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IDAZMENA ZUZENTZEKO IRIZPIDEAK
Ebaluazio-irizpideen azalpena
Hizkuntza idatzia ebaluatzeko irizpideak hiru bloketan antolatu dira:
 Komunikazio-egoerara egokitzea (Gaitasun Soziolinguistikoa)
 Koherentzia eta kohesioa (Gaitasun Diskurtsiboa)
 Morfosintaxia, lexikoa eta ortografia (Gaitasun Linguistikoa)

1. Komunikazio-egoerara egokitzea. Gaitasun Soziolinguistikoa.
Egokitasuna propietatearen bidez testua komunikazio-egoerarekin eta
testuinguruarekin lotzen da. Hala, testuak komunikazio-egoeraren parametroak
islatzen ditu: solaskideen jarrera, komunikazio-asmoa, ekoizpen- eta harrerakanala… eta horiek testuari dagokion hizkuntza-erregistroaren ezaugarriak
markatzen dituzte. Halaber, testua komunikazio-egoerak eskatutako gaiari
lotzen zaio.
Hauek dira egokitasunarekin zerikusia duten adierazleak:
- Helburua. Ea atazan proposatutakoa errespetatzen den ala ez: deskribatzea,
kontatzea, azaltzea, argudiatzea.... eta ea itemeko agindua betetzen den
(narrazioa idatzi, albistea, gutuna...).
- Gaiarekiko lotura. Ea informazioa esanguratsua den emandako komunikazio
egoerari erreparaturik eta ea ikasleek ekoitzi behar duten testu-generorako
egokia den. Ea proposatutako komunikazio-egoera kontuan izanik,
informazioaren kantitatea nahikoa den eta kalitateari begira esanguratsua den.
-Hizkuntza-erregistroa. Ea erabilitako hizkuntza-barietatea (formala, ezformala…) ondo egokitzen zaion proposatutako hizkuntza atazari.
-Testu-generoari dagozkion beste zenbait adierazle: objektibotasuna/
subjektibotasuna, igorlearen eta hartzailearen agerpena testuan, aditz
pertsonari eustea... (ezaugarri hauek balioetsiko dira beti ere eskatutako
testuan esanguratsuak badira).
2. Koherentzia eta kohesioa. Gaitasun diskurtsiboa.
Koherentzia propietatearen bidez testua, oro har, zentzu-unitate gisa
antolatzen da. Informazioaren aukeraketan eta horren antolaketan egitura jakin
bat ikusten da. Kohesioa propietateak biltzen ditu testuko informazioaren
arteko loturak ahalbidetzen dituzten hizkuntza-mekanismoak. Mekanismo
horiek, batez ere, bi motakoak dira: morfosintaktikoak eta lexikoak.
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Hauek dira koherentziarekin eta kohesioarekin lotutako adierazleak:
-Informazioaren garapena eta koherentzia. Ea informazioa modu
esanguratsuan aukeratzen den, eta ea ez dagoen kontraesanik, alferrikako
errepikapenik, betelanik... eta ideiak eta datuak modu logikoan garatzen
diren.
-Testu-egitura. Ea eskatutako testuaren egitura errespetatzen den:
narrazioa, deskripzioa…
-Kohesio-mekanismoak. Ea testuko atalak ongi lotzen diren, testu lokailu
eta antolatzaile egokien bidez, erreferentea galdu gabe, gaiaren garapena
bermatuz.

3. Morfosintaxia, lexikoa eta ortografia. Gaitasun Linguistikoa.
Gaitasun Linguistikoa propietatearen bidez testua arau gramatikaletara
egokitzen da. Arau morfosintaktikoen eta ortografikoen erabilera zuzena eta
lexiko egokiaren erabilera dira irizpidea nagusiak.
Hauek dira adierazleak:
-Morfosintaxia. Ea egitura morfosintaktiko zuzenak eta askotarikoak
erabiltzen diren.
-Lexikoa. Ea eskatutako gaiari ondo egokitzen zaion lexikoa erabiltzen den.
-Ortografia. Ea hizkuntzaren oinarrizko ortografia arauak errespetatzen
diren.
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B2EE7050

NARRAZIOA
Narrazio bat idatzi behar duzu, udan gertatutako abentura edo pasadizo bati
buruz. Nahi baduzu, testua idazteko abiapuntutzat hauetakoren bat erabil
dezakezu:
.
.
.
.

