zuen?

…………………………………………………………………………………….....................

3  Zein kontinenteren itzulia egin zuen Vasco de Gamak? 
Nora joateko?

…………………………………………………………………………………….....................

4  2. dokumentuaren arabera, zein ziren inperio koloniala 
sortu zuten lehenbiziko bi herrialdeak?

…………………………………………………………………………………….....................

5  Zein produkturi esker aberastu zen Europa?

…………………………………………………………………………………….....................

6  Nola adostu zuten bi herrialde horiek 1494an eta 1529an 
haien ontasunen arteko muga?

…………………………………………………………………………………….....................

……………………………………………………………………………………..................... 7  Legendan, konkista kolonial horiek jasan zituzten bi 
zibilizazioen izenak ingura itzazu.

Inperio koloniala: urruneko indar atzerritar batek okupatzen 
eta gobernatzen duen lurraldea.

Definitzen dut.



?  Zer aldaketa intelektual eta zientifiko gertatu zen XVI. mendean?

Humanismoa eta Pizkundea XV. mende bukaeran eta XVI. mendean (1)

1. eta 2. oinarriak       Dokumentuen aztertzea                                  ➜ 2        
1. eta 2. oinarriak       Ene burua espazioan kokatzea                     ➜ 3  4  5  6        
1. eta 2. oinarriak       Adierazpide desberdinen praktikatzea        ➜ 1  3  4  5  6  7        
1. oinarria                    Hiztegiaren menderatzea                                ➜ Definitzen dut.       

Ene burua ebaluatzen dut.



16.
fitxa?  Zer aldaketa intelektual eta zientifiko gertatu zen XVI. mendean?

Humanismoa eta Pizkundea XV. mende bukaeran eta XVI. mendean (1)

Definitzen dut.
Humanista: Antzinaroko obrak aztertzen dituen pentsalaria. Jendea bere obraren erdigunean ezartzen du. 
XV. eta XVI. mendeetako mugimendu artistikoa da Pizkundea. Antzinaroan inspiratzen zen eta jendeei leku gehiago ematen zien.

1. eta 2. oinarriak       Dokumentuen aztertzea                                  ➜ 2        
1. eta 2. oinarriak       Ene burua espazioan kokatzea                     ➜ 3  4  5  6        
1. eta 2. oinarriak       Adierazpide desberdinen praktikatzea        ➜ 1  3  4  5  6  7        
1. oinarria                    Hiztegiaren menderatzea                                ➜ Definitzen dut.       

Ene burua ebaluatzen dut.

3  Mapan, Pizkundearen eta humanismoaren sehaska 
izan zen eskualdea margo ezazu.

4  Herrialde horren izena idatz ezazu.

5  Zein asmaketari esker hedatu zen humanismoa? 
Legendan eta mapan asmaketa horren hedatzea erakusten 
duten geziak margo itzazu.

………………………………........……………………………………………………………....

1     1. dokumentuan, humanista bakoitzaren izena idatz ezazu: Kopernico 
• Rabelais • Erasmo • Leonardo da Vinci • Galileo, eta doakion testuari lot ezazu.

2  Erran ezazu zein alor intelektuali eta artistikori interesatzen ziren 
humanistak.

……………………………………………………………………..............................................................................

……………………………………………………………………..............................................................................

6  Mapan idatz itzazu Pizkundearen beste abiaguneen 
eta zentroen izenak.

7  Printze-mezenas batzuek artistak eta jakintsuak 
sostengatu zituzten. Hori erakusten duten eraikuntzak 
ingura itzazu legendan.

1. Humanismoa eta haren garapena 2. Pizkundea eta haren hedatzea

Gutenbergek inprimatzea
asmatu zuen (1450 
inguru) eta zabaldu

Pizkundearen
eta humanismoaren
sehaska

Pizkundeko
gune nagusiak

italiar 
Pizkundearen
hedatzea

Pizkundeko beste abiagune
eta zentroak Europan

Pizkundeko jauregiak,
printzeen egoitzakinprimatzearen eta 

humanismoaren erdigunea

unibertsitateak

ESPAINIA

INGALATERRA

POLONIA

ELIZAREN
ESTATUAK

PRUSIA

OTOMANDAR
INPERIOA

INPERIO
SAINDUA

DANIMARKAIRLANDA

Londres

Paris

Loire ibarra

Venezia

Erroma

Florentzia

Milan

MainzLovaina

Anberes

OZEANO

ATLANTIKOA

Mediterraneo itsasoa

Madril

300 km0

...............................
...............................

.......................................

...............................

2. dokumentua Humanismoa eta Pizkundea Europan (XV. eta XVI. mendeetan)1. dokumentua Zenbait humanista eta 
haien gogoetak

«[…] Lurra bere ardatzaren 
inguruan itzultzen baita, eta 
Eguzkiaren inguruan aldikako 
mugimendua egiten baitu, 
aldikako itzulerak, egunaren eta 
gauaren aldizkatzea eta urtaroen 
aldikako itzulera gertatzen dira.» 
(Nikolas Koperniko, Zeruko esferen 
mugimenduari buruz, 1543)

……………....

……………....

«Edertasuna, jendearen gorputzak 
ohi duen proportzio egokia baizik 
ez da.» (Leonardo da Vinci)

……………....

……………....

«Testamentu Berria berrikusi 
dugu grekozko jatorrizkoaren 
arabera, honetan baizik ez 
baita bermatzen ahal [...], eta 
ohar batzuk gehitu ditugu zati 
nahasgarrien, anbiguoen edo 
ilunen esplikatzeko [...].» (Erasmo, 
Leon X.ari gutuna, Testamentu Berriko 
aitzinsolasa)

……………....

……………....

«Zuhurtzia litzateke nehor ez uztea 
[Bilbliako] Idazkietatik naturari 
buruzko ondorioen ateratzera; 
alabaina, esperientziaren eta 
frogabidearen kontrakoak izaten 
ahalko liratekeelako.» (Galileo 
Galilei, Kristina Lorrenakoari gutuna, 
1615)

……………....

……………....

«Ez zuen legeak gidatzen 
haien bizi osoa [...], baizik eta 
nahiak.  Gargantuak zuen horrela 
erabaki.» (François Rabelais, 
Gargantua, 1534)

……………....

……………....

• •
• •

• •
• •

• •



?  Zer aldaketa kultural eta artistiko gertatu ziren Europan XV. eta XVI. mendeetan?

Humanismoa eta Errenazimentua XV. mende bukaeran eta XVI. mendean (2)

1. eta 2. oinarriak           Dokumentuen aztertzea                                   ➜ 1  3  4  5   
1. eta 2. oinarriak           Adierazpide desberdinen praktikatzea         ➜ 2   
1. eta 2. oinarriak            Arrazoikatu                                                      ➜ 6   

Ene burua ebaluatzen dut.



17.
fitxa?  Zer aldaketa kultural eta artistiko gertatu ziren Europan XV. eta XVI. mendeetan?

Humanismoa eta Errenazimentua XV. mende bukaeran eta XVI. mendean (2)

1. eta 2. oinarriak           Dokumentuen aztertzea                                   ➜ 1  3  4  5   
1. eta 2. oinarriak           Adierazpide desberdinen praktikatzea         ➜ 2   
1. eta 2. oinarriak            Arrazoikatu                                                      ➜ 6   

Ene burua ebaluatzen dut.

1. dokumentua Rafael margolariaren Atenasko Eskola (XVI. mende hastapena)

1471n Giuliano Della Rovere aita saindu 
izendatu zuten, eta Julio II.a izena hartu 
zuen. Egoitza Sainduaren aberastasunak 
erabili zituen humanistak eta artistak 
sostengatzeko. 
Rafaeli edo Michelangelori eskatu zien 
Vatikanoko jauregian obrak margotzea 
Kapera Sixtinoaren apaintzeko eta bere 
hilobiaren egiteko. 
1506an, Erromako San Petri basilika 
berreraikitzen hasi zen, Bramante 
arkitektoak gidaturik. Obrek hogei urte 
iraun zuten. Baina obrak eta mezenasgoa 
biziki kario ziren, eta horien ordaintzeko, 
Julio II.ak induljentzia (Elizaren 
barkamena bekatuen garbitzeko) franko 
saldu zituen. Ondotik etorri Leon X.a 
aita sainduak ere neurri horiek segitu 
baitzituen, eta elizatiarriak sumindu 
ziren, Alemanian adibidez, eta horrek zuen 
Erreforma protestantera eraman.

2. dokumentua Julio II.a, aita 
saindua eta 
mezenasa

Freskoa, 4,40 × 7,70 m, Sinaduraren ganbera, Vatikanoko jauregia

Obra honetan Rafaelek 1  (bere burua ere margotu du) pentsamendu eta filosofia grekoaren pertsona 
ezagunak goresten ditu. Zentroan, Platon 2  eta Aristoteles 3  filosofoak solasean ari dira. Haien 
eskuinean, Sokrates 4  eta haren taldea. Beherean, ezkerrean, Pitagoras matematikaria 5  eta haren 
taldea. Beherean, eskuinean, Euklidesek 6  eta Ptolemeok 7  geometria eta astronomia gorpuzten 
dituzte. Irudikatua den lekua ikusgarria da: A  Arkua B  Kupula gora C  Kasetoiak (bi aldiz idaztekoa)  
D  Pilastra E  Apoloren estatua eta behe-erliebeak F  Minervaren estatua

1  Bi dokumentuen bidez, 1. dokumentua aurkez ezazu 
(dokumentu mota eta titulua, artista, data, babeslea, lekua).

………………………………........……………………………….....................................

………………………………........……………………………….....................................

………………………………........……………………………….....................................

………………………………........……………………………….....................................

2  Legendaren arabera, leku-irudikapenaren letrak lauki 
berdeetan idatz itzazu, eta irudikatuak diren pertsonaien 
zenbakiak, lauki gorrietan.

3  Zer arte mota erabili zuen Rafaelek bere obrarentzat? 
Nola eman ote zion sakontasuna (perspektiba)?

………………………………........……………………………….....................................

………………………………........……………………………….....................................

………………………………........……………………………….....................................

………………………………........……………………………….....................................

4  2. dokumentuan, azpimarra ezazu: 

•  urdinez, Julio II.a mezenasa zela erakusten duen zatia;

•  gorriz, abiatu zuen berreraikitze obra handia.

5  Bere mezenas-politikaren finantzatzeko erabili zuen 
bidea ingura ezazu.

6  Pizkundeko artelanaren ezaugarriak aurkez itzazu 
hitz hauek erabiliz: Antzinako inspirazioa • Osaketa 
geometrikoa eta perspektiba • Jendea erdigunean • 
Pentsamenduaren eta zientziaren garrantzia

………………………………........……………………………….....................................

………………………………........……………………………….....................................

………………………………........……………………………….....................................

………………………………........……………………………….....................................

………………………………........……………………………….....................................

………………………………........……………………………….....................................

…

B

…

… …
…

…

…

… …

… …

…

1

Ihespuntua

Ihes-lerroak

Osaketa geometrikoa
eta perspektiba



?  Zergatik eta nola zatitu ziren giristino herriak?

Erreforma eta erlijio-gatazkak Europan

1. eta 2. oinarriak              Dokumentuen aztertzea                                            ➜ 1  2  3  4  9               
1. eta 2. oinarriak              Ene burua espazioan eta denboran kokatzen dut.      ➜ 1  4  7               
1. eta 2. oinarriak              Adierazpide deberdinen praktikatzea                           ➜ 5  6  8               

Ene burua ebaluatzen dut.



18.
fitxa?  Zergatik eta nola zatitu ziren giristino herriak?

Erreforma eta erlijio-gatazkak Europan

1

1

1

1
1

1

1

3

3

2

2

2 2

2

2

2

2

2

1
1

1

2

3

FRANTZIA

HERBEHERAK

ESPAINIA

INGALATERRA

ESKOZIA

POLONIA

ELIZAREN
ESTATUAK

PRUSIA

OTOMANDAR
INPERIOA

I N P E R I O  S A I N D U A

AUSTRIA
SUITZA

SUEDIA

NORVEGIA

DANIMARKAIRLANDA

Londres

OZEANO

ATLANTIKOA

Mediterraneo itsasoa

I p a r
i t s a s o a

Geneva

Madril

Erroma

Trento Trentoko
Kontzilioa1

(1545-1563)

Wittenberg

 
Balt

iko

its
as

oa
 

300 km0

Erreformaren zentroak

Protestanteak bilakatu lurraldeak

Kontrarreforma katolikoa

Erlijio-gerlak
XVI. mendean

Luterianoak

Kalbindarrak

Frantziako kalbindar
gutiengoa

Anglikanoak

Luteroren erreformaren 
zentroa eta haren hedatzea

Kalbinoren erreformaren
zentroa eta haren hedatzea

Erreforma anglikanoaren 
zentroa

Kontrarreforma
katolikoaren zentroak

Katolikoak egon lurraldeak

Gatazka nagusiak

1

1

2

3

2

3

1. Aita sainduak bildu apezpiku eta kardinal biltzarra erlijio-gaiez eztabaidatzeko eta Erreforma 
protestantearen kontra egiteko: Kontrarreforma katolikoa zen.

