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C-testa mailaketa-proba 

gisa aztertuz

Amaia Arauzo, Josu Perales

Jorratuak ditugu Cloze-testaren eta C-testaren gaineko hainbat alderdi 

aldizkari honetan bertan (Perales, 2006, 2007). Oraingo lan hau, berriz, 

paratu dugu “C-testei gertuagotik begiratuz” izenburu duenaren segida 

gisa.

Artikulu hartan aztertutako alderdi teorikoak abiapuntu harturik, C-testak 

gure ingurunean zenbateraino den aplikagarri eta baliagarri begirat zen 

hasi nahi dugu. Lana bi zatitan dago banatua. Lehenengoan, aipatu artiku-

luan azaldutako hainbat kont zeptu teoriko ekarriko ditugu berriz gogora 

eta horiei erant siko, gaurkot ze aldera, beste bat zuk merezi dutelakoan.

Bigarren zatian, berriz, C-test bat prestatu, euskara-hiztunez osaturiko 

bi lagini eta euskara-ikasle helduez osaturiko hirugarren lagin bati ere 

erant zunarazita emait zen azterketa azalduko dugu. Hirugarren laginean 

Donostiako hainbat euskaltegitako 83 euskara-ikaslek hartu dute parte. 

Zeregin horretan, Amarako AEK, Hit zez, Ilazki, Legazpi 6, Urumea eta 

Urrat s euskaltegiak izan ditugu lankide.

Aurreko berrikusketa teorikoetan idat zi bezala, C-testari ikusten zaizkion 

egitekoetako bat da ikaslegaia ikas-prozesuaren zein urrat setan dagoen 

zehaztea. Hori horrela, probaren alderdi horri begiratuko diogu azterlan 

honetan.

Ebaluazioa jardun baterat zaile bat da, eguneroko jardunean sort zen den 
informazioa bilduz eta landuz, aldez aurretik ezarri diren helburuak 
lort zen diren ala ez egiaztatu eta hobeto bete daitezen egin beharreko 
aldaketak erabakit zen lagunduko duena. Beraz, ebaluazioa ez da ikas- 
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-irakas-prozesuaren amaieran edo une jakinetan kokat zen den urrat sa, 
ikas-irakasbidean ikasle eta irakasleek eskuetan etengabe darabilten tresna 
emankorra baizik. Hori dela eta, ebaluazioaren ikuskera honek kirriku-
luaren dokumentuaren atal guztien elkarreragile bihurt zen du ebaluazioa 
bera, eta prozesu bizi eta oparo izatera bult zat zen (HEOK, 1999).

Ebaluazioaren kont zeptua zabala da eta ikas-prozesuei buruzko neurke-
tak, erabakiak, moldapenak, besteak beste, bilt zen dira horren baitara. 
Ikaslearen alorrean hainbat tresna erabilt zen ditugu. Horietako bat zuk 
berariaz sort zen dira hiztunak hizkunt za baliat zen zenbateraino dakien 
neurt zeko. Probak hainbat eratara sailka daitezke (Hughes, 1989).

� Probaren zertarakoaren araberakoak:

– Hizkunt zaren gaitasun-probak.

– Ezarritako helburuen lorpena egiaztat zeko probak: amaiera-probak, 
aurrerabide-probak.

– Diagnostiko-probak.

– Mailaketa-probak.

� Ezarritako atazen nolakoaren araberakoak:

– Proba zuzenak: elkarrizketa bat ikasleak ahoz duen komunikazio-
-ahalmenaren tamaina zehaztekoa. Hot s, neurtu nahi den objektuari 
era zuzenean begirat zen zaionean.

– Zeharbidezko probak: aukera anit zeko proba, ikaslearen hizkunt za 
gaitasunari buruzko inferent zia egiteko. Zeharbidezkoa da ez baita 
hiztunaren komunikazio-jardun naturala.