Zuri edo beste bati udako oporretan gertatutako zerbait.
Zeuk asmatutako ipuin bat.
Liburu batean irakurrita edo film batean ikusitako istorio bat.
Etab.

Narrazioen ohiko egiturari jarraitu, hau da: aurkezpena (pertsonaien
aurkezpena, akzioa non eta noiz gertatu zen…) korapiloa (egoera edo
arazoaren garapena) eta amaiera (arazoaren ebazpena edo istorioaren
konklusioa).

Kontuan eduki:

 30 minutu dituzu proba egiteko.
 Testuak 150 hitz eduki behar ditu gutxienez.
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IDAZMENA DBH: NARRAZIOA
0

3

4

Testuaren helburua: nekez lortzen da;
narrazio bat izan liteke, baina informazio
eta datu gutxi daude edo nahasiak dira.
Narrazioa ez dago oso garatuta.
Gaiarekiko lotura: abenturazkoa badirudi
ere, agertzen den istorioa eskasa da, urria
edo nahasia. Gerta liteke abentura ez izatea
ere. Hizkuntza-erregistroa: Erregistroa ez
da egokia; ez -formala izan liteke.
Narratzailearen pertsonen erabilera:
pertsona desberdinak nahastuta ager
daitezke, testua nahastuz.

Testuaren helburua: testua narratiboa
da eta nahikoa garatuta dago.
Gaiarekiko lotura: abenturazko narrazioa
da, gutxi gorabehera.
Hizkuntza erregistroa: Erregistroa
formala da gehien bat, nahiz eta
batzuetan lagunarteko espresioren bat
ager daitekeen.
Pertsonen erabilera: Hautatutako
narrazioaren pertsonak egokiak dira
oro har, eta ez dira nahasten.

Testuaren helburua: narrazio bat da eta
garatuta dago.
Gaiarekiko lotura: Testuan abentura bat
kontatzen da.
Hizkuntza-erregistroa: Testu osoa
erregistro formal samarrean dago,
kontuan edukita narrazio bat dela.
Narratzailearen pertsonen erabilera:
Hautatutako narrazioaren pertsonak ongi
erabili dira.

Informazioaren progresioa eta
koherentzia: ideiak eta datuak ez
daude era logikoan antolatuta, edo
Testuak ez
testua laburregia da hori
du zentzurik nabaritzeko; inkoherentziak daude.
Ideiak errepikatzen dira eta
edo dituen
ezaugarrien- informazioak nekez egiten du aurrera,
edo informazio gutxiegi dago.
gatik, oso
Narrazioak ia ez du garapen
testu eskasa kronologikorik.
Testuaren egitura: narrazioaren
da:
atalak ez dira azaltzen, nabaritzen edo
marrak,
nahasi dira. Testuaren ideiak ez daude
marrazkiak, paragrafoetan antolaturik. Ozta-ozta
nabaritzen da zer gertatzen den edo
letra ez da
nori.
ulertzen,
Testu antolatzaileak eta lokailuak
galdera
Testua antolatzeko lokailurik oso gutxi
daude. Denboren nahasketa dago.
kopiatuta,

Informazioaren progresioa eta
koherentzia: ideiak eta datuak ez daude
oso era logikoan antolatuta. Ideia batzuk
errepikatzen dira eta informazioa astiro
doa edo ideia berri gutxi agertzen dira.
Narrazioa ez da guztiz era kronologikoan
kontatzen.
Testuaren egitura: narrazioaren atal
guztiak ez dira nabaritzen (aurkezpenagarapena -amaiera). Testuaren ideiak
ez daude paragrafoetan antolaturik. Ager
daiteke zer gertatu zen eta nori gertatu
zitzaion, era traketsean.
Testu antolatzaileak eta lokailuak
Testua antolatzeko lokailurik ia ez daude.
Denbora markak nahastuta ager
daitezke.