2

2. dokumentua Erlijio-zatitzeak Europan XVI. mende bukaeran

1515etik goiti, Julio II.a eta gero Leon 
X.a aita sainduek induljentziak saldu 
zituzten Erromako San Petri basilika 
bukatzeko gisan. Eskandalizaturik, 
Lutero fraide alemanak haren 95 
tesiak afixatu zituen Wittenbergeko 
elizaren atean, 1517ko urriaren 31n.
«[…] Herrialde guzian aita sainduaren 
induljentziak saltzen dira Erromako 
San Petri katedralaren eraikitzeko. 
[…] Horrek min egiten dit eta eritzen 
nau. [Jendeek] uste dute arimak 
purgatoriotik ateraiak izanen direla 
dirua kutxetan ezarriko duten ber. 
Uste dute induljentzia aski indartsua 
dela bekatari handienaren salbatzeko.»

Luteroren gutuna Mainzeko 
apezpikuari, 1517ko urriaren 31n

1. dokumentua Lutero eta 
Erreforma 
protestantea

1  1. dokumentuaren arabera, nor zen Lutero eta zein mendetan bizi izan zen?

………………………………........………………………………............................................................................

2  Luterok kritikatzen dituen praktika eta jendeak azpimarra itzazu. Nola egin 
zuen?

………………………………........………………………………............................................................................

3  Egin zuenaren ondorioz, zein izan zen sortu zen erlijio giristino berria?

………………………………........………………………………............................................................................

4  Maparen arabera (2. dok.), zein erreforma protestante hedatu ziren 
Wittenbergetik, Genevatik eta Londrestik?

………………………………........………………………………............................................................................

5  Mapan eta legendaren arabera, protestante bilakatu lurraldeak margo 
itzazu.

1. eta 2. oinarriak              Dokumentuen aztertzea                                            ➜ 1  2  3  4  9               
1. eta 2. oinarriak              Ene burua espazioan eta denboran kokatzen dut.      ➜ 1  4  7               
1. eta 2. oinarriak              Adierazpide deberdinen praktikatzea                           ➜ 5  6  8               

Ene burua ebaluatzen dut.

3. dokumentua Bi erlijio  
giristino

……...............................…………………

• Aita saindua, Elizako burua
• Ama Birjinaren eta sainduen gurtza
• Elizgizonek baizik ez dute egia.
•  Obrek ere salbamendua bermatzen dute.
• Zazpi sakramentuak
• Apezak ezkongabeak dira.
•  Zeremonia latinez eliza batean

……...............................…………………

•  Aita sainduaren aginpideari uko egitea
•  Ama Birjinaren eta sainduen gurtzari uko egitea
•  Biblia baizik ez da egia-iturri.
•  Fedeak du salbamendua bermatzen
•  Bi sakramentu baizik ez: bataioa eta 

komunioa
•  Artzainak ezkon daitezke.
•  Zeremonia tokiko hizkuntzan, tenplu batean

6  Erlijio-zatiketa horien ondorio militarra ingura ezazu 
legendan.

7  Non eta noiz bildu zituen aita sainduak apezpikuak 
eta kardinalak erreforma protestanteari ihardesteko?

………………………………........……………………………….....................................

………………………………........……………………………….....................................

8  Bi proposamen hauen bidez, 3. dokumentuko zutabeei 
titulua ezar iezaiezu: Protestantismoa • Katolizismoa. Gorriz 
ingura itzazu elizgizonen arteko desberdintasunak; urdinez 
erlijio-zeremonien desberdintasunak eta kultu-lekuak.

9  Zein aginpideri uko egiten diete protestanteek?

………………………………........……………………………….....................................

………………………………........……………………………….....................................



?  Nola indartu zuten errege-boterea subiranoek?

Errege-boterearen baieztapena XVI. mendetik XVII. mendera

1. eta 2. oinarriak           Dokumentuen aztertzea                                     ➜ 2  3  4   
1. eta 2. oinarriak           Adierazpide desberdinen praktikatzea           ➜ 1  5   
1. eta 2. oinarriak           Arrazoikatzea                                                       ➜ 6   

Ene burua ebaluatzen dut.



19.
fitxa?  Nola indartu zuten errege-boterea subiranoek?

Errege-boterearen baieztapena XVI. mendetik XVII. mendera

1. eta 2. oinarriak           Dokumentuen aztertzea                                     ➜ 2  3  4   
1. eta 2. oinarriak           Adierazpide desberdinen praktikatzea           ➜ 1  5   
1. eta 2. oinarriak           Arrazoikatzea                                                       ➜ 6   

Ene burua ebaluatzen dut.

1  Testu bakoitzaren titulua osa ezazu hitz hauek 
erabiliz: monarka absolutua • Pizkundeko monarka • 
monarka bakegilea

2  Testuan azpimarra ezazu zerk duen errege 
bakoitzaren erregealdia markatu.

3  Hiru erregeek nahi zuten obedituak izan. Testu 
bakoitzean hori erakusten duen zatia ingura ezazu.

4  2. eta 3. testuen arabera, nork eman zien erregeei 
agintzeko boterea?

………………………………........……………………………….....................................

5     Errege-erabaki nagusien hiru datak bila itzazu eta 
ardatz kronologikoan idatz.

6  Zure erantzunen eta dokumentuen arabera, azal 
ezazu nola zuten hiru subirano horiek errege-boterea 
indartu.

………………………………........……………………………….....................................

………………………………........……………………………….....................................

………………………………........……………………………….....................................

………………………………........……………………………….....................................

………………………………........……………………………….....................................

Dokumentua Frantziako erregearen boterea indartu eta baieztatu zuten hiru subirano

1515

1562 1598

1547 1589 1610 1661 1715

Frantzisko I.a Henrike IV.a Luis XIV.a
Erlijio-
gerlak

San Bartolome
gaueko sarraskia

.......................................
Villers-Cotterêtseko 

Ordenantza

.......................................
Nantesko Ediktua

.......................................
Nantesko Ediktuaren

baliogabetzea

1  Frantzisko I.a ………………………....................................
Frantzisko I.ak fama bildu du Karlos Habsburgokoaren 
kontra Italian egin kanpaina militarrei esker. Pizkundeko 
artea sartu zuen Frantzian, bere gortera artistak 
etorraraziz, Leonardo da Vinci, adibidez. Hemen aurkezten 
du Frantziako erregearen botereez duen ikusmoldea.

«Ez dago Frantzia bezain bateraturik eta gobernatzeko 
errazagorik den herrialderik. Horra erresumaren indarra: 
batasuna eta erregeari obeditzea. […] “Honenbeste 
edo honenbeste diru nahi dut; hau manatzen dut; hau 
onartzen dut» erratea besterik ez du bere ordenak berehala 
beteak izan daitezen. […]»

Veneziar enbaxadoreen kontakizunak 
XVI. mendeko Frantziari buruz, Paris

2  Henrike IV.a ………………………....................................…
Henrike IV.a nagusitu zen eta erlijio-gerlak bururatu 
zituen, bakea, joritasuna eta errege-estatuaren aginpidea 
berriz ezarriz. 1599an Nantesko Ediktua inposatu zuen 
Parisko Parlamentuan.

«Galdegiten dizuet erlijio erreformatukoei onartu diedan 
ediktua erregistra dezazuen. Bakearen onerako egin 
dut. Obeditu behar nauzue. Alabaina, ene aitzinekoei 
obedientzia zor zenieten, eta niri halaber, eta gehiago 
ere, Estatua berriz finkatu dudalako. Jainkoak erresumaren 
buru izateko hautatu bainau [...] erregea naiz orain, eta 
errege gisa mintzo naiz, eta nahi dut obedi dezazuen.»

Pierre de L’Estoile, Egunkaria, XVI. mendea

3  Luis XIV.a ………………………....................................…
Luis XIV.a Luis XIII.aren semea zen eta Henrike IV.aren 
semetxia. 1661ean erabaki zuen lehen ministrorik gabe 
gobernatzea, 1715ean hil zen arte. Lehenbiziko aldia zen 
erregealdia lehen ministrorik gabe gertatzen zela. Hemen 
aurkezten du botere absolutuaz duen ikusmoldea.

«Botere oro, aginpide oro erregearen eskutan da. […]
Jainkoak nahi du sujet sortu den orok hitzik erran gabe 
obedi dezan. Eta printzea kaltegarria izanik ere, sujeten 
jazarpena kriminala da.»

Luis XIV.a, Errege premuaren hezkuntzarentzat 
idatzi memorioak, 1668



?  Nola zuen Luis XIV.ak bere botere absolutua baieztatu?

Luis XIV.a, errege absolutua

1. eta 2. oinarriak               Dokumentuen aztertzea                                    ➜ 2  3  4  6  7  8            

1. eta 2. oinarriak               Adierazpide desberdinen praktikatzea          ➜ 1  5  8  9                           
1. eta 2. oinarriak               Arrazoikatzea                                                      ➜ 10                                               

Ene burua ebaluatzen dut.



20.
fitxa?  Nola zuen Luis XIV.ak bere botere absolutua baieztatu?

Luis XIV.a, errege absolutua

1. eta 2. oinarriak               Dokumentuen aztertzea                                    ➜ 2  3  4  6  7  8            

1. eta 2. oinarriak               Adierazpide desberdinen praktikatzea          ➜ 1  5  8  9                           
1. eta 2. oinarriak               Arrazoikatzea                                                      ➜ 10                                               

Ene burua ebaluatzen dut.

SAGARATZEARI ESKER 
JAINKO-ESKUBIDEA ZUEN ERREGEA

Botere guziak zituen, bakarrik erabakitzen zuen eta Jainkoari baizik ez zion kontu ematerik.

Versaillesen, ministroek 
eta Estatu-idazkariek 
erregea gobernatzen 

laguntzen zuten.

Erregearen menekoek obeditu behar zioten.

Kontseilariek erregeari 
aholkuak ematen 

zizkioten erresumako 
aferez.

Justizia, polizia 
eta finantza 

intendenteek, 
erregea 

ordezkatzen zuten
probintzietan.

izendatzen
zuen

izendatzen
zuen

zuzentzen
zuen

jakinarazten
zien

administratzen
zuten
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Verdun Metz

Toul Estrasburgo
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Avignon

Mediterraneo itsasoa

OZEANO
ATLANTIKOA
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INPERIO
SAINDUA

ESPAINIAKO ERRESUMA
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Fland r ia
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Bu
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100 km

Versailles

Hauen erregealdian 
erdietsi ziren lurraldeak:

1519tik 1713ra Frantziaren etsai ziren Habsburgotarren lurraldeak

1. Erresumaren 
    handitzea

2. Etsaien indarren kontra nagusitzea

Frantzisko I.a 
eta Henrike II.a

errege-jabetza
1515ean 
Frantzisko I.a 
erregetu zenean

Vaubanen
fortifikazioak

Henrike IV.a

Luis XIV.a

erresumaren 
mugak 1715ean, 
Luis XIV.a
hiltzerakoan

Espainiako erresuma, 1700etik goiti 
Luis XIV.aren semetxi batek
gobernatua

Austriako 
eta Espainiako
Habsburgotarrak

beste 
etsaiak

1. dokumentua Luis XIV.a errege absolutuaren gobernamendua

2. dokumentua Frantziako erresumaren bilakaera Frantzisko I.aren erregealditik Luis XIV.arena arte

1  1. dokumentuan, erregeari 
gobernatzeko eskubidea ematen zion 
zeremoniaren izena azpimarra ezazu.

2  Zerk du erakusten Luis XIV.ak botere 
guziak zituela?

………………………………........…………………...………….

………………………………........…………………...………….

3  Zein zen erregearen bizitegiaren izena 
eta haren gobernamenduaren egoitzaren 
izena?

………………………………........…………………...………….

4  Noren baitan bermatzen zen erregea 
probintziak zertan ziren jakiteko eta haien 
administratzeko?

………………………………........…………………...………….

5  Gobernatzen laguntzen eta aholkatzen 
zuten pertsonen izenak ingura itzazu.

6  Maparen arabera, zer izan zen 
erresumaren lurralde-bilakaera Frantzisko I.az 
geroztik?

………………………………........…………………...………….

………………………………........…………………...………….

7  Zein dinastiaren kontra borrokatu 
ziren Frantziako erregeak?

………………………………........…………………...………….

8  Legendaren arabera, Luis XIV.aren 
erregealdian erdietsi lurraldeak margo itzazu. 
Nola bermatzen ote zen mugen segurtasuna?

………………………………........…………………...………….

9  Legendan ingura ezazu nola eta 
noiz bilakatu zen Espainiako erresuma 
Frantziaren aliatua.

10  Zergatik erran daiteke Luis XIV.a 
monarka absolutua zela?

………………………………........…………………...………….

………………………………........…………………...………….



Programako ezaupide kronologiko nagusien ezagutzea

Garaiak eta gertakariak denboran kokatzea

1. eta 2. oinarriak           Garaiak eta gertakariak denboran kokatzea
1. eta 2. oinarriak           Adierazpide desberdinen praktikatzea

Ene burua ebaluatzen dut.



