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1. IDAZMENA ZUZENTZEKO IRIZPIDEAK
Ebaluazio-irizpideen azalpena
Hizkuntza idatzia ebaluatzeko irizpideak hiru bloketan antolatu dira:
 Komunikazio-egoerara egokitzea (Gaitasun Soziolinguistikoa)
 Koherentzia eta kohesioa (Gaitasun Diskurtsiboa)
 Gramatika, 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: idazlearen jarrera, komunikazio-asmoa, ekoizpen- eta harrerakanala… eta horiek testuari dagozkion 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 item-eko agindua
betetzen den (narrazioa idatzi, albistea, gutuna...).
-Gaiarekiko lotura. Ea informazioa esanguratsua den emandako
komunikazio egoerari erreparaturik eta ea ikasleek ekoitzi behar duten testugenerorako 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. Gramatika, 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 irizpide nagusiak.
Hauek dira adierazleak:
-Gramatika. 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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2. HIZKUNTZA ORIENTABIDEAK.
PUNTUAZIOA.

GRAMATIKA,

ORTOGRAFIA

ETA

Akats gramatikal larriak
•

Joskera: hitzak eta perpausak era desegokian lotzea (“A house
beautiful”, “This is a hobby very interesting”).

•

Morfologia: subjektua ez agertzea (“Is nice”), subjektu eta aditzaren
arteko komunztadura eza (“She go”), aditz formak gaizki idaztea (“I not
like”, “I doing”), galderak gaizki egitea (“you like biscuits?”, “where you
live?”).

Akats larriak hiztegian
Bizilekua, etxea, pertsonak eta zaletasunak deskribatzeko hiztegia urria izatea,
hitzak gaizki asmatzea (“bicicletation”, “entendation”), kategoriak nahastea
(“Good/well”), ‘false friends’ era desegokian erabiltzea (“Large=largo”,
“parents=parientes”, “library=libreria”).
Akats larriak ortografian
•

Hizki larriak ez erabiltzea izen berezietan, “I” izenordainean, esaldi
hasieran eta puntuaren ostean, egunak eta hilabeteetan, etb.

•

Esanahia aldatzen duten akatsak
“Hair/Air/Ear”; “It’s/Its”, “Two/Too/To”).

•

Maiztasun handiz erabilitako hitzak zuzen ez idaztea (country, town,
village..., father, mother..., big, small..., live, come..., white, yellow..., one,
two...)

egitea

(“They're/There/Their”;

Akats larriak puntuazioan
Puntua, koma, harridura eta galdera ikurrak ez erabiltzea edo gaizki erabiltzea.
Akats txikiak
Akats isolatuak egitea gaitasun soziolinguistikoan eta diskurtsiboan puntuazio
altuko (4-5) testuetan, adibidez: ‘Then on 17:30’ ‘Then at 17:30’ beharrean, ‘life’
‘live’ beharrean,…
Akats ortografikoak maiztasun gutxiko hitzetan: spagheti, hangry, made/did,
new en lugar de piece of news, bored/boring…
Estruktura konplexuagoetan egiten diren akatsak: ‘meet with you’, ‘nothing
special going on the world’ ‘nothing special going on in the world’ beharrean,
‘anything ‘nothing/something’ beharrean, ‘I like a lot ‘‘I like it a lot’ beharrean…
GARRANTZITSUA
1. Ikasleak 40 hitz baino gutxiago idatzi baditu, atal honetan gehienez 3
puntu lortu ahal izango du.
2. Gaitasun soziolinguistikoan eta gaitasun diskurtsiboan 0 puntu daukan
ikasleari, automatikoki atal honetan 0 puntu emango zaio.
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3. IDAZMENAREN EMAITZAK JASOTZEKO TXANTILOIA

IKASLEA: _______________________________________
DATA: __________________________________________

ADIERAZLEAK

0

1

2

3

4

5

1. Komunikazio-egoera egokitzea
(Gaitasun soziolinguistikoa)
2. Koherentzia eta kohesioa
(Gaitasun diskurtsiboa)
3. Gramatika, lexikoa, ortografia
eta puntuazioa (Gaitasun
linguistikoa)

HASIERAKO
MAILA

ERDI
MAILA

MAILA
AURRERATUA
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4. PROBA

EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA
IDAZMENA

DESKRIPZIOA
2015
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DESKRIPZIOA
MY HOBBY
Your school publishes a monthly magazine. The next issue will include a new
section called Our Students’ Hobbies. You want to take part in this section.
Write a description of one of your hobbies and persuade your
schoolmates to practice it.
Write about 60-70 words.
In your description you should include






the name of your hobby
the place/s where you can do it
what it consists of (what it is about)
why you like doing this hobby
any other information that can help to explain your hobby.