� Proban neurt zen diren hizkunt za osagaien zenbatekoaren arabe-
rakoak:

– Elementu diskretuez osaturikoak: hizkunt zaren atal isolatuak neurtu 
ohi dituzte.

– Proba integratiboak: hainbat hizkunt za-osagai uztart zen dituztenak 
(diktaketak, idazlanak…). Proba integratiboen sailean proba prag-
matikoak ere lekutu daitezke, proba pragmatikoak dira edozein pro-
zedura edo ataza ikaslea hizkunt za-osagaiak erabilt zera sustat zen 
duena hizkunt za horren ohiko erabilera-egoeran, hizkunt zaz hara-
goko inguruneari ere erreparatu behar dionean, alegia.

� Zuzenketa-moduaren araberakoak:

– Proba objektiboak: edozein zuzent zailek zuzent zen duela ere emait za 
beti bat bera izaten denean. Aukera anit zeko proba bat, esaterako, 
objektiboa da, zeren eta are hizkunt za ez dakien pert sona batek 
zuzenduko balu ere, erant zun-t xant xiloia edukita, puntuazio bera 
emango bailioke.

– Proba subjektiboak: aztert zaileak bere irizpidearen araberako juzgua 
egin behar duenean.
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� Erreferent zia-esparruaren araberakoak:

– Arauaren araberako probak: proba hauetan taldearen emait zak dira 
erreferent zia norbanako bakoit zari buruz. Era honetako emait za 
izango lit zateke ikaslea zein perzentiletan dagoen zehaztea.

– Irizpidearen araberako probak: aldez aurretik ezarritako irizpideei 
jarraikiz puntuak ematen direnean.

� Ezarpen-eremuaren araberakoak:

– Ikasgelakoak: irakasleak ikasgelan egin dit zakeenak.

– Hedadura handiko probak: jeneralean erabilera zabaleko proba estan-
darizatuei dagozkie.

Beraz, sailkapenari jarraikiz, prestatu dugun C-testa proba integratiboa 
izango lit zakete, hizkunt zaren hainbat atal bilt zen baititu bere baitara 
(alderdi lexikalak, sintaktikoak, morfologikoak…). Zeharbidezkoa da. 
Objektiboa. Arauaren araberakoa eta hedadura handikoa izateko begiz 
joa, azken xedea mailaketa-proba lort zea izaki.

C-testa, Cloze-testaren aldaera, hogei hizkunt zatan baino gehiagotan era-
bili da. Alemanian, Duisburg-eko unibert sitatean Christine Klein-Braley 
eta Urich Raat z irakasleek sortu zuten proba-mota hori. Klein-Braley-k 
eta Raat z-ek Colchester-en aurkeztu zuten lehenengo aldiz C-principle 
delakoa Fourth International Language Symposium-en. Lehenengo iker-
ketak ingelesarekin eta alemanarekin burutu zituzten.

C-testa, gaur egun, UNIcert®-en proiektu funt sekoenetako baten osagaia 
da (University Foreign Language Certifi cation System, Alemanian) 
Europako markoari jarraikiz bideratua (Eckardt eta Voss, 2006). Eta, 
halaber, Bolonia unibert sitateko ALTAIR proiektuan ere hart zen da kon-
tuan (Tamburini eta Paci, 2002).

Duisburg-eko unibert sitatean ikergai nagusienetakoa da testing-aren 
alorrean (http://www.uniduisburg.de/FB3/ANGLING/FORSCHUNG/
home.html). C-testa ere Internet-en bidez bidera daiteke Bart zelonako 
unibert sitatearen hizkunt za zentroak, UAB Idiomes-ek, abian jarritako 
euskarri telematikoa lekuko: http://si.uab.es/suab244w/ada/ctest s/ctest s.
html. Edota http://www2.hawaii.edu/~roever/wbt.html (Esteban, 2007). 
Eta aho batez aitort zen dute ebaluazioaren alorrean dihardutenek proba 
erraza dela sort zen eta aplikat zen. Erabilgarria da oso, adituen irit ziz.