Ezaupide
fitxaProgramako ezaupide kronologiko nagusien ezagutzea

Garaiak eta gertakariak denboran kokatzea

1. eta 2. oinarriak           Garaiak eta gertakariak denboran kokatzea
1. eta 2. oinarriak           Adierazpide desberdinen praktikatzea

Ene burua ebaluatzen dut.

 Ardatz kronologikoan gertakari bakoitzaren data idatz ezazu.
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1. eta 2. oinarriak      Dokumentuen aztertzea  ➜ 3  4  5  6  7   
1. eta 2. oinarriak      Ene burua espazioan kokatzea    ➜ Kokatzen dut.  
1. eta 2. oinarriak      Adierazpide desberdinen praktikatzea  ➜ 1  2  8  
1. oinarria                   Hiztegiaren menderatzea  ➜ Definitzen dut.  

Ene burua ebaluatzen dut.

?  Zer ondorio ukan zuen hazkunde demografikoak Txinan?

Hazkunde demografikoa Txinan



1. eta 2. oinarriak      Dokumentuen aztertzea  ➜ 3  4  5  6  7   
1. eta 2. oinarriak      Ene burua espazioan kokatzea    ➜ Kokatzen dut.  
1. eta 2. oinarriak      Adierazpide desberdinen praktikatzea  ➜ 1  2  8  
1. oinarria                   Hiztegiaren menderatzea  ➜ Definitzen dut.  

Ene burua ebaluatzen dut.

?  Zer ondorio ukan zuen hazkunde demografikoak Txinan?

1  1. taulako azken zutabea osa ezazu 
hau kalkulatuz: 
• biztanle-kopurua zenbatez igan den; 
• bizi-esperantza zenbatez igan den; 
• BPG zenbatez emendatu den biztanleko.

2  Biztanleria anitz emendaturik ere, 
txinatarren bizi-baldintzak hobetu dira. 
Hori erakusten duten bi adierazleak ingura 
itzazu.

3  2. dokumentuan, Txinako populazio-hazkundearen 
ondorio diren ingurumen-arazoak azpimarra itzazu.

4  Txinan pobrezia eta desberdintasun soziala oraino 
handia dela erakusten duen erranaldia ingura ezazu.

5  3. dokumentua zein motatakoa den ingura ezazu, bai 
eta haren iturria ere.

6  Dokumentuko legendaren arabera, zein politika 
ezarri zuten plantan 1979 eta 2015 artean Txinan 
biztanleriaren emendatzea mugatzeko?

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

7  1979az geroztik Txinako berezko hazkundearen 
aldaketa erakusten duen erranaldia azpimarra ezazu.

8  Politika horrek hiru ondorio ukan ditu. 
3. dokumentuan, lauki bakoitzean erranaldi bakoitzari 
dagokion zenbakia idatz ezazu: 
➊ Biztanleriaren zahartzea 
➋ Haur bakarra mutikoa izatea lehenesten da 
➌ Aktibo gutiegi bada erretreten ordaintzeko

21.
fitxa

Hazkunde demografikoa Txinan

1. dokumentua Hazkunde demografikoa eta 
garapena Txinan

Definitzen dut.
Hazkunde demografikoa: 
biztanleriaren emendioa.

1960 2016 Bilakaera 
1960-2016

Biztanle kopurua 667 
milioi

1.400 
milioi

+ ………………………

Sortzeko 
bizi-esperantza 43 urte 76 urte + ………………………

BPG biztanleko 
eta urteko 89 $ 7 590 $ × ………………………

Iturria: Munduko Bankua, 2016

Definitzen dut.
Bizi-esperantza: herrialde batean pertsona batek 
duen batez besteko bizi-iraupena. 
BPG biztanleko: batez beste, biztanleko irabaziak urtean.

2. dokumentua Txinatar hazkunde 
demografikoa jokoan

3. dokumentua Haur bakarraren politikaren 
ondorioak

«Lehenik berotegi-efektuko gasen isurtzea mugatu behar da, bai 
eta airearen, uraren eta lurraren kutsadura ere [...]; herrialdearen 
garapenak eta pisu demografikoak baliabideetan eragiten duten 
presioari buru egin behar da, bereziki ur-baliabidean. […]
Azken hogeita hamar urteetan aitzinamenduak ezagutu baditu 
ere, Txina ez da herrialde aberatsa. […] 400 milioi txinatar bizi dira 
2 dolar baino gutiagorekin eguneko [...]. Planetako jendarteen artean, 
txinatarra da desberdintasun gehienik duena. Desberdintasun horiek 
tentsio sozial franko pizten dituzte.»

Sébastien Colin, « La Chine puissance mondiale », La Documentation 
photographique n° 8 108, La Documentation française, 

2015eko azaroa-abendua.

Luo Jiek egin karikatura, China Daily egunkarian argitaratua 2013an.
1979 eta 2015 artean, Txinak haur bakarraren politika plantan ezarri zuen, eta haur 
bakarra zuten familiei abantailak eman zizkien. Horren ondorioz biztanleriaren 
emendioa mugatu zen. 1979 eta 2016 artean, berezko hazkunde-tasa % 1,2tik % 0,5era 
jautsi zen.

Definitzen dut.
Berezko hazkunde-tasa: sortze-tasaren eta 
heriotza-tasaren arteko desberdintasuna.

TXINA

A S I A

O
zeano Barea

 

2 000 km

Kokatzen dut.

…

…

…



?  Zer izan ziren hazkunde demografikoaren ondorioak Nigerian?

Hazkunde demografikoa eta garapena Nigerian

1. eta 2. oinarriak            Dokumentuen aztertzea                                   ➜ 1  4  5  7        
1. eta 2. oinarriak            Ene burua espazioan kokatzea                      ➜ Kokatzen dut.        
1. eta 2. oinarriak            Adierazpide desberdinen praktikatzea         ➜ 2  3  6        
1. oinarria                         Hiztegiaren menderatzea                               ➜ Definitzen dut.        

Ene burua ebaluatzen dut.



?  Zer izan ziren hazkunde demografikoaren ondorioak Nigerian?

2  Nigeriak 2016an zuen biztanle-kopurua ingura 
ezazu. Ondotik, 1960 eta 2016 artean ukan duen 
biztanle-hazkundea kalkula, eta A laukian idatz ezazu.

3  2016 eta 2050 artean Nigeria zenbat biztanlez haziko 
den kalkula ezazu, eta B laukian idatz.

4  Legendan, berdez azpimarra ezazu biztanleriaren 
emendatzearen arrazoia, eta gorriz, emendio horren 
ondorioak.

5  2. dokumentuan, 2050ean Nigeria indar demografiko 
handietarik bat izanen dela erakusten duen erranaldia 
azpimarra ezazu.

6  3. dokumentua osa ezazu 2. testuaren laguntzaz.

7  Nola lagundua da Nigeria bere zailtasunen 
gainditzeko?

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

1  Zer dokumentu mota da 
1. dokumentua? Zer du gaia?

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

22.
fitxa

Hazkunde demografikoa eta garapena Nigerian

1. dokumentua Populazio-hazkundea Nigerian
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0

Milioi biztanletan

1960
1970

1980
1990

2000
2010

2020
2016

2030
2040

2050

Proiekzioa

1960 et 2016 artean
+ ...............................

milioi biztanle

A

2016 et 2050 artean
+ ...............................

milioi biztanle

B

400

45

189

Iturria: Munduko Bankua eta ONU, 2016

Nigeriak ugalkortasun-tasa handia du: emazte bakoitzak 6 bat haur baditu.
Ondorioz biztanleria gaztea da: nigeriarren % 44k 15 urte baino gutiago ditu.

NIGERIA

AFRIKA

Ozeano
Atlantikoa 2 000 km

Kokatzen dut.

Definitzen dut.
Ugalkortasun-tasa: 15 eta 49 urte arteko 
emazteek duten haur kopurua.

1. eta 2. oinarriak            Dokumentuen aztertzea                                   ➜ 1  4  5  7        
1. eta 2. oinarriak            Ene burua espazioan kokatzea                      ➜ Kokatzen dut.        
1. eta 2. oinarriak            Adierazpide desberdinen praktikatzea         ➜ 2  3  6        
1. oinarria                         Hiztegiaren menderatzea                               ➜ Definitzen dut.        

Ene burua ebaluatzen dut.

2. dokumentua Nigeriako demografia jokoan 3. dokumentua Nigeriako biztanleriaren 
beharren asetzea«Egun, munduko hamar herrialde jendetsuenetarik bat da Nigeria 

[...]. 2050ean, hirugarren lekuan izanen da, kasik 400 milioi 
biztanlerekin, eta, beraz, Estatu Batuak (388 milioi) edo Brasil (238 
milioi) baino biztanle gehiago ukanen du. Gaur egun, bi herrialde 
horiek Nigeria baino jendetsuagoak dira.
Garatze demografiko izigarri horrek Nigeriako gobernamenduaren 
lana zailduko du. Alabaina, elikadura-beharrak ase beharko ditu 
eta belaunaldi gazteei hezkuntza, osagarri-sistema eta lana eman 
beharko dizkie.»

Olivier Bories, Le Point, 2015eko agorrilaren 12a

Ugalkortasun handia

Biztanleriaren 
emendio handia

Gazte franko
(- 15 urte)

Beharren handitzea
• ……………………………………………………..
• ……………………………………………………..
• ……………………………………………………..
• ……………………………………………………..

Nazioarteko laguntza
Nigeriako gobernamenduari

Definitzen dut.
Nazioarteko laguntza: Nazioarteko erakunde batek, gobernuz 
kanpoko erakunde batek edo Estatu batek zailtasunak dituen 
herrialde bati eman laguntza. 



1. eta 2. oinarriak      Dokumentuen aztertzea    ➜ 1  2  3   
1. eta 2. oinarriak      Ene burua espazioan kokatzea  ➜ 5  6   
1. eta 2. oinarriak      Adierazpide desberdinen praktikatzea  ➜ 4   
1. eta 2. oinarriak      Arrazoikatzea  ➜ 7   
1. oinarria                   Hiztegiaren menderatzea  ➜ Definitzen dut.  

Ene burua ebaluatzen dut.

?  Zein dira herrialdeen arteko desberdintasun demografikoak?

Hazkunde demografikoa munduan



1. eta 2. oinarriak      Dokumentuen aztertzea    ➜ 1  2  3   
1. eta 2. oinarriak      Ene burua espazioan kokatzea  ➜ 5  6   
1. eta 2. oinarriak      Adierazpide desberdinen praktikatzea  ➜ 4   
1. eta 2. oinarriak      Arrazoikatzea  ➜ 7   
1. oinarria                   Hiztegiaren menderatzea  ➜ Definitzen dut.  

Ene burua ebaluatzen dut.

?  Zein dira herrialdeen arteko desberdintasun demografikoak?

1  1. dokumentuan, 
Europako eta Estatu Batuetako 
ugalkortasun-tasa ingura 
itzazu.

2  Zer ondorio du Europako ugalkortasun apalak 
hazkunde demografikoan?

...................................................................................................................

...................................................................................................................

3  Zergatik da hazkunde demografikoa Estatu Batuetan 
Europan baino handiagoa?

...................................................................................................................

...................................................................................................................

23.
fitxa

Hazkunde demografikoa munduan

1. dokumentua Ugalkortasuna Europan eta Estatu Batuetan

a. «Europan, ugalkortasun-tasa apaldu da azken urte hauetan. 
Adituen arabera, Europan arazo demografiko larria badela iduri luke. 
Eta aipatzen duten aterabideetarik bat immigrazioa da. Alabaina, 
Europan ugalkortasun-tasa 1,6 haurretakoa da emazteko, baina 2 
haurrekoa izan behar litzateke biztanleria apal ez dadin.»

Aude Lorriaux, « Un désastre démographique guette l’Europe »,
www.slate.fr, 2015eko agorrilaren 24a (Ined erakundearen datu eguneratuak)

b. «Estatu Batuek ugalkortasun-tasa franko apala dute (1,97 haur 
emazteko). Alta, hazkunde demografikoa Europan baino handiagoa 
da, eta hala egon behar luke etorkizunean ere. Populazio-hazkundea 
handia da, sortze-tasa apala immigrazioak konpentsatzen duelako.»

www.diplomatie.gouv.fr, 2016

Definitzen dut.
Immigrazioa: herrialde bateko 
pertsona edo pertsona-taldea 
beste herrialde batean 
kokatzea.