_________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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KOMUNIKAZIO-EGOERARA EGOKITZEA
(Gaitasun soziolinguistikoa)

DESKRIPZIOA: ZUZENTZEKO IRIZPIDEAK
0
Testuaren helburua ez da
betetzen: ez da hautematen
hobby baten deskribapena idatzi
duela.
Oinarrizko aspektuei buruzko
eskatutako informazioa ez da
agertzen.
-Hobby-aren izena ez dago.
-Zein tokitan egin ahal den ez
du esaten.
-Ekintza zertan datzan ez du
azaltzen.
-Hobby-a zergatik gustatzen
zaion ez du azaltzen.
-Hobby-a azaltzeko laguntzen
zaion informazio berria ez da
agertzen
EDO
Testua ulergaitza da.

-Hobby-aren izena ager liteke.
-Zein tokitan egin ahal den ager
liteke.
-Ekintza zertan datzan ez du
azaltzen.
-Hobby-a zergatik gustatzen zaion
ez du azaltzen.
-Hobby-a azaltzeko laguntzen zaion
informazio berria ez da agertzen.

3
Testuaren helburua betetzen da:
orokorrean hobby baten deskribapena
idatzi duela sumatzen da. Garrantzitsua:
lehenengo irakurraldian testua ulertzen
da.

4
Testuaren helburua betetzen da:
hobby baten deskribapena idatzi
du. Garrantzitsua: lehenengo
irakurraldian testua erraz ulertzen
da.

Oinarrizko aspektu batzuei buruz,
eskatutako informazioa idatzi du. Hala
ere, informazioak xehetasun gutxi
dauka.

Oinarrizko aspektuei buruz, eskatutako
informazioa idatzi du. Hala ere,
informazioak xehetasun gutxi izan
dezake.

Eskatutako informazioa agertzen
da.

-Hobby-aren izena dago.
-Zein tokitan egin ahal den agertzen
da.
-Ekintza zertan datzan azal lezake.
-Hobby-a zergatik gustatzen zaion
sar lezake.
-Hobby-a azaltzeko laguntzen zaion
informazio berria ez da agertzen.

-Hobby-aren izena dago.
-Zein tokitan egin ahal den agertzen
da.
-Ekintza zertan datzan azaltzen du.
 Hobby-a zergatik gustatzen zaion
sartzen du,
EDO
 Hobby-a azaltzeko laguntzen zaion
informazio berria sartzen du.
Idazkera argia erabiltzen du.

Deskribapenaren egitura ez da
errespetatzen (titulua eta gorputza).
Beste testu motatako elementuak txerta
litzake (elkarrizketa, adibidez).
Proposatutako aspektuen ordena
aldatzen ditu.

Deskribapenaren egitura (titulua eta
gorputza) partzialki errespetatzen du.
Beste testu motatako elementuak
(elkarrizketa, adibidez) txerta litzake eta
proposatutako aspektu batzuen ordena
alda lezake.

Orokorrean, deskribapenaren egitura
(titulua eta gorputza) errespetatzen du.
Beste testu motatako elementuak (agurra,
elkarrizketa, adibidez) txerta litzake
ETA/EDO proposatutako aspektu
baten/batzuen ordena alda lezake.

-Ideiak loturarik eta
garrantzirik gabekoak dira.

Informazioaren antolamendua eta
progresioa:

Informazioaren antolamendua eta
progresioa:

Informazioaren antolamendua eta
progresioa:

-Ageri den informazioa oso
urria da.

-Ideiak ez daude era logikoan
antolatuta; desordenatu samar
daude.

Deskribapenaren egitura ez da
errespetatzen. Proposatutako
aspektuen ordena ez da
errespetatzen.
KOHERENTZIA ETA KOHESIOA
(Gaitasun Diskurtsiboa)

Onarrizko aspektuei buruzko
eskatutako informazioa ez da
agertzen.

2
Testuaren helburua nekez betetzen
da: ahalegina egin behar da hobby
baten deskribapena idatzi duela
sumatzeko. Garrantzitsua: testua
ulertzeko berrirakurri behar da.