Informazioaren progresioa eta
koherentzia: ideiak eta datuak era
logikoan daude antolatuta. Ideiak ez dira ia
errepikatzen, hortaz, ideia berriak agertzen
dira. Informazioak aurrera egiten du.
Narrazioa era kronologikoan kontatzen da.
Testuaren egitura:
Narrazioaren atal guztiak antzematen dira:
aurkezpena – garapena - amaiera.
Testuaren ideia gehienak paragrafoetan
daude antolaturik. Gutxienez, narrazioan
nori eta zer gertatu zen agertzen da
Testu antolatzaileak eta lokailuak:
Testua antolatzeko lokailu narratiboren bat
agertzen da (denborazkoak bereziki,
tokizkoak, etab.). Denboraren aditz marka
lehenaldia da; beste bat izatekotan,
justifikatuta agertzen da.

Informazioaren progresioa eta
koherentzia: ideiak eta datuak era logikoan
antolatuta daude. Ez dago inkoherentziarik.
Ideiak ez dira ia errepikatzen, ideia berriak
agertzen dira. Informazioa garatzen da.
Narrazioa era kronologikoan garatuta dago.
Testuaren egitura:
Narrazioaren atal guztiak agertzen dira:
aurkezpena – garapena - amaiera.
Izenburua ager daiteke. Testuaren ideiak
paragrafoetan daude antolaturik.
Agertzen da: zer gertatu zen, nori gertatu
zitzaion eta nola.
Testu antolatzaileak eta lokailuak:
Testua antolatzeko lokailu narratibo batzuk
agertzen dira.
Agertzen diren denbora markak zuzenak dira
(nahiz eta lehenaldian ez egon).

Informazioaren progresioa eta
koherentzia: Ideiak eta datuak era
logikoan daude antolatuta; inkoherentziarik
ez dago. Ideiak ez dira errepikatzen, ideia
eta informazio berriak agertzen dira.
Narrazioa era guztiz kronologikoan garatuta
dago.
Testuaren egitura:
Narrazioaren atal guztiak agertzen dira:
aurkezpena – garapena - amaiera.
Izenburua ere ipini du. Testuaren ideia
guztiak paragrafoetan daude antolaturik.
Agertzen da: zer gertatu zen, nori gertatu
zitzaion eta nola garatu eta bukatu egin zen
istorioa.
Testu antolatzaileak eta lokailuak: testua
antolatzeko lokailu narratibo egokiak
agertzen dira. Oso egoki agertzen dira
denbora markak.

gaztelaniaz

Morfosintaxia:
Akats morfosintaktiko agertzen dira sarritan.
Komunztadura eta gainontzeko arau
gramatikalekin akats nabarmenak daude.
Perpaus bakunak erabiltzen ditu.
Lexikoa
Ez da zehatza, pobrea baizik. Hitzak
errepikatzen dira eta edozertarakoak
erabiltzen ditu. Akats lexikoak daude.
Erdarakadak ager daitezke.
Ortografia eta puntuazioa
Akats ortografikoak ageri dira maiz, eta
puntuazio zeinu batzuk gaizki erabiltzen
ditu (hitz larriak, komak eta puntuak,
parentesiak...)

Morfosintaxia:
Ez dago oinarrizko akats morfosintaktiko
askorik. Komunztadura eta gainontzeko
arau gramatikalak betetzen ditu oro har.
Perpaus elkartu eta menpekoak erabiltzen
ditu.
Lexikoa
Egokia da eta gaiarekin lotuta dago. Ez
daude errepikapen askorik edo
edozertarako hitzik ere. Erabilitako hitzak
zuzenak dira.
Ortografia eta puntuazioa
Akats ortografiko gutxi ditu eta ez dira
oinarrizkoak. Puntuazio zeinuak nahiko
egoki erabiltzen ditu: hitz larriak, komak eta
puntuak, parentesiak...