Iparra-Hegoa muga:
herrialde garatuen eta
garapen bidean diren
herrialdeen arteko muga

negatiboa:

% -1,1en eta % 0ren artekoa

Hazkunde demografikoa
2016an

daturik ez

apala:

% 0ren eta % 1en artean

ugalkortasun-indizea
(batez besteko 
haur-kopurua emazteko)

15 urtez pekoen
proportzioa biztanlerian

ertaina:

% 1en eta % 2ren artean

handia:

% 2 baino gehiago

NIGERIA

FONCÉ : Coul_Prof 100 % sans surimpression

CLAIR : Coul_Prof 35 % sans surimpression

% 43 

5,13

EUROPAR
BATASUNA

% 15,5 

1,61

TXINA

% 17 

1,6

ESTATU BATUAK

 % 19 

1,87

2.500 km

Ekuatoreko eskalan
Iturria: CIA, The World Factbook, 2016ko neurketak
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Iparra-Hegoa muga:
herrialde garatuen eta
garapen bidean diren
herrialdeen arteko muga

negatiboa:

% -1,1en eta % 0ren artekoa

Hazkunde demografikoa
2016an

daturik ez

apala:

% 0ren eta % 1en artean

ugalkortasun-indizea
(batez besteko 
haur-kopurua emazteko)

15 urtez pekoen
proportzioa biztanlerian

ertaina:

% 1en eta % 2ren artean

handia:

% 2 baino gehiago

NIGERIA

FONCÉ : Coul_Prof 100 % sans surimpression

CLAIR : Coul_Prof 35 % sans surimpression

% 43 

5,13

EUROPAR
BATASUNA

% 15,5 

1,61

TXINA

% 17 

1,6

ESTATU BATUAK

 % 19 

1,87

2.500 km

Ekuatoreko eskalan
Iturria: CIA, The World Factbook, 2016ko neurketak
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2. dokumentua Munduko biztanleriaren bilakaera 2016an

4  Aztertu lau adibideen artean: 
• zahartzen ari eta guti emendatzen den biztanleria duten 
herrialdeak berdez margo itzazu; 
• biztanleria gaztea duen eta biziki emendatzen den 
herrialdea gorriz margo ezazu.

5  Asian eta Europan hazkunde demografiko negatiboa 
duen herrialde baten izena idatz ezazu.

....................................................................................................................

6  Zein kontinentetan eta zein herrialde-motatan 
handitzen da gehienik biztanleria?

....................................................................................................................

7  Dokumentuetan oinarrituz, hazkunde demografikoa 
munduan gaindi desberdina dela azal ezazu.

....................................................................................................................

....................................................................................................................



1. eta 2. oinarriak     Dokumentuen aztertzea    ➜ 1  2  6  7   
1. eta 2. oinarriak     Ene burua espazioan kokatzea    ➜ 4  6   
1. eta 2. oinarriak     Adierazpide desberdinen praktikatzea  ➜ 3  5   
1. eta 2. oinarriak     Arrazoikatzea  ➜ 8   

Ene burua ebaluatzen dut.

?  Nola dira banatuak aberastasunak munduan?

Aberastasun desorekak munduan gaindi



1. eta 2. oinarriak     Dokumentuen aztertzea    ➜ 1  2  6  7   
1. eta 2. oinarriak     Ene burua espazioan kokatzea    ➜ 4  6   
1. eta 2. oinarriak     Adierazpide desberdinen praktikatzea  ➜ 3  5   
1. eta 2. oinarriak     Arrazoikatzea  ➜ 8   

Ene burua ebaluatzen dut.

?  Nola dira banatuak aberastasunak munduan?

3  Mapamundiaren legendan, estatuen aberastasuna 
neurtzeko erabili adierazlea ingura ezazu.

4  Mapan, aberastasun-gune nagusien zenbakiak idatz 
itzazu: ➊ Ipar Amerika ➋ Ekialdeko Asia 
➌ Mendebaldeko Europa ➍ Ozeania

5  Bi pobrezia-gune nagusiak zirrimarra itzazu 
legendaren arabera.

6  Zein da kontinenterik pobreena?

....................................................................................................................

7  Zer herrialde mota bada:

• Iparraldean? .......................................................................................

•  Hegoaldean? ......................................................................................

8  Dokumentuetan bermatuz, munduan zehar eta 
kontinente batean diren aberastasun desorekak azal itzazu.

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

24.
fitxa

Aberastasun desorekak munduan gaindi

1. dokumentua Aberastasunaren banaketa desorekatua
MUNDUKO BIZTANLERIA

% 80 

% 20 % 94,5 

% 5,5 

MUNDUKO ABERASTASUNA

badute

badute

Iturria: Oxfam, Crédit Suisse, 2014

1  1. dokumentuaren arabera, zein 
da munduko biztanleriaren % 80k 
duen aberastasun partea?

............................................................................

2  Zein da beste % 20ak duen 
aberastasunaren ehunekoa?

............................................................................
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Iturria: FMI, 2016
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2. dokumentua Aberastasunaren banaketa desorekatua munduan gaindi



?  Nola agertzen dira aberastasun-desorekak Txinan?

Aberastasun-desorekak Txinan

1. eta 2. oinarriak        Dokumentuen aztertzea      ➜ 1  5  6  8   
1. eta 2. oinarriak        Ene burua espazioan kokatzea      ➜ 3  4   
1. eta 2. oinarriak        Adierazpide desberdinen praktikatzea    ➜ 2  7   

Ene burua ebaluatzen dut.



?  Nola agertzen dira aberastasun-desorekak Txinan?

25.
fitxa

Aberastasun-desorekak Txinan

1. eta 2. oinarriak        Dokumentuen aztertzea      ➜ 1  5  6  8   
1. eta 2. oinarriak        Ene burua espazioan kokatzea      ➜ 3  4   
1. eta 2. oinarriak        Adierazpide desberdinen praktikatzea    ➜ 2  7   

Ene burua ebaluatzen dut.
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BPG biztanleko yuanetan
probintziako

30 000 40 000 50 000

Txina
43 200 Iturria: National Bureau of Statistics of China, 2015.

1. dokumentua Aberastasun-desorekak Txinan
1  Zer dokumentu mota da  

1. dokumentua? Zer du gaia?

..............................................................................

..............................................................................

2  Mapako legendan, ingura ezazu 
Txinako batez besteko BPG biztanleko.

3  Non kokatuak dira biztanle 
aberatsenak dituzten probintziak?

..............................................................................

4  Biztanle pobreenak dituzten bi 
probintziaren izenak eman itzazu.

..............................................................................

..............................................................................

2. dokumentua Mingongak Pekinen

3. dokumentua Hefeiko hiriko (Anhuiko probintzian) 
aberastasun desorekak

«2015ean, Pekinek New Yorki itzala egin zion miliardunen 
sailkapenean. Alabaina, 100 aberats handi zituen, eta New Yorkek, 
berriz, 95. […] Haatik, desberdintasun sozialak ez dira biziki 
apaldu. Pekinen langile frankok izigarri guti irabazten dute. 7 milioi 
mingong1 horiek hazkundeak baztertu ditu, usu esplotatuak dira, 
eta bigarren mailako herritar gisa kontsideratuak; ez dute gizarte-
gerizarik ez eta etxe egokirik ere.»

Patrick Saint-Paul, Le Peuple des rats, Grasset, 2016

1. Hirietara lan egitera doazen txinatar laborariak.

5  2. dokumentuaren arabera, Pekinen:

•  Nor dira aberatsenak eta zenbat dira? ........................................ 

................................................................................................................

•  Nor dira pobreenak eta zenbat dira? ............................................ 

................................................................................................................

6  Mingongek bizi-baldintza gogorrak dituztela 
erakusten duen zatia azpimarra ezazu.

7  Argazkian (3. dok.), osagai hauen zenbakia idatz 
ezazu: 
➊ Bizileku ezegonkorrak ➋ Maila goreneko bizilekuak

8  Nola erakusten ditu argazkiak 2. dokumentuan 
deskribatuak diren desberdintasunak?

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

…

…



?  Nola kudeatu ur-baliabidea Egipton?

Ura jokoan Egipton

1. eta 2. oinarriak       Dokumentuen aztertzea      ➜ 3  4  6  7  8   
1. eta 2. oinarriak       Ene burua espazioan kokatzea      ➜ 1   
1. eta 2. oinarriak       Adierazpide desberdinen praktikatzea    ➜ 2  5  9   
1. oinarria                    Hiztegiaren menderatzea      ➜ Definitzen dut.  

Ene burua ebaluatzen dut.



?  Nola kudeatu ur-baliabidea Egipton?

26.
fitxa

Ura jokoan Egipton

1. eta 2. oinarriak       Dokumentuen aztertzea      ➜ 3  4  6  7  8   
1. eta 2. oinarriak       Ene burua espazioan kokatzea      ➜ 1   
1. eta 2. oinarriak       Adierazpide desberdinen praktikatzea    ➜ 2  5  9   
1. oinarria                    Hiztegiaren menderatzea      ➜ Definitzen dut.  

Ene burua ebaluatzen dut.
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Iturria: D. Blanchon, Atlas mondial de l’eau, Autrement argitaletxea, 2013

1. dokumentua Ura jokoan Egipton
1  Zein kontinentetan kokatua da Egipto?

....................................................................................................................

2  Mapan, ingura ezazu Egipto herrialde idorra dela 
erakusten duten lekuen izena.

3  Zein dira ur gezaren baliabideak Egipton?

....................................................................................................................

....................................................................................................................

4  Zertako da ura baliatua Egipton?

....................................................................................................................

....................................................................................................................

5  Legendan, ura biltzeko eta gune ureztatuetan banatzeko 
antolaketak ingura itzazu.

6  Zein antolaketa modernori esker emenda daiteke 
ur-gezaren baliabidea mediterranear itsasbazterrean?

....................................................................................................................

7  2. dokumentuaren arabera, zer arriskuri buru egin 
behar dio Egiptok?

....................................................................................................................

....................................................................................................................

8  Hori esplikatzen duten hiru arrazoiak ingura itzazu.

9  Zein aterabide plantan ezarri du Egiptok ur eskasiari 
buru egiteko? Taula osa ezazu 2. dokumentuaren arabera.

Ur-baliabidearen 
emendatzeko antolaketak

Ur-kutsadura gutitzeko eta 
haren kalitatearen

hobetzeko aterabideak

• …………………….............................…

...........................................................

• …………………….............................…

...........................................................

• …………………….............................…

...........................................................

• …………………….............................…

...........................................................

2. dokumentua Ura jokoan Egipton
«Egiptoko ur-baliabideak urriak dira eta ez diete herrialdearen 
behar gero eta handiagoei ihardesten. Ur-eskasia1 gerta daiteke 
populazio-hazkunde handiarengatik.
Horrela, xahutzearen kontrako borroka da desafio nagusia, bereziki 
Etiopiak Nilo ibaian gora urtegi bat egin duenaz geroztik. [Gainera, 
bi herrialdeen artean gatazkak piztu ditu urtegi horrek.]
Antolaketak egin dira: banaketa-sarea bikoiztu eta araztegiak2 
hirukoiztu dira. Kario izanik ere, gezatze-lantegien eraikitzea da 
lehentasuna. Horrez gain, Nilora eta ureztatze-kanaletara bota ur 
zikinen mugatzeko ingurumen-legea indartu behar da, osagarri eta 
ekonomia arriskuen ttipitzeko.»

Ekonomia eta Finantza Ministerioa, 
“Ura jokoan Egipton”, 2016ko apirila, D.R

1. Baliabide baten eskasia, kasu horretan ura.
2. Ur zikinak eta euri-urak arazteko erabiltzen den muntaketa. Ondotik, 
ur horiek naturan isurtzen dira.

Definitzen dut.
Baliabidea: jendeek ustiatu 
dezaketen lurralde bateko 
aberastasuna.



?  Zer da jokoan munduko biztanleriaren ur-beharretan?

Ur-baliabidea munduan gaindi

1. eta 2. oinarriak    Dokumentuen aztertzea                                ➜ 1  2  3  5  8   
1. eta 2. oinarriak    Ene burua espazioan kokatzea                   ➜ 7   
1. eta 2. oinarriak    Adierazpide desberdinen praktikatzea      ➜ 4  6  9   

Ene burua ebaluatzen dut.



?  Zer da jokoan munduko biztanleriaren ur-beharretan?

27.
fitxa

Ur-baliabidea munduan gaindi

1. eta 2. oinarriak    Dokumentuen aztertzea                                ➜ 1  2  3  5  8   
1. eta 2. oinarriak    Ene burua espazioan kokatzea                   ➜ 7   
1. eta 2. oinarriak    Adierazpide desberdinen praktikatzea      ➜ 4  6  9   

Ene burua ebaluatzen dut.
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Laborantzan
Industrian
Etxeetan
Lurrunketa
ur-ontzietan

1. Ur-kentzea: beren beharren asetzeko jendeek naturan 
    hartu ur-kantitatea.

3 1

1. dokumentua Ur gezaren kentzearen 
bilakaera munduan

1  Zer dokumentu mota da 1. dokumentua? Zer du gaia?

.......................................................................................................................

2  Zer adierazten du kurbak? Zer bilakaera erakusten du 
1950 eta 2014 artean?

.......................................................................................................................

3  Zer adierazten dute zutabeek? Zer bilakaera erakusten 
dute 1950 eta 2014 artean?

.......................................................................................................................

4  Grafikoaren legendan, ur-kentzerik handiena ingura 
ezazu.

5  Zer lotura ikusten duzu munduko biztanleriaren eta 
ur-kentzeen emendioaren artean?

.......................................................................................................................

6  Maparen legendan, biztanleko eta urteko nahikoa 
den ur-geza kantitatea (m3) ingura ezazu.

7  Zein kontinentetan da ur geza eta edateko on den 
ura gutienik eskuragarri?

....................................................................................................................

8  Zein herrialde motatan zaie zaila edateko on den 
ur-beharren asetzea?

....................................................................................................................