Idazkera telegrafikoa (zerrenda)
erabiltzen du.

Idazkera ez da sumatzen.

GRAMATIKA, LEXIKOA,
ORTOGRAFIA ETA PUNTUAZIOA
(Gaitasun Linguistikoa)
Ikusi hizkuntza orientabideak (4.orr)

1
Testuaren helburua ez da betetzen: ez
da hautematen hobby baten
deskribapena idatzi duela.
Garrantzitsua: testua partzialki
ulertzeko behin baino gehiagotan
irakurri behar da.

Informazioaren antolamendua
eta progresioa:

Idazkera telegrafikoa (zerrenda)
erabiltzen du.

-Edukia ez da garrantzitsua,
errepikapen edota datu inkoherente
asko daude.
-Testuaren esaldi batzuk beste
hizkuntza batean ager daitezke.

Gramatika eta ortografia akatsak
hain dira ugariak eta larriak,
ezen testua ez baita ulertzen.

Gramatika eta ortografia akatsak hain
ugariak eta larriak diren komunikazioa
erabat oztopatzen dutela.

Proposatutako egoerari aurre
egiteko, erabateko hiztegi falta
egiaztatzen da.

Proposatutako egoerari aurre egiteko,
hiztegi falta nabaria somatzen da.

-Ideiak ez daude era logikoan
antolatuta, pixka bat desordenatuta
daude eta batzuetan ez ditu
paragrafoak erabiltzen.
-Informazioaren zati bat ez da
garrantzitsua, eta errepikapen eta
datu inkoherente batzuk daude.
-Testuaren hitz batzuk beste
hizkuntza batean ager daitezke.

-Ideia gehienak era logikoan antolatuta
daude eta paragrafo batean edo
gehiagotan ordenatuta daude.

-Hobby-aren izena dago.
-Zein tokitan egin ahal den
agertzen da.
-Ekintza zertan datzan azaltzen
du.
-Hobby-a zergatik gustatzen
zaion azaltzen du.
-Hobby-a azaltzeko laguntzen
zaion informazio berria idazten
du.
Idazkera argia erabiltzen du eta
irakurlearen arreta bereganatzen
saiatzen da

5
Testuaren helburua erabat
betetzen da: hobby baten
deskribapena idatzi du.
Garrantzitsua: lehenengo
irakurraldian testua oso erraz
ulertzen da.
Eskatutako informazioa
agertzen da zehatz-mehatz.
-Hobby-aren izena dago.
-Zein tokitan egin ahal den
agertzen da.
-Ekintza zertan datzan
azaltzen du.
-Hobby-a zergatik gustatzen
zaion azaltzen du.
-Hobby-a azaltzeko laguntzen
zaion informazio berria
idazten du.
Idazkera zuzena eta argia
erabiltzen du eta irakurlearen
arreta bereganatzen du.

Deskribapenaren egitura
(izenburua eta gorputza)
errespetatzen du. Orokorrean,
proposatutako aspektuen ordena
jarraitzen du.

Deskribapenaren egitura
(izenburua eta gorputza)
errespetatzen du.
Proposatutako aspektuen
ordena jarraitzen du.

Informazioaren antolamendua
eta progresioa:

Informazioaren antolamendua
eta progresioa:

-Ideiak era logikoan antolatuta
daude eta paragrafo batean edo
gehiagotan ordenatuta daude.

-Gehienetan informazio berria eta
garrantzitsua agertzen da, baina
errepikapen batzuk egon daitezke eta
datu inkoherenteren bat ere.

-Informazio berria eta
garrantzitsua agertzen da, ez
dago koherentziarik gabeko
daturik baina errepikapen bat
egon daiteke.

-Informazioa lotzeko juntagailu, lokailu
eta adierazgailuren bat erabiltzen du,
adibidez “and”, “but”, “or”, “as you
know”, “also”, izenordainak,
erakusleak,…

-Informazioa lotzeko juntagailu,
lokailu eta adierazgailu batzuk
erabiltzen ditu, adibidez “and”,
“but”, “or”, “as you know” “also”,
izenordainak, erakusleak,…

-Ideiak era logikoan antolatuta
daude eta paragrafo batean
edo gehiagotan ordenatuta
daude.
-Informazio berria eta
garrantzitsua agertzen da, ez
dago errepikapenik ezta
koherentziarik gabeko daturik.
-Informazioa lotzeko juntagailu,
lokailu eta adierazgailuak
erabiltzen ditu, adibidez “and”,
“but”, “or”, “as you know” “also”,
izenordainak, erakusleak,…

Gramatika eta ortografia akatsak
nahiko ugariak eta errepikatuak dira eta
batzutan komunikazioa oztopatzen
dute.