Morfosintaxia:
Ia ez du akats morfosintaktikorik egiten.
Komunztadura eta gainontzeko arau
gramatikalak betetzen ditu.
Perpaus elkartu eta menpekoak erabiltzen
ditu, eta ondo oro har.
Lexikoa
Egokia eta anitza da, eta gaiarekin bat
dator.
Ez daude akats lexikorik edo arrunkeriarik.
Hitzaren bat errepikatuta egon arren, edo
edozertarako hitzak, sinonimoak ere
erabiltzen ditu.
Ortografia eta puntuazioa
Oso akats ortografiko gutxi ditu eta ongi
erabiltzen ditu puntuazio zeinuak.

Morfosintaxia:
Ez du akats morfosintaktikorik egiten.
Komunztadura eta arau gramatikalak ondo
betetzen ditu.
Perpausak erabiltzen anitza da.
Lexikoa
Hitz zehatzak eta egokiak erabiltzen ditu.
Lexiko aberatsa da hein batean.
Teknizismoak ere erabil ditzake (Tuenti,
sarea...) Ez daude akats lexikorik,
edozertarako hitzik edo arrunkeriarik.
Sinonimoak eta hiperonimoak erabiltzen ditu
modu kontzientean.
Ortografia eta puntuazioa
Ez du akats ortografiko larririk egiten. Ongi
erabiltzen ditu puntuazio zeinuak.

KOHERENTZIA ETA KOHESIOA
(Gaitasun Diskurtsiboa)

KOMUNIKAZIOEGOERARA EGOKITZEA
(Gaitasun
soziolinguistikoa)

Testuaren helburua: testua ez da
narrazioa.
Gaiarekiko lotura: testuak ez du
kontuan hartzen eskatutako gaia. Ez
du informazio nahikorik ematen edo
ez dago garaturik.
Hizkuntza-erregistroa: desegokia da.
Lagunarteko erregistroa nagusitzen
da, edo testua ez da oso ondo
ulertzen, beraz, ezin dira beharrezko
datuak eskuratu.

idatzita…

MORFOSINTAXIA
LEXIKOA, ORTOGRAFIA
(Gaitasun Linguistikoa)

1

Morfosintaxia:
Mota guztietako akats
morfosintaktikoak egiten ditu
(deklinabidean, sintaxian...)
ulergarritasuna zailduz. Esaldi
bakunak edota amaitu gabekoak.
Lexikoa
Eskasa, zehaztugabea eta ez-egokia;
oso lexiko pobrea. Hitzak errepikatzen
dira eta edozertarako hitzak erabiltzen
ditu. Akats lexikoak daude eta
erdarakadak ere bai.
Ortografia eta puntuazioa
Akats ortografiko eta puntuaziozko
asko; testua ulergaitza egiten da
zenbaitzuetan.