9  Legendan, ur-beharren asetzeko erabiltzen diren 
baliabide teknikoak azpimarra itzazu. Gero, nazioartean 
ura jokoan dela erakusten duten elementuak ingura 
itzazu.

Iparra-Hegoa muga:
herrialde garatuen eta 
garapen bidean diren 
herrialdeen arteko muga

urtegi nagusiak

gezatze-lantegiak

1. Ur-baliabideak eta 
eskuragarritasuna1

2. Antolaketa desberdinak

3. Baliabide gutiziatua

1 000 1 700 5 000

5 milioi hektarea baino
gehiagoko azalera 
ureztatua duten herrialdeak

gatazkak uraren 
partekatzeagatik

urari buruzko 
nazioarteko biltzarrak

biztanleriaren % 70k baino 
gutiagok ura eskuragarri 
duten herrialdeak

Ur geza baliabidea
(m3/  bizt. /  urteko)

urria nahikoa

1. Gutienez 20 litro ur eskuratu ahal izatea eguneko eta biztanleko, 15 minutu baino gutiago ibiliz.Iturria: FAO, Aquastat, 2015
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Iparra-Hegoa muga:
herrialde garatuen eta 
garapen bidean diren 
herrialdeen arteko muga

urtegi nagusiak
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2. Antolaketa desberdinak
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biztanleriaren % 70k baino 
gutiagok ura eskuragarri 
duten herrialdeak

Ur geza baliabidea
(m3/  bizt. /  urteko)

urria nahikoa

1. Gutienez 20 litro ur eskuratu ahal izatea eguneko eta biztanleko, 15 minutu baino gutiago ibiliz.Iturria: FAO, Aquastat, 2015
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Iparra-Hegoa muga:
herrialde garatuen eta 
garapen bidean diren 
herrialdeen arteko muga

urtegi nagusiak

gezatze-lantegiak

1. Ur-baliabideak eta 
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2. Antolaketa desberdinak

3. Baliabide gutiziatua
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biztanleriaren % 70k baino 
gutiagok ura eskuragarri 
duten herrialdeak

Ur geza baliabidea
(m3/  bizt. /  urteko)

urria nahikoa

1. Gutienez 20 litro ur eskuratu ahal izatea eguneko eta biztanleko, 15 minutu baino gutiago ibiliz.Iturria: FAO, Aquastat, 2015
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Iparra-Hegoa muga:
herrialde garatuen eta 
garapen bidean diren 
herrialdeen arteko muga
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Ur geza baliabidea
(m3/  bizt. /  urteko)

urria nahikoa

1. Gutienez 20 litro ur eskuratu ahal izatea eguneko eta biztanleko, 15 minutu baino gutiago ibiliz.Iturria: FAO, Aquastat, 2015
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2. dokumentua Ura: desberdinki banatua eta gutiziatua den baliabidea



?  Zein dira energia-beharrak eta energia-erronkak Txinan?

Energia Txinan

1. eta 2. oinarriak     Dokumentuen aztertzea                                  ➜ 2  3  4  6   
1. eta 2. oinarriak     Adierazpide desberdinen praktikatzea        ➜ 1  5   
1. eta 2. oinarriak     Arrazoikatzea                                                   ➜ 7   

Ene burua ebaluatzen dut.



?  Zein dira energia-beharrak eta energia-erronkak Txinan?

28.
fitxa

Energia Txinan

Energia fosilak
(ez berriztagarriak)

Energia 
berriztagarriak% 73,79 % 78,39 

% 12,33 
% 8,45 

% 4,84 
% 1,14 

% 2,12 

% 2,73 
% 0,8 
% 0,06 

% 5,66 
% 9,63 

 

Produkzioa
2004an

Produkzioa
2014an

Ikatza
Petrolioa
Gas naturala
Nuklearra

Hidroelektrizitatea
Beste energiak
(eguzki-energia, 
haize-energia...)

Iturria: Statistical Review of World Energy, BP, 2014  

2. dokumentua Energia produkzioaren 
bilakaera Txinan1  Argazkiko lauki bakoitzean idatz ezazu elementu 

hauei dagokien zenbakia: 
➊ Zentral termikoa ➋ Trenbideak ➌ Ikatz-erreserbak 
➍ Lantegiak ➎ Bizitegiak

2  Zer ekoizten du Tianjineko zentralak? Norentzat?

....................................................................................................................

....................................................................................................................

3  Zein baliabide natural erabiltzen du zentralak?

....................................................................................................................

4  Zein da baliabide natural horren arazoa?

....................................................................................................................

5  Legendan (2. dok.), ingura ezazu:
• gorriz, 2014an gehienik kontsumitu den energia mota;
•  berdez, 2004 eta 2014 artean lehen baino gehiago erabili 

den energia mota.

6  Legendan, herrialdearen energia-beharrak zergatik 
handitu diren ingura ezazu.

7  Zergatik garatu nahi ditu Txinak energia 
berriztagarriak?

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

1. dokumentua Zentral termikoa Tianjinen

TXINA

A S I A
O

zeano B
area

 

Tianjin

2 000 km

Kokatzen dut.

…

…

…

…

…

Beste zentral frankoren gisan, zentral termiko hau ikatzarekin dabil. Industria eta hiri eskualdeek beharrezkoa duten elektrizitatea ekoizten du. Ikatza erabiltzeak kutsadura areagotzen du.

Txinaren populazioa eta ekonomia hazi baitira, behar energetikoak ere handitu dira.

1. eta 2. oinarriak     Dokumentuen aztertzea                                  ➜ 2  3  4  6   
1. eta 2. oinarriak     Adierazpide desberdinen praktikatzea        ➜ 1  5   
1. eta 2. oinarriak     Arrazoikatzea                                                   ➜ 7   

Ene burua ebaluatzen dut.



?  Zein dira energia-ekoizle eta kontsumitzaile nagusiak munduan?

Energia munduan gaindi

1. eta 2. oinarriak            Ene burua espazioan kokatzea     
1. eta 2. oinarriak            Adierazpide desberdinen praktikatzea    

Ene burua ebaluatzen dut.



?  Zein dira energia-ekoizle eta kontsumitzaile nagusiak munduan?

29.
fitxa

Energia munduan gaindi

1. eta 2. oinarriak            Ene burua espazioan kokatzea     
1. eta 2. oinarriak            Adierazpide desberdinen praktikatzea    

Ene burua ebaluatzen dut.
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Iparra-Hegoa muga: herrialde garatuen eta 
garapen bidean diren herrialdeen arteko muga

 2 000 baino 
gehiago

500
250163

Energia-kontsumoa 
biztanleko (Mtep-tan )1

Energia-kontsumoa
herrialdeko (Mtep-tan1)

0 3 4,5

1. milioi petrolio-tona
baliokide

Iturria: BP, Statistical Review of World Energy, 2016.2.500 km

OZEANO
BAREA

OZEANO
BAREA

INDIAKO
OZEANOA

OZEANO
ATLANTIKOA

% 3,5 % 10,7 

% 18,4 

%15,5 
% 3 

% 2,8 

% 16 

Energia-ekoizpena
ikatza
hidrokarburoak

hidrokarburo gehien
ekoizten duen eskualdea

hidrokarburo fluxu nagusiak

nuklearra
munduko produkzioaren
partea (%-tan)%16 

1. Saudi Arabia   2. Qatar   3. Kuwait
4. Irak   5. Iran   6. Arabiar Emirerri Batuak

1 2
3

4 5

6EKIALDE
HURBILA

ERRUSIA

TXINA

INDIA

AUSTRALIA

KANADA

ESTATU BATUAK

2 500 km Iturria: BP, Statistical Review of World Energy, 2016

OZEANO
BAREA

OZEANO
BAREA

INDIAKO
OZEANOA

OZEANO
ATLANTIKOA

1. dokumentua Energia-kontsumoa 
munduan 2015ean

2. dokumentua Energia fosilen ekoizpena eta 
trukaketa munduan

1  1. eta 2. mapen arabera, krokisa osa ezazu (3. dok): 
• laranjaz margo itzazu hiru energia-handikiak, eta haien izena idatz ezazu; 
• legenda osa ezazu eta krokisari titulua ezar iezaiozu.

handiki energetikoa
(energia anitz 
ekoizten eta 
kontsumitzen duen 
herrialdea)

biztanleko energia anitz
eta guti kontsumitzen 
duten herrialdeak 
bereizten dituen 
Iparra-Hegoa muga

hidrokarburo 
fluxu nagusiak

2 500 km

...........................................

...........................................

...........................................

EKIALDE
HURBILA

...................

...................
............. ...................

IZENBURUA: ...............................................................................................................................................................................................................................................................



1. eta 2. oinarriak     Dokumentuen aztertzea    ➜ 3  5  6  7   
1. eta 2. oinarriak     Ene burua espazioan kokatzea    ➜ 1   
1. eta 2. oinarriak     Adierazpide desberdinen praktikatzea  ➜ 1  2  4  8   

Ene burua ebaluatzen dut.

?  Nola elikatu etengabe emendatzen ari den indiako biztanleria?

Indiako populazioaren elikatzea (1)



1. eta 2. oinarriak     Dokumentuen aztertzea    ➜ 3  5  6  7   
1. eta 2. oinarriak     Ene burua espazioan kokatzea    ➜ 1   
1. eta 2. oinarriak     Adierazpide desberdinen praktikatzea  ➜ 1  2  4  8   

Ene burua ebaluatzen dut.

?  Nola elikatu etengabe emendatzen ari den indiako biztanleria?

30.
fitxa

Indiako populazioaren elikatzea (1)

1. dokumentua Laborantzaren modernizazioa Indian

INDIA

.............................

Indiako
Ozeanoa 1 000 km

  Kokatzen dut.

Laborantza-produkzioaren emendatzeko indiar laborariek ureztatze-teknika modernoak erabiltzen dituzte.

7  Laborantza-politika 
hori esplikatzen duen indiar 
biztanleriaren bilakaera 
azpimarra ezazu.

8  Testuan, azpimarratuak 
diren erran-moldeetan 
oinarrituz, pareko organigrama 
osa ezazu.

1  India kokatua den kontinentearen izena idatz ezazu mapan.

2  Argazkian, elementu hauen zenbakia idatz ezazu: 
➊ Panel fotovoltaikoak ➋ Motoponpa ➌ Irris-alorra

3  Erranaldi bakoitzarentzat, erantzun zuzena hauta ezazu.

•  Argazkiaren arabera, paisaia hori:  baserrialdean da     hirian da

• Hango aktibitate ekonomikoa:  laborantza da     industria da    merkataritza da

4  Modernizazio-elementuak erakusten dituzten laukiak gorriz margo itzazu.

5  Modernizazioaren xedea azpimarra ezazu legendan. 

6  2. dokumentuan, indiar laborantza-politikaren izena ingura ezazu.

2. dokumentua Indiar estatua eta 
iraultza berdea

«Populazio-hazkunde handiko biztan-
leriaren beharren asetzeko eta elikadu-
ra-autosufizentziara heltzeko, indiar 
estatuak laborantza-produkzioa area-
gotu du teknikak modernizatuz: “iraul-
tza berdea” deitzen da modernizatze 
hori.
1968an indiar gobernamenduak 
laborantza-politika bat onartu zuen. 
Emaitza handiko hazien hedapenean 
oinarritzen zen hau, bai eta 
ongailu kimikoen erabilpenean eta 
ureztatzearen garapenean ere. […] 
Estatuak gutieneko sal-prezio bat 
bermatzen zieten laborariei.»

Lucie Dejouhanet, «L’Inde 
une puissance en construction», Documentation 
photographique n° 8 109, La Documentation 

française, urtarrila-otsaila 2016.

IRAULTZA BERDEA
Data:  …………………………...

………………………………………..
………………………………………..

……………………
…………………....

……………………
…………………....

……………………
…………………....

……………………
…………………....

HELBURUA

Erabili 
baliabideak

…

…
…



1. eta 2. oinarriak    Dokumentuen aztertzea    ➜ 1  2  3  4  6  7  9            
1. eta 2. oinarriak    Ene burua espazioan kokatzea    ➜ 5  8           
1. eta 2. oinarriak    Adierazpide desberdinen praktikatzea  ➜ 5  6  7           
1. eta 2. oinarriak    Arrazoikatzea    ➜ 4  10           

Ene burua ebaluatzen dut.

?  Zer bilan egin daiteke Indiako iraultza berdeaz?

Indiako populazioaren elikatzea (2)



1. eta 2. oinarriak    Dokumentuen aztertzea    ➜ 1  2  3  4  6  7  9            
1. eta 2. oinarriak    Ene burua espazioan kokatzea    ➜ 5  8           
1. eta 2. oinarriak    Adierazpide desberdinen praktikatzea  ➜ 5  6  7           
1. eta 2. oinarriak    Arrazoikatzea    ➜ 4  10           

Ene burua ebaluatzen dut.

?  Zer bilan egin daiteke Indiako iraultza berdeaz?