Testuaren gramatika eta ortografia
akatsek ez dute komunikazioa
oztopatzen: mezua lehenengo
irakurraldian uler daiteke.

Testua zuzena da, gramatika
edota ortografian akats larriren bat
egon daitekeen arren. Bi akats txiki
ere egon daitezke.

Testua gramatikaren eta
ortografiaren aldetik zuzena da,
bi akats txiki egon daitezkeen
arren.

Hiztegia ez da egokia: hitzak
errepikatzen da edo hitzak beste
hizkuntza batean erabiltzen ditu hiztegi
faltagatik.

Proposatutako egoerarekiko, hiztegia
egokia da. Gerta daiteke hitzen bat beste
hizkuntza batean erabiltzea, komunikazioa
bermatzeko helburuarekin.

Proposatutako egoerarekiko,
hiztegia egokia da.

Proposatutako egoerarekiko,
hiztegia egokia eta era anitza da.
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ADIBIDEAK
HASIERAKO MAILA
Maila honetako ikasleak testuaren helburua ozta-ozta betetzen du. Informazio
urria eskaintzen du. Neke handiz ulertzen diren ideiak adierazten ditu. Idazkera
telegrafikoa (zerrenda) erabiltzen du.
Testuaren generoaren egitura neurri batean bakarrik errespetatzen du.
Koherentziarik gabeko ideiak idatz ditzake eta ordenatu gabe egon daitezke.
Batzuetan ez ditu paragrafoak erabiltzen. Aldian behin, garrantzirik gabeko
informazioa eta informazio errepikatua erabiltzen du.
Gramatika eta ortografia akats ugari egiten ditu, . Hiztegi desegokia eta
errepikatua erabiltzen du. Hiztegiaren gabeziaren eraginez, beste hizkuntza
bateko hitzak erabil ditzake.
Hasierako maila 1
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Hasierako maila 2
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ERDI-MAILA
Maila honetako ikasleak testuaren komunikazio-xedea betetzen du: oro har,
zereginerako eskatutako informazioa ematen du. Lehenengo irakurraldian
testua ulertzen da.
Oro har, testuaren generoaren egitura errespetatzen du. Ideiak era logikoan
ordenatzen ditu paragrafo batean edo gehiagotan. Gehienetan informazio berria
eta garrantzitsua eskaintzen du. Inoiz juntagailu, lokailu edo testumarkatzaileren bat erabil dezake, informazioari kohesioa emateko.
Gramatika eta ortografia akatsek ez dute testuaren ulergarritasuna oztopatzen.
Hiztegi egokia erabiltzen du. Komunikazioa bermatzeko, batzuetan hitzen bat,
inoiz beste hizkuntza batean idatz dezake.
Maila honetako adierazleez gain, aurreko mailetakoak ere barne hartzen ditu.
Erdi-maila 1
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Erdi-maila 2
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MAILA AURRERATUA
Maila honetako ikasleak komunikazio-xedea egoki betetzen du. Eskatutako
informazioa ematen du eta zereginari dagozkion bere ideiak gehitzen ditu.
Lehengo irakurraldian testua oso erraz ulertzen da. Idazkera zuzena eta argia
erabiltzen du eta irakurlearen arreta bereganatzen du.
Testuaren generoaren ezaugarriak errespetatzen ditu, askotariko hizkuntzaegiturak erabiliz. Ideiak era logikoan antolatuta daude eta paragrafo batean edo
gehiagotan ordenatuta daude. Xedeari dagokion informazio berria eta
garrantzitsua eskaintzen du. Askotariko juntagailuak, lokailuak edo testumarkatzaileak erabiltzen ditu, informazioari kohesioa emateko.
Gramatikari eta ortografiari dagokienez, idazlana oro har zuzena da, akatsen
bat egin dezakeen arren. Hiztegi egokia eta aberatsa erabiltzen du.
Maila honetako adierazleez gain, aurreko mailetakoak ere barne hartzen ditu
Maila aurreratua
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Maila aurreratua 2
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