“C-testei gertuagotik begiratuz” artikuluan (Perales, 2007) zer azaldu 
genuen gogoratuz esan dezagun, cloze-testak 1960.eko hamarkadan biga-
rren hizkunt zen ikas/irakaskunt zan ere hasi zirela erabilt zen. C-testa 
Cloze-testen aldaera bat da. Irakurmena zen hasieran neurgaia baina 
hizkunt za trebetasun orokorra neurt zeko ere baliat zen hasi ziren. Izan 
ere, azterlan askotan bistarat zen zen korrelazioak bazeudela diktaketa, 
ent zumena, irakurmena testat zen zituzten proben eta cloze-testen artean. 
Horrek argi adierazten zuen neurgai bert sua zutela. Ondorioz, gero eta 

C-testaren 

azpiko teoria: 

erredundant zia 

murriztua
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gehiago hasi ziren Cloze-testak ikusten trebetasun orokorraren neurpide 
gisa.

Sigott-i jarraikiz (2004), Eta C-testei soil-soilik begiratuz orain, horien 
funt s teorikoa ere Gestalt-en psikologian1 dago sustraitua eta, orobat, 
Informazioaren teoria-ren alorreko errendundant zia murriztua izeneko 
kont zeptuan. Taylor-ek berak aipatuak zituen biak (1953) Cloze-testen 
oinarri gisa. Eta C-testak Cloze-testen aldaera bat diren heinean oinarri 
teoriko bera dute euskarri. Gestalt-en psikologiaren arabera, hainbat zati 
falta dituen testuaren irakurleak kapazak dira testua bere osoan ikusteko, 
falta diren zati horiek ikasle beraiek jarriz. Zergatik diren gai hori egi-
teko, Informazioaren teoriak azalt zen lagunduko luke.

Spolsky-k argudiatu zuenez (1973), hizkunt za naturalek erredundant zia-
ren beharra izaten dute. Hizkunt za bidezko mezuak igort zeko kanalak ez 
daude beti behar bezain garbi. Oztopoak izan daitezke-eta bidean, mezua 
hart zailearengana iristea galaraz dezaketenak (zarata eragozlea). Hori 
horrela, hizkunt zaren ezaugarri behinenetako bat erredundant zia da.

Hizkunt zan, mezuak irit siko direla ziurtat zeko, mota askotako errepikak 
gertat zen dira. Eta kanalean trabak egon ezean ez dago hizkunt zaren 
parte baten beharrik mezua helarazteko. Zarata edo traba horiek ez dira 
beti egoten eta hizkunt zak erredundante izaten jarrait zen du horrelakoe-
tan. Spolsky-k dioenez:

Mezuak hizkunt za arruntean uler daitezke are eta dezenteko 
hizkunt za-zatiak kent zen badira edota it xuraldat zen badira ere. 
Bestela esanda: mezuek osagai asko dituzte (linguistikoki bainoago 
estatistikoki defi nituak) komunikazioari kalte egin gabe ezaba dai-
tezkeenak (Spolsky, 1973: 169).

Hizkunt za erabilt zen jakin eta, erredundant ziaz oharturik egotea eta hura 
maneiat zen jakitea, oso bat eginik daude elkarrekin. Hiztun gaitua iza-
tearen ezaugarria da, besteak beste, erredundant ziaren ipi-apa guztiez 
jabeturik egotea.

Horretaz bada, bidezko ondorioa da hizkunt za baliat zen hain abila ez 
denak ez diela erredundant zia murrit zeko egoerei hiztun iaioak hainba-
teko etekinik aterako. Euskaldun petoa, esaterako, kapaza izango da 
bert soaren azken hit z-sorta edota errima bere kasa amait zen.

Hiztun gaitua kapaza izango da, orobat, solaskideak buruan duen baina 
ahotik irten ezinik darabilen hit zari igart zen baita hari esaten lagunt zen 
ere.