2

5
Testuaren helburua: narrazio bat da eta
guztiz garatuta dago.
Gaiarekiko lotura: Inongo zalantzarik
gabe, abenturazko narrazioa da.
Hizkuntza-erregistroa:
Testu osoa erregistro formalean dago
(betiere, kontuan edukita narrazio bat
dela).
Narratzailearen pertsonen erabilera:
Hautatutako narrazioaren pertsonak oso
ongi erabili dira.
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ERANSKINA: arau orientagarriak
HIZKUNTZA GAITASUNA: GRAMATIKA, ORTOGRAFIA, PUNTUAZIOA
Akatsen balorazioa gramatika arloan:
Datozen akatsak oinarrizkoak dira, hortaz, sistematikoki errepikatzen badira, akatsa larria
da:
- Ergatiboa gaizki erabiltzea: “Ni esango dizut”, “Nik hasi naiz lanean”...
- Aditzaren komunztadura ez errespetatzea: “Gizonak ikusi dut”, “Liburu batzuk erosi
zuen”.
- Denbora-nahasketa handiak: “Etorriko bazina etxera joango gara”, “Joango behar
du”.
- Ordena oso gaizki jartzea: “Ez nahi du etorri”, “Daukat etxe bat mendian”,
“Alokatzeko baserria da gehiegi”.
- ...
Errakuntza morfosintaktiko bakan batzuk onargarriak badira ere, akats larriak
sistematikoki egiten baditu edo, sistematikoki izan gabe, puntu desberdinetan behin eta
berriz huts egiten badu, 2, 1 edo 0 mailetan kokatuko zaio.
Akatsen balorazioa ortografia arloan:
Ikasleek idazlanetan egiten dituzten akatsak era askotakoak izaten dira: batzuk munta
handikoak edo “larriak” eta beste batzuk ez hain larriak edo garrantzi gutxiagokoak. Arinak
ez dira kontuan izango (esaterako, teknizismo bat gaizki idatzita egon...)
Oinarrizko arau ortografiko eta maiztasun handiko hitzetan egiten direnak akats larritzat
hartuko dira. Maiztasun urriko hitzetan edo egitura sintaktiko konplexuago edo bitxiagoetan
egiten direnak ez dira normalean hain garrantzitsuak.
Ondokoan idazmenean behinik behin larritzat jotzen diren hainbat akats ematen dira,
adibide gisa:
- Erabilera handiko hitzetan egiten diren akatsak larriak dira beti, hala nola aditz
laguntzaile formetan S agertzea (“nais”...), tx, ts, tz daramaten hitz ezagunak gaizki
idaztea (“etzea”...)
- Aldiz, beste zenbait huts txikitzat joko dira: erabilera urriko hitzen ortografia (“h”ak
bereziki) edota gaztelaniak eragindako akatsak (m p aurretik, v…)
- Letra larrien erabilera okerra.
- …
Akatsak urriak eta ez larriak direnean 5, 4 edo 3 mailetan koka daiteke idazlana.
Kontuan izan akats berbera bakartzat kontatuko dela.
Akatsen balorazioa puntuazioan: Gutxienez, marka hauek agertu beharko lirateke:
- Paragrafoen amaieran puntu joan behar da, baita ideia bat duen esaldi baten
amaieran.
- Harridura eta galdera ikurra edo zeinua ipini behar dira, behar direnean.
- Koma ohiko erabilpenean jarri behar da: zerrendetan, kontaketaren haria eteten
denean, aposizioetan...
- Erabiltzen direnean, ondo erabiltzea: komatxoak, parentesiak eta gidoiak.
Kontuan eduki, akatsak oso ugariak ez direnean, 3. mailan ahal dela kokatu.
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IDAZMENAREN EMAITZAK JASOTZEKO TXANTILOIA
IKASLEA: ____________________________________
DATA: __________________________________________
0
1
ADIERAZLEAK
2
3
4
5
1. KOMUNIKAZIO-EGOERA EGOKITZEA (Gaitasun Soziolinguistikoa)
-

-

Testuaren helburua / Gaiarekiko
lotura
Hizkuntza -erregistroa
Objektibotasuna gaiaren
garapenean

2. KOHERENTZIA ETA KOHESIOA (Gaitasun Diskurtsiboa)
-

Informazioaren progresioa eta
koherentzia
Testuaren egitura
Testu antolatzaileak eta lokailuak

3. MORFOSINTAXIA, LEXIKOA, ORTOGRAFIA (Gaitasun Linguistikoa)
-

-

Morfosintaxia
Lexikoa
Ortografia

HASIERAKO
MAILA

ERDI
MAILA

MAILA
AURRERATUA
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 Testu narratiboa (hiru atalak) eta abentura bat kontatzen da. Bukaera ez guztiz garatua baina
efektu handiagoa egiten du. Erregistroa guztiz egokia. Pertsona mantentzen da
(narratzailea).
 Ideiak era logikoan eta modu kronologikoan adierazita, nahiz eta ildoa apur bat nahastu
hasieran. Lokailu egokiak agertzen dira eta denbora neurtzeko elementuak. Izenburua.
 Morfologikoki eta sintaktikoki oso zuzena; mota askoko esaldiak eta hiztegi aberatsa.
Gaitasun Soziolinguistikoa