31.
fitxa

Indiako populazioaren elikatzea (2)

Iturria: Banque mondiale eta FAO, 2015

Zerealen ekoizpena
(milioi tonatan)

Biztanleria azpielikatua
(biztanleria osoaren %-tan)

1991 1995 201420082001

300

200
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0

193

23,7 21,6
17,5 17,2

15,3

210

243

267

294

DELHI

BIHAR

JHARKHAND

RAJASTHAN

PUNJAB

HARYANA

KERALA TAMIL
NADU

UTTAR
PRADESH

MADHYA
PRADESH

Mumbai

500 km

Emaitza desberdinak
(zereal eta ilar guziak, 
tonatan/hektareatan)

daturik ez

1,5

2

5 urtez peko haurren % 50 azpielikatua 
duten estatuak

Iturria: Census of India, 2012

Urmaelen % 25 gainustiatua
duen estatua

pobrezia-gune eta jendarteen 
tirabira-gune nagusiak

Mahyco enpresaren egoitza 
(hazi hobetuen hornitzaile nagusia Indian)

Bengalako
golkoa

INDIAKO
OZEANOA

Omango
itsasoa

1. dokumentua Indiako iraultza 
berdearen arrakastak

2. dokumentua Indiako iraultza berdearen mugak

1  Erantzun zuzena hauta ezazu.
1. dokumentua:     estatistika-taula da. 

  grafikoa da. 
  argazkia da.

2  Nola aldatu da 1991az geroztik Indiako 
zereal-ekoizpena iraultza berdeari esker? Zure erantzuna 
justifika ezazu.

....................................................................................................................

....................................................................................................................

3  Nola aldatu da azpielikatuak diren pertsonen kopurua 
Indian 1991az geroztik? Zure erantzuna justifika ezazu.

....................................................................................................................

....................................................................................................................

4  Zein da bi bilakaera horien arteako lotura?

....................................................................................................................

5  Mapan (2. dok.), iraultza berdea gehienik baliatu duten 
Iparraldeko estatu baten eta Hegoaldeko estatu baten 
izenak ingura itzazu.

6  Legendan, gelditzen diren arazo sozialak urdinez 
azpimarra itzazu.

7  Iraultza berdeari lotu ingurumen-arazoak berdez 
ingura itzazu.

8  5 urtez peko haur azpielikatuen proportzioa % 50ekoa 
baino handiagoa duten hiru estaturen izenak idatz ezazu.

....................................................................................................................

9  Zergatik dira indiako laborariak Mahyco enpresaren 
meneko?

....................................................................................................................

10  Zergatik erran daiteke iraultza berdea desberdinki 
baliatu zaiela Indiako estatuei?

....................................................................................................................

....................................................................................................................



?  Zer dira munduko elikadura-beharrak?

Elikadura eta hazkunde demografikoa munduan

1. eta 2. oinarriak       Ene burua espazioan kokatzea   
1. eta 2. oinarriak       Adierazpide desberdinen praktikatzea   

Ene burua ebaluatzen dut.



?  Zer dira munduko elikadura-beharrak?

32. 
fitxa

Elikadura eta hazkunde demografikoa munduan

1. eta 2. oinarriak       Ene burua espazioan kokatzea   
1. eta 2. oinarriak       Adierazpide desberdinen praktikatzea   

Ene burua ebaluatzen dut.

Iparra-Hegoa muga: herrialde garatuen eta garapen bidean
diren herrialdeen arteko muga

eskasa aski ona

Biztanleriaren % 20 
obesoa diren 
herrialdeak

Eguneroko janari-beharrak asetzeko behar den 
gutieneko kaloria-partea

1 700 2 200 2 500 2 800 3 200 3 800
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2 500 km

OZEANO
BAREA

OZEANO
BAREA

INDIAKO
OZEANOA

OZEANO
ATLANTIKOA

janari .......................
(2.500 kcal/egunean baino gutiago)

hazkunde demografiko
ertaina edo handia
(urtean % ..... baino gehiago)

garapen bidean diren herrialdeak

......................................................

......................................................

janari aski
(............ kcal/egunean baino gehiago)

hazkunde demografikoa 
eta garapen-maila aldakorrak

Iparra-Hegoa muga: herrialde 
garatuen eta garapen bidean
diren herrialdeen arteko muga

…...................

IZENBURUA: ........................................................................................................................................................................................................................................

….........
..................

2 500 km

OZEANO
BAREA

OZEANO
BAREA

INDIAKO
OZEANOA

OZEANO
ATLANTIKOA
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BATUAK

Iparra-Hegoa muga: herrialde garatuen eta garapen bidean
diren herrialdeen arteko muga

Hazkunde demografikoaren bilakaera 2015ean

handia: % 2 baino gehiago

ertaina: % 1en eta % 2ren artean

apala: % 0ren eta % 1en artean

negatiboa: % -1,1en eta % 0ren 
artekoa

2 500 km

OZEANO
BAREA

OZEANO
BAREA

INDIAKO
OZEANOA

OZEANO
ATLANTIKOA

1. dokumentua Elikaduraren egoera munduan 2. dokumentua Hazkunde demografiko 
desberdina munduan

1  1. eta 2. mapetan oinarrituz, beherekoa osa ezazu:
•  gorriz margo itzazu janari aski ez duten eta hazkunde 

demografikoa ertaina-handia duten herrialdeak.

•  Azpielikatuenak diren bi kontinenteen izenak idatz itzazu.
• Legenda osa eta mapari titulua ezar iezaiozu.



?  Nola ageri da Alpeetan klima aldatzen ari dela?

Klima aldaketa Alpeetan (1)

1. eta 2. oinarriak     Dokumentuen aztertzea                                  ➜ 4  5  6   
1. eta 2. oinarriak     Ene burua espazioan kokatzea                     ➜ Kokatzen dut.  
1. eta 2. oinarriak     Adierazpide desberdinen praktikatzea        ➜ 2  3  6   

Ene burua ebaluatzen dut.



?  Nola ageri da Alpeetan klima aldatzen ari dela?

33. 
fitxa

Klima aldaketa Alpeetan (1)

1. eta 2. oinarriak     Dokumentuen aztertzea                                  ➜ 4  5  6   
1. eta 2. oinarriak     Ene burua espazioan kokatzea                     ➜ Kokatzen dut.  
1. eta 2. oinarriak     Adierazpide desberdinen praktikatzea        ➜ 2  3  6   

Ene burua ebaluatzen dut.

1. dokumentua Argentièreko herria Chamonixeko ibarrean

1  Mapan (1. dok.), Chamonix ibarra kokatua den 
mendigunea ingura ezazu.

2  Argazkiko lauki bakoitzean elementu hauei 
dagokien zenbakia idatz ezazu: ➊ Glaziarrak ➋ Oihana ➌ 
Argentièreko herria ➍ Eski-pistak ➎ Telekabinak 

3  Argazkian, glaziarrak desagertu diren gunea 
zirrimarra ezazu.

4  2. dokumentuaren arabera, 1963 eta 2015 artean:

•  Chamonixeko elur-estaldura 
......................... cm-z ttipitu da;

•  urteko batez besteko tenperatura 
......................... graduz igan da.

5  Nola esplikatzen du tenperaturaren eta 
elur-estalduraren bilakaerak glaziarren gibelkada?

....................................................................................................................

....................................................................................................................

6  Argazkian, gorriz margo itzazu negu-kirolak egiteko 
plantan ezarri antolaketei dagozkien laukiak. Zein 
fenomenok ezartzen du dudan jarduera ekonomiko hori 
eskualde horretan?

....................................................................................................................

....................................................................................................................

2. dokumentua Elur-estalduraren eta tenperaturaren 
bilakaera Chamonixen (1963-2015)

Urteak Urtean erori elur 
zentimetro kopurua

Urteko batez besteko 
tenperatura C°-tan

1963 490 5,7
1975 410 6,7
1984 300 7
1997 240 7,1
2006 210 7,8
2015 195 8,6

Iturria: Météo France eta www.infoclimat.fr, 2016

FRANTZIA

Chamonix
Alpeak

300 km

 Kokatzen dut.
Aiguille Verte (4.121 m)

Aiguille du Dru (3.754 m)

…

…

…

…

...

  Glaziarren muga XX. 
mende hastapenean

  Glaziarren egungo 
muga



?  Nola egokitzen zaizkio Alpeetako biztanleak aldaketa orokorrari?

Aldaketa orokorra Alpeetan (2)

1. eta 2. oinarriak   Dokumentuen aztertzea         ➜ 1  2  3  4  5   
1. eta 2. oinarriak   Adierazpide desberdinen praktikatzea         ➜ 1   
1. oinarria                Hiztegiaren menderatzea         ➜ Definitzen dut.  

Ene burua ebaluatzen dut.



?  Nola egokitzen zaizkio Alpeetako biztanleak aldaketa orokorrari?

34.
fitxa

Aldaketa orokorra Alpeetan (2)

1. eta 2. oinarriak   Dokumentuen aztertzea         ➜ 1  2  3  4  5   
1. eta 2. oinarriak   Adierazpide desberdinen praktikatzea         ➜ 1   
1. oinarria                Hiztegiaren menderatzea         ➜ Definitzen dut.  

Ene burua ebaluatzen dut.

Definitzen dut.
Aldaketa orokorra: planeta mailako ingurumen-aldaketak eta 
jendarte-aldaketak.

1. dokumentua Klima aldaketa Alpeetan
«Elur gutiago bada eta horrek badu eragina 
Alpeetako ekonomia turistikoan. Alabaina, 
Alpeak eskiari esker bizi dira hein handi batean. 
Eski-oporlekuek gero eta elur-kanoi gehiago 
erabiltzen dituzte elur artifizialaren ezartzeko 
eta pisten elur-estalduraren segurtatzeko. 
Horrendako ur eta energia anitz behar da, 
bai eta antolaketa pisuak goratasunean (elur-

lantegiak, urtegiak...) ere.
2003 eta 2011ko uda idorrez geroztik, bazka eta esne ekoizpena 
biziki apaldu da Alpeetako iparraldean, eta uraren hornitzeko 
arazoak badira.
Tenperaturak igan baitira, usu erortzen dira arrokak azken hamar 
urteetan. Klimaren aldaketak lur-lehertze gehiago eta azkarragoak 
eragin litzake, bai eta uholdeak eta oihaneko suteak ere.»

Educ’Alpes, Alpeetako mendi-hezkuntza sarea, 
www.educalpes.fr, 2013ko abendua

1  Taula hau osa ezazu 1. dokumentuaren arabera.

Aldaketa orokorraren 
agerpenak Ondorioak

……………………................................…

• Elur artifizialaren erabiltzea
• Antolaketa pisuak 
goratasunean (elur-lantegiak, 
urtegiak)
• Ur eta energia anitz 
erabiltzea

Uda idorrak

• …………………….............................…

...........................................................

• …………………….............................…

...........................................................

……………………................................…

• …………………….............................…

• …………………….............................…

• …………………….............................…

• …………………….............................…

2  2. dokumentuaren arabera, nork 
errezibi lezake Elur-luma berdea labela?

...........................................................................................

...........................................................................................

3  Saria ematen duten elkarteen izena 
azpimarra ezazu.

4  Zeri esker zuen Chamonixek 2013an 
saria erdietsi?

...........................................................................................

...........................................................................................

5  Garapen iraunkorra hiru zutaberen 
gainean bermatzen da: ingurumena, 
arlo soziala, ekonomia. Arlo hauen alde 
Chamonixek eraman ekintza bat edo bi idatz 
itzazu:

2. dokumentua Chamonixeko ibarrak Elur-luma berdea labela erdietsi du.

Largeur : 90 mm ; Hauteur : 105 mm

Elur-luma berdea labelak garapen iraunkorraren alde ari diren eski-oporlekuak sariztatzen ditu. Hiru elkartek osatu 
batzorde batek ditu sariak ematen: Mountain Wildernessek, Europako Ingurumen Hezkuntzarako Fundazioak, eta Nicolas 

Hulot Fundazioak. 2013an, Chamonixeko ibarrak label hori errezibitu zuen garapen iraunkorraren alde eraman ekintzentzat. 
Alabaina, aldaketa orokorraren ondorioei egokitzeko eta haien saihesteko ari dira lanean.

• ingurumenaren alde: .............................................................................................................................................. 

• biztanleen alde: ........................................................................................................................................................ 

• jarduera ekonomikoaren alde: .............................................................................................................................

Definitzen dut.
Garapen iraunkorrak, 
ondoko belaunaldien 
baliabideak arriskuan ezarri 
gabe asetzen ditu egungo 
beharrak.

1

’



?  Zer ondorio du aldaketa orokorrak?

Aldaketa orokorra munduan gaindi

1. eta 2. oinarriak       Dokumentuen aztertzea                                ➜ 3  5  6  7  8  9   
1. eta 2. oinarriak       Ene burua espazioan kokatzea                   ➜ 1  4   
1. eta 2. oinarriak       Adierazpide desberdinen praktikatzea      ➜ 1  2   

Ene burua ebaluatzen dut.



?  Zer ondorio du aldaketa orokorrak?

35.
fitxa

Aldaketa orokorra munduan gaindi

1. eta 2. oinarriak       Dokumentuen aztertzea                                ➜ 3  5  6  7  8  9   
1. eta 2. oinarriak       Ene burua espazioan kokatzea                   ➜ 1  4   
1. eta 2. oinarriak       Adierazpide desberdinen praktikatzea      ➜ 1  2   

Ene burua ebaluatzen dut.

aldaketa klimatikoari  
gutienik egokituak
diren estatuak

ozeanoen heinaren igatea  

A. Arrisku naturalen 
emendatzea

B. Erantzukizun eta 
egokitze desberdinak

permafrostaren  urtzearen
muga

1

glaziarren urtzea

CO2 isurtzen duten Estatu
nagusien partea mundu 
osoan (%-tan)

% 14 

zikloiak gero eta usuago dira

basamortutzea

aldaketa klimatikoei  
buruzko nazioarteko
konferentzia nagusiak

1. Beti izoztuak diren lurrak.

2 500 km

Ekuatoreko eskalan
Iturria: www.lemonde.fr,
Climate Change Vulnerability, 2016

Kyoto
(1997)

Paris
(2015)

Rio de Janeiro
(1992, 2012)

% 14 

% 5 

% 3 

% 27,2 

% 6,3 
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ESTATU BATUAK

OZEANO
BAREA

OZEANO
BAREA

INDIAKO
OZEANOA

OZEANO
ATLANTIKOA

1. dokumentua Aldaketa klimatikoa eta haren ondorioak munduan gaindi

1  Mapan (1. dok.), CO2 gehien isurtzen duten bi 
herrialdeen izena ingura ezazu.

2  Legendan, berotze klimatikoak eskualde polarretan 
eta mendietan eragiten duena azpimarra ezazu.

3  Zein arrisku natural bada itsasbazterretan?

....................................................................................................................

4  Zein kontinente du basamortutzeak gehienik hunkitzen?

....................................................................................................................

5  Zer estatu mota da aldaketa klimatikoari buru egiteko 
gutienik egokitua dena? Erantzun zuzena hauta ezazu.

   Estatu garatuak

   Garapen bidean diren estatuak

6  Non eta noiz bildu ziren estatuak aldaketa 
klimatikoari konponbideen atzemateko? 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

7  2. dokumentuan, aldaketa klimatikoaren nazioarteko 
lehen hitzarmenaren izena azpimarra ezazu, eta 
sortze-data ingura ezazu.

8  Hitzarmen horren arabera, nor da aldaketa 
klimatikoaren erantzule?

....................................................................................................................

9  Zein dira nazioarteko hitzarmen horren helburuak?

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

2. dokumentua Estatuen elkarlana aldaketa 
klimatikoaren aitzinean

«Rio de Janeiron 1992an iragan Lurraren Gailurrean, Klima 
Aldaketari Buruzko Nazio Batuen Esparru Hitzarmena (KABNBEH) 
onartu zen. Klima aldaketari buruzko nazioarteko lehen hitzarmena 
izan zen. Hitzarmen horrek klima aldaketa badela aitortu zuen, eta 
jendeak direla fenomeno horren erantzule. Hitzarmenaren helburua 
da jendeek atmosferan isuri berotegi-efektuko gasen egonkortzea, 
munduko klima lanjerean ezarri gabe. Gaur egun, Europar 
Batasuneko 195 herrialdek izenpetu dute. […] Berotze klimatikoa 
2 gradu baino gutiagotan mantentzea da helburua hemendik 
mendearen bukaerara.»

www.vie-publique.fr, 2015 azaroaren 23a



1. eta 2. oinarriak             Dokumentuen aztertzea                                 ➜ 1  4  6  7  8   
1. eta 2. oinarriak             Adierazpide desberdinen praktikatzea       ➜ 2  3  5   
1., 2., eta 3. oinarriak      Mundu numerikoaren berri hartzea             ➜ 9   

Ene burua ebaluatzen dut.

?  Zergatik ote da zentral nuklear hori arrisku teknologikoa?

Fessenheimeko zentral elektrikoa: arrisku teknologikoa (1)



1. eta 2. oinarriak             Dokumentuen aztertzea                                 ➜ 1  4  6  7  8   
1. eta 2. oinarriak             Adierazpide desberdinen praktikatzea       ➜ 2  3  5   
1., 2., eta 3. oinarriak      Mundu numerikoaren berri hartzea             ➜ 9   

Ene burua ebaluatzen dut.

?  Zergatik ote da zentral nuklear hori arrisku teknologikoa?

36.
fitxa

Fessenheimeko zentral elektrikoa: arrisku teknologikoa (1)

Definitzen dut.
Arriskua: jendeentzat lanjera duen fenomenoa.

R
hi

n

A
 3

5

A 3

A 5

A 36

autobidea

balizko istripu nuklear 
batek sortuko lukeen 
erradioaktibitate handiko
eremuaren perimetroa

50.000 biztanle baino gehiagoko hiria

50.000 biztanle baino gutiagoko hiria

75
 k

m

Altkirch
Ferrette

Porrentruy

Basilea

Mulhouse

Belfort

Offenburg

Colmar

Fribourg-
en-Brisgau

Sainte-Marie-
aux-Mines

Saint-Dié-
des-Vosges

Gérardmer

Guebwiller
La Bresse

Le Thillot

Ronchamp

Lure
Delle

Remiremont

Sélestat

Obernai

Lahr

Thann

Saint-Louis
Lorrach Rheinfelden

Waldshut

Titisee-Neustadt

Donaueschingen

Baden

Sissach

Estrasburgo

Zürich

ALEMANIA

SUITZA

FRANTZIA

Fesseinheim

FRANTZIA

Fesseinheim

300 km

1. dokumentua Zentralaren kokapena

2. dokumentua Fessenheimen arrisku teknologikoa 
areagotzen duten faktoreak

1  1. dokumentuaren arabera, Frantziako zein tokitan 
kokatua da Fessenheim, eta zein herrialderen ondoan da?

....................................................................................................................

....................................................................................................................

2  Legendan, Fessenheimeko zentral nuklearrak eragin 
lezakeen arrisku teknologikoa azpimarra ezazu.

3  Ingura ezazu noraino hedatuko liratekeen arrisku 
horren ondorioak.

4  1. eta 2. dokumentuen arabera, erakuts ezazu balizko 
istripu nuklear batek pertsona franko hunkituko lukeela.

....................................................................................................................

....................................................................................................................

5  2. dokumentua egin duen elkartearen izena ingura 
ezazu.

6  Zein dira zentral nuklearra hesteko eman 
argumentuak?

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

7  Elkarte horren arabera, istripu nuklearraren arriskua 
areagotzen duten faktoreak atzeman itzazu.

•  Faktore naturalak: ............................................................................ 

.................................................................................................................. 

..................................................................................................................

•  Jende-faktoreak: ........................................................................... 

.................................................................................................................. 

..................................................................................................................

8  Zentralak sortu hondarkin erradioaktibo kantitatea 
ingura ezazu. Azpimarra ezazu zertan den jendeendako eta 
beren ingurumenarendako lanjera.

9  Web inkesta  
Webgunea

hatier-clic.fr/fhg501
Arrisku nagusiak

   Orrialde bereizi batean, eman itzazu istripu 
teknologiko industrialen bi adibide.

Réseau Sortir du nucléaire elkartearen datuak, 2016



?  Zer prebentzio-neurri plantan ezarriak dira Fessenheimen?

Arrisku nuklearraren saihestea Fessenheimen (2)

1. eta 2. oinarriak    Dokumentuen aztertzea                                   ➜ 2  3  4  6  7  8  10        
1. eta 2. oinarriak    Adierazpide desberdinen praktikatzea         ➜ 1  5  9        

Ene burua ebaluatzen dut.



?  Zer prebentzio-neurri plantan ezarriak dira Fessenheimen?

37.
fitxa

Arrisku nuklearraren saihestea Fessenheimen (2)

2. dokumentua Abisu nuklearrari ihardukitzea

1. eta 2. oinarriak    Dokumentuen aztertzea                                   ➜ 2  3  4  6  7  8  10        
1. eta 2. oinarriak    Adierazpide desberdinen praktikatzea         ➜ 1  5  9        

Ene burua ebaluatzen dut.

1. dokumentua Segurtasun 
nuklearraren eragileak

«Frantziako Elektrizitatea (EDF) Frantziako segurtasun 
nuklearraren lehen erantzulea da. […] Barneko urgentzia-
plan baten karietara,  istripuak saihesteko bere zentral 
nuklearretan, EDFk behar den guzia egiten du teknika, 
jende eta antolaketa neurri guziak plantan ezarriz.
Estrasburgoko Nuklear Segurtasun Aginpideak 
Fessenheimeko jarduera nuklear zibilak kontrolatzeko 
ardura du biztanleria eta ingurumena gerizatzeko. Jarduera 
nuklearrari buruzko araubideak apailatzen ditu, muntadurak 
eta jarduera nuklearrak kontrolatzen ditu, eta publikoari 
informazioak emateko parte hartzen du.
Fessenheimeko herriak Udal Zaintze Plan bat apailatu 
du biztanleriaren abisatzeko, informatzeko, zaintzeko eta 
sostengatzeko. Eraikuntzak mugatu behar ditu zentralaren 
inguruan 2 km-ko perimetro batean.
Larrialdi nuklear bat gertatuz geroz, Haut-Rhin 
departamenduko prefetak ditu sokorri-operazioak 
zuzenduko Interbentzio Plan Berezi baten karietara.

Fessenheimeko Herriko Etxeko argibide-dokumentua arrisku 
nagusiei buruz, 2012ko azaroa

Informazio-kanpaina baten karietara  2016ko urtarrilean egin afixa, 
EDFn zentral nuklear baten 10 km-ko inguruan bizi diren biztanleentzat.

1  Taula hau osa ezazu 1. dokumentuaren laguntzaz.

Eragileak Apailatu dokumentuak Ekintzak

………..……………...…… 

………..……………...……

………..……………...…… 

………..……………...……
Bere zentral nuklearretan 

istripuak saihestea

………..……………...…… 

………..……………...…… Araubideak

……………..……………...…….......... 

……………..……………...…….......... 

……………..……………...……..........

………..……………...…… 

………..……………...…… 

………..……………...…… 

………..……………...…… 

………..……………...……

……………..……………...…….......... 

……………..……………...…….......... 

……………..……………...……..........

Haut-Rhineko prefeta
………..……………...…… 

………..……………...……

……………..……………...…….......... 

……………..……………...……..........

2  Testuan, Frantzia mailan ari den eragile bakarra ingura ezazu.

3  Zer dokumentu mota da 2. dokumentua?

  Iragarki-afixa   Hauteskunde-afixa

  Prebentzio-afixa

4  Legendan, afixa nori zuzendua den ingura ezazu.

5  Informazio-kanpaina antolatzen duten eragileak urdinez 
ingura itzazu.

6  Zer da afixa horren xedea?

......................................................................................................................................

7  Nola jakinarazten zaie biztanleei abisu-nuklear bat badela?

......................................................................................................................................

8  Abisu-nuklearra gertatuz geroz, zein dira ukan beharreko 
lehen bi erreflexuak?

......................................................................................................................................

9  Saihestu edo mugatu beharreko jokabideak gorriz ingura 
itzazu. 

10  Zein kasutan aplikatu behar ote dira 5. eta 6. erreflexuak?

  Abisu nuklearra gertatzean

  Hondamendi nuklearra gertatzean



?  Zer arrisku teknologiko eta industrial dute jendarteek?

Arrisku teknologikoak eta industrialak munduan gaindi

1. eta 2. oinarriak     Dokumentuen aztertzea                                     ➜ 1  2  3  4  7  8      
1. eta 2. oinarriak     Adierazpide desberdinen praktikatzea          ➜ 5  6      
1. oinarria               Adierazpide desberdinen menderatzea        ➜ Definitzen dut.     

Ene burua ebaluatzen dut.



?  Zer arrisku teknologiko eta industrial dute jendarteek?

38.
fitxa

Arrisku teknologikoak eta industrialak munduan gaindi

Definitzen dut.
Arriskua: jendeentzat lanjera duen fenomenoa.

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

Iturria: International disaster database, 2016

1966-
1975

1976-
1985

1986-
1995

1996-
2005

2006-
2015

3 052

1 771

455
178

2 335

BRASIL

ARGENTINA

MEXIKO EGIPTO

NIGERIA

HEGO
AFRIKA

ERRUSIA

UKRAINA

ITALIA
FRANTZIA

ALJERIA

JAPONIA

FILIPINAK

INDIA

TXINAIRAN

AUSTRALIA

I N D O N E S I A  

KONGO
(RD)

ANGOLA

KANADA

ESTATU BATUAK

Iparra-Hegoa muga:
herrialde garatuen eta
garapen bidean diren
herrialdeen arteko muga

1. Teknologia eta industria
hondamendi nagusiak
1950az geroztik

2. Desberdinki ahul
diren jendarteak

istripu nuklearra

industria-istripua

marea beltza

urtegi haustea

handia

ertaina

ahula

Ahultasuna:

OZEANO
BAREA

OZEANO
BAREA

INDIAKO
OZEANOA

OZEANO
ATLANTIKOA

2 500 km

Ekuatoreko eskalan

Fukushima
(2011)  

Tchernobyl
(1986)

Three Mile 
Island (1979)

1. dokumentua Hondamendi teknologikoen 
bilakaera munduan

2. dokumentua Teknologia eta industria hondamendiak munduan

1  Zer grafiko mota ageri da 1. dokumentuan?

  Diagrama zirkularra   Kurbadun grafikoa

  Histograma

2  Zer erakusten du grafiko horrek? Zein garaitan?

...............................................................................................................................................

3  Nola aldatu da hondamendi teknologikoen kopurua 1966 eta 2005 
artean?

...............................................................................................................................................

4  Zein informaziok erakusten du arrisku teknologikoen prebentzioa 
eraginkorra dela 2005az geroztik?

...............................................................................................................................................

1. eta 2. oinarriak     Dokumentuen aztertzea                                     ➜ 1  2  3  4  7  8      
1. eta 2. oinarriak     Adierazpide desberdinen praktikatzea          ➜ 5  6      
1. oinarria               Adierazpide desberdinen menderatzea        ➜ Definitzen dut.     

Ene burua ebaluatzen dut.

5  Mapan, gertatu den 
azken istripu nuklearra 
ingura ezazu.

6  Legendan, azpimarra 
ezazu zein hondamendik 
eragiten dituen ondorio 
larriak itsasoetan eta 
ozeanoetan.

7  Zein herrialde-motatan dira gehienik gertatzen hondamendi teknologikoak eta 
industrialak? Zergatik, zure ustez?

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

8  Zer herrialde-mota da ahulena hondamendi bat gertatzean?

......................................................................................................................................................................................



Ezaupide geografiko nagusien ezagutzea eta aztertu paisaien lokalizatzea

Lekuak espazioan kokatzea

1. eta 2. oinarriak     Ene burua espazioan kokatzea     
1. eta 2. oinarriak     Adierazpide desberdinen praktikatzea   
1. oinarria                  Hiztegiaren menderatzea     

Ene burua ebaluatzen dut.



Ezaupide geografiko nagusien ezagutzea eta aztertu paisaien lokalizatzea

Ezaupide
fitxa

Lekuak espazioan kokatzea

1. eta 2. oinarriak     Ene burua espazioan kokatzea     
1. eta 2. oinarriak     Adierazpide desberdinen praktikatzea   
1. oinarria                  Hiztegiaren menderatzea     

Ene burua ebaluatzen dut.

 Legendaren arabera, mapamundiaren laukiak osa itzazu aztertu ezaupide geografikoen izena idatziz.
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Lexikoa - Historia

A
absolutu
adareta
aginpide
agiri
aizkora
aldikako
aldizkatze
anbar
Antzinaro
apezpiku
aprendiz
ardatz (kronologiko)
arkulari
armarri
artelan
artile
artzain
asmaketa
aulkia ukan
aurkikuntza
auzitegi

B
babesle
baile
bakegile
baliabide
baliogabetze
banalitate
basailu
baserrialde
bataio
batasun
bazkaleku
baztertu
behe-erliebe
beila 
bilakaera
bilaketa-barra
bipildu
bizkonde
boli
buruz buruka borrokatu

D
deialdi
despoterri
dirutza
dispentsa gutun
dukerri
dupa

E
edertzapen
eginbide
egoitza
egoitza saindu
ehun
eihera
elikadura
elizatiar

elizgizon
elkarrenganako 
emaitza
emirerri
enperadore
erdietsarazi
erredola
errege-botere
errege premu
erregealdi
erregetze
erregistratu
errekaratu
erresuma
erromes
eskabino
eskale
eskuizkribu
esparru
espezia
Esplorazioen Aroa
etxe dorre
ezaugarri
ezaupide
ezko
ezponda

F
fedegabe
feria
ferra
feudal
feudo
fraide
fresko
frogabide

G
Ganderailu
garapen 
gari
gatazka
gatz-zerga
geriza
gezi
giristino
giristino herri
golde
gorazarre
gorpuztu
gorte
gudu
gurtu
gurutzada
gurutzatu
gutiengo
gutun

H
haraindian 
harresi

absolu
araire
autorité
procès-verbal
hache
périodique
alternance
ambre
Antiquité
archevêque
apprenti
frise (chronologique)
archer
armoirie
œuvre artistique
laine
pasteur
invention
siéger
découverte
cour

commanditaire
bailli
pacificateur
ressource
révocation
banalités
vassal
campagne
baptême
unité
pâturage
exclu
bas-relief
pèlerinage
évolution
barre de recherche
piller
vicomte
ivoire
s’affronter

appel
despotat
somme d’argent
charte de franchise
duché
tonneau

enluminure
obligation
siège
saint-siège
textile
moulin
alimentation
fidèle

prêtre
réciproque
don
émirat
empereur
procurer
bouclier
pouvoir royal
dauphin
règne
avènement
enregistrer
ruiner
royaume
vagabond
échevin
mendiant
manuscrit
espace
épice
Grandes Découvertes
maison forte
attribut
repère
cire
talus

infidèle
foire
fer (à cheval)
féodal
fief
moine
fresque
démonstration

Chandeleur
développement, essor
blé
conflit, affrontement
gabelle
protection
flèche
chrétien
chrétienté 
charrue
hommage
représenter
cour
bataille
vénérer
croisade
croisé
minorité
charte

au-delà
forteresse, enceinte



hazkunde
helmuga
hiri bazter
hiriburu

I
ihes-lerro
ihespuntu
ihiztoka
ikuspegi
induljentzia
Inperio Saintua
iraunkor
itsasarte
itun

J
jaun nagusi
jaurerri
jauretsi
jazarpen
jazarri
jendalde

jendarte
jendetasun
joputza
jori
joritasun

K
kabala
kalifa
kalifa-herria
karitate
Karlos Habsburgokoa
kartulario
kasetoi
Kolon aitzineko
komentu
kontrarreforma
kontsul
koro
koroatu
koroatze
kupula

L
labakitu
lan dorpe
legenda
legendun
lehorreko
leku irudikapen
lubanarro
luberritu
luberritze
lursail

M
manamenduzko bestaburu
marka
mazo
meneko
merkataritza
merkatu-zerga
merkaturatu
mezenas
mezenasgo

O
ontasun
ontzidi
orden (jendartearen)

P
parrokia
patriarka
Pizkunde
prelatu
prentsa
printzerri

S
sagaratze
saihestu
sakramentu
salbamendu
sardinzar
sartalde
sehaska
semetxi
seneskal
sortalde
subirano
sultanerri
sute

T
taila
talaia
tenentzia
trukaketa

U
udal
urri
urtekari

Z
zaldun
zeta
zilar
zubi altxakor
zuhurtzia
zuntz

croissance
destination
faubourg
capitale

ligne de fuite
point de fuite
marécage
vue
indulgence
Saint Empire
permanent
détroit
traité

suzerain
seigneurie
rendre hommage
révolte
révolter
population (groupe 
spécifique)

société
sociabilité
servage
prospère
prospérité

bétail
calife
califat
charité
Charles Quint
cartulaire
plafond à caisson
précolombien
couvent
contre réforme
consul
couronne
couronner
couronnement
dôme

défricher
corvée
légende
lépreux
terrestre
décor
fossé
défricher
défrichements 
parcelle

fête religieuse
marche
massue
sujet
commerce
tonlieu
commercialiser
mécène
mécénat

bien
flotte
ordre (de la société)

paroisse
patriarche
Renaissance
prélat
pressoir
principauté

sacre
éviter, contourner
sacrement
salut
hareng
couchant, ouest
berceau
petit-fils
sénéchal
levant, est
souverain
sultanat
incendie

taille
beffroi
tenure
échange

commune
lent
annale

chevalier
soie
argent (métal)
pont-levis
prudence
fibre



Lexikoa - Geografia

A
aberastasun desoreka
abisu nukelar
ahultasun
aldaketa klimatiko
aldaketa orokor
azpielikatu
adierazle
aditu
akastun
araztegi
areagotu

B
Barne Produktu Gordina
basamortu
basamortutze
belaunaldi
berezko hazkunde-tasa

berotegi-efektuko gas
berotze
berriztagarri
biztanle
biztanleri
BPG

E
edateko on
ekoizle
ekoizpen
elbarritu
elikatu
elur-estaldura
elur-luma
eragile
eraginkor
erantzule
ertain
eski-oporleku
eskuragarritasun
ezegonkor

G
gailur
gainustiatu
garapen bidean den 
herrialde

garapen iraunkor
garraio
gezatze
gizarte-geriza
glaziar
Gobernuz Kanpoko
Erakunde (GKE)
gutiziatu

H
handiki
hauteskunde
hazkunde
hazkunde demografiko 
hazi hobetu
hitzarmen
herrialde garatu
hondamendi
hondarkin

I
ibar
ikatz
indize
irabazi
iragarki
Iraultza berdea
isuri

J
jendarte
jendetsu

K
konponbide
krokis

L
larrialdi
lehenetsi
lur-lehertze
lurrunketa

M
mapamundi
mendigune
meneko

N
nahiko
Nazio Batuen Erakundea
(NBE)
Nazioarteko Diru Funtsa
(NDF)
neurketa

O
ongailu 

P
panel fotovoltaiko
permafrost
petrolio-tona baliokide
populazio-hazkunde

S
sal-prezio
sariztatu
sokorri
sute

inégalité de richesse
alerte nucléaire
vulnérabilité
changement climatique
changement global
sous-alimenté
indicateur
expert
défectueux
station d’épuration
accentuer, intensifier

Produit Intérieur Brut
désert
désertification
génération
taux d’accroissement
naturel
gaz à effet de serre
réchauffement
renouvelable
habitant
population
PIB

potable
producteur
production
handicapé
nourrir
enneigement
flocon
acteur
efficace
responsable
moyen
station de ski
accessibilité
précaire

sommet
surexploiter
pays en développement

développement durable
transport
dessalement
protection sociale
glacier
Organisation Non 
Gouvernementale (ONG)
convoiter

géant
électoral
croissance
croissance démographique
semence améliorée
traité
pays développé
catastrophe
déchet

vallée
charbon
indice
revenu
publicité
Révolution verte
émettre

société
peuplé

solution
croquis

crise
préférer
glissement de terrain
évaporation

planisphère
massif montagneux
dépendant

suffisant
Organisation des Nations
Unies (ONU)
Fonds monétaire 
international (FMI)
estimation

engrais

panneau photovoltaïque
pergélisol
tonne équivalent pétrole
croissance démographique

prix de vente
récompenser
secours
incendie



T
tirabira

U
udal zaintze plan

ugalkortasun
uholde
ur geza
ureztatu
ur-kentze
urmael
urri
urtegi

X
xahutze

tension

plan communal de 
sauvegarde
fécondité
inondation
eau douce
irrigué
prélèvement d’eau
nappe d’eau
insuffisant
barrage, retenue

gaspillage



Historia Geografia
2  ph ©  Bibliothèque Nationale, Madrid / 

Bridgeman
4  ph © UIG / Photo12 / Getty
5  ph © Gianni Dagli Orti / Aurimages
6-h  Coll. Bibliothèque nationale de France
6-g  ph © Luisa Ricciarini / Leemage
6-m  ph © Heritage images / Leemage
6-d  Coll. Bibliothèque nationale de France
7  Coll. Bibliothèque nationale de France
9  Coll. Bibliothèque nationale de France
11-g  Coll. Bibliothèque nationale de France
11-m  Coll. Bibliothèque nationale de France

11-d  Coll. Bibliothèque nationale de France
13  Coll. Bibliothèque nationale de France
16-h  ph © Akg-Images
16-mh ph © Bridgeman
16-m ph © Josse / Leemage
16-mb ph © Lewandowski / RMN
16-b  ph © Domingie & Rabatti / La Collection
17  ph © Luisa Ricciarini / Leemage
19-h  ph © Michel Urtado / RMN-Grand Palais
19-m ph © Josse / Leemage
19-b  ph © Prisma / Leemage
21  ©  Luojie, China Daily, China / Cagle 

Cartoons
25  ph © Jianan Yu / Stringer / Reuters
28  ph © In Pictures Ltd / Corbis / Getty 
30  ph © Auteur inconnu / Droits réservés
33  ph © CREA Mont-Blanc
34-h  © Educ’alpes - http://educalpes.fr, 2013
34-b  ©  Flocon Vert / Association Mountain 

Riders
36  © Réseau Sortir du nucléaire
37  ©  Autorité de sûreté nucléaire ; 

www.distribution-iode.com

Irudien aurkibidea

Proiektu arduraduna:  Sophie Huttepain
Ikastun langilea: Typhaine Gilles

Diseinu grafikoa: Aude Cotelli
Maketazioa:  Typo-Virgule
Kartografia: Noël Meunier

Irudiak:  Orou Mama
Ikonografia: Marthe Pilven / Hatier Illustration

Euskarazko itzulpena: Joana Pochelu
Zuzenketak: IKAS, irakasleen laguntzaz

Hizkuntza gainbegirada: Xarles Bidegain
Argitalpenaren apailatzea: Pantxika Paterne

Argitalpen arduraduna: Aines Dufau
Legezko arduraduna: Maite Erdozaintzi-Etxart

Gipuzkoan inprimatua 2018ko irailean

Argitaletxeak eskerrak bihurtzen dizkie ikastresna honen apailatzen laguntza ekarri duten irakasle hauei: 
xxxxx, xxxxxx, xxxxxx