– Neska hori oso zera da, gorabehera handiak ditu. Egun bat zuetan pozez 
gainezka eta beste bat zuetan goibel. Oso zera da…

– Bai ziklotikimoa.

– Horixe!

Horiek horrela, mezua “biluztea”, hainbat hizkunt za osagaiz murriztea, 
alegia, eta ikasten ari direnak horrekin nola moldat zen diren ikustea oso 
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bide egokia izan daiteke hizkunt za trebetasuna orokorraren berri jaki-
teko. Cloze-testetan erredundant zia murrizteko n hit zez bat ezabat zen da 
eta C-testetan bi hit zez bat erditik moztu eta eskuin aldeko partea ezabatu 
egiten da.

Spolsky-ren ideiak Oller-ek hartu zituen (1976, 1979) eta “expectancy 
grammar” terminoa sortu zuen espero dezakegun gramatika izendat zeko. 
Hizkunt za barneratua duen hiztuna kapaza da, ent zuten edo idazten ari 
den bitartean, jasot zen ari den input hori alderat zeko jadanik eskuratua 
duenarekin.

Oller-en ustez, badago “sintesi bidezko analisia” deitu zuen prozesua. 
Prozesu horixe jart zen du abian hiztunak hizkunt za inputari aurre egi-
tean. Gaineratu egiten du prozesu horren ant zeko beste bat edo are ber-
bera ere abiarazten dela ent zutean eta idaztean ez ezik hit z egitean eta 
idaztean ere bai.

Horretatik guztitik aise ondoriozta daiteke, beraz, hizkunt za diment sio 
bakarreko konstruktua dela. Hizkunt za proba-atalen arteko korrelazio 
altuek ideia horri eut siko liokete, gainera.

Ent zuten edo idazten ari dena, berriz, etengabe ari da hipotesiak 
eraikit zen zer eta nolako input jasoko duen […]. Mezuaren jasot zai-
leak eraikit zen dituen hipotesi horiek ant z handia dute mezuaren 
igorleak egiten dituenekin […] Egoera bietan planifi kazio-prozesua 
nahiz hipotesi sort ze-prozesua espero dezakegun gramatikaren ildo-
tik kont zeptualiza daiteke (Oller, 1976: 167).

Harago joanez, Oller-ek argudiatu zuen “expectancy grammar” kont zep-
tua ez dagokiela soilik hizkunt zei, mundu osoari baizik. Hizkunt za pro-
zesat zeak, hortaz, ingurune linguistikoarekin eta estralinguistikoakin 
ere izango luke zerikusia. Eta profi zient ziak bere baitara bilduko lituzke 
hizkunt zan oinarritutako ezagut zen eta, orobat, munduan oinarritutako 
ezagut zen igurikapenak. Oller-ek “pragmatic expectancy grammar” 
aipatu zuen.

Cloze-testean ez bezala, hit zak biz bat aukeratu eta hit z horietako 
bakoit zaren bigarren erdia ezabat zen da. Beraz, ezabatu ez da testuaren 
alorrean ezabat zen baizik eta hit zen alorrean. Eta ez dira hit zak beren 
osoa kent zen, eskuin aldeko erdia baizik. Partez bakarrik ezabat zen dira. 
Egileek diotenez, hit zak “elbarritu” egiten dira azterketariek jar dezaten, 
ingurunea lagun, kendutako zatia.

Hit zaren erdia, eskuin aldekoa, ezabat zen da. Halatan, zort zi letra dituen 
hit zari amaierako lauak kenduko zaizkio. Hit zaren letra-kopurua bakoitia 
denean, berriz, letra bat ut ziko zaio ezabatuko den eskuin aldeko par-
teari. Zazpi letra dituen hit zean, esaterako, lau letra izango ditu eskuin 
aldekoak.

C-testaren 

egitura
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Probaren sort zaileek diotenez, C-testaren bidez “hizkunt za trebetasun 
orokorra” neurt zen da. “Hizkunt za trebetasun orokorra