5

Gaitasun Diskurtsiboa

5

Gaitasun Linguistikoa

4
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Testu narratiboa, hiru atalak ditu eta garatuak. Abentura bat kontatzen da. Erregistroa ondo dago,
lehen pertsonan kontatuta. Pertsona mantentzen da.
Ideiak era logikoan eta koherentean azalduta. Ideia berriak ematen dira, beraz, akzioak aurrera
egiten du. Lokailuak agertzen dira eta paragrafoetan bananduta. Titulua badu.
Testua ondo idatzita (nahiz eta akatsen bat agertu) Sintaktikoki eta morfologikoki zuzena. Hiztegi
zuzena. Erabilitako aditza lehenaldia da, narrazioen egokiena.

Gaitasun Soziolinguistikoa

5

Gaitasun Diskurtsiboa

5

Gaitasun Linguistikoa

4
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Testua narratiboa; abentura bat kontatzen da, nahiz eta oso xumea izan. Erregistroa egoki
samarra da. Pertsona mantentzen da.
Ideiak era logikoan eta modu kronologikoan adierazten dira, nahiz eta ildoa apur bat
galdu. Lokailuren bat agertzen da eta paragrafoak.Titulua jarri du.
Akats morfologiko eta sintaktiko batzuk; ez oso zuzena. Denboraren markan akats bat
dago (lehen aldian hasten da eta orainera pasatzen da). Hiztegia ez oso aberatsa eta
erdarakadekin.
Gaitasun Soziolinguistikoa

3

Gaitasun Diskurtsiboa

3

Gaitasun Linguistikoa

2

13

HIZKUNTZA KOMUNIKAZIOA: EUSKARA





DBH 2. maila

Narrazioa da nahiz eta abentura oso garatua ez egon. Erregistroa egoki samarra da.
Pertsona mantentzen da.
Ideiak era logikoan eta modu kronologikoan adierazita. Informazioak aurrera egiten du.
Lokailuak, paragrafoak, titulua.
Esaldiak oro har bakunak. Hiztegia ez oso aberatsa. Oinarrizko akats gutxi.
Gaitasun Soziolinguistikoa

3

Gaitasun Diskurtsiboa

3

Gaitasun Linguistikoa

3
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Abentura bat kontatzen du, xumea bada ere. Narrazioa oro har ez oso garatua. Izenburua.
Lehenengo pertsona mantentzeen da: narratzailea “gu”.
Ideiek aurrera egiten dute, era traketsean. Modu kronologikoan adierazita dago. Lokailu
gutxi, denboraren markatzaileren bat, bi paragrafotan soilik antolatuta.
Esaldi sinpleak, sintagma batzuk ez daude ongi (ni eta nire lagunak...). Hiztegi arrunta.
Oinarrizko akats ortografikoak eta gramatikalak.
Gaitasun Soziolinguistikoa

2

Gaitasun Diskurtsiboa

2

Gaitasun Linguistikoa

1
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Ez du abentura bat kontatzen, egunkari antzeko bat idatzi du. Narrazioa oro har ez dago
oso garatua.
Ideiak era kronologikoan antolatuta, nahiz eta istorio bat kontatu ez. Lokailu gutxi eta
denboraren markatzaileren bat. Paragrafoak eta izenburua.
Esaldi sinpleak. Hiztegi arrunta. Oinarrizko akats ortografikoak eta gramatikalak .
Gaitasun Soziolinguistikoa

2

Gaitasun Diskurtsiboa

2

Gaitasun Linguistikoa

1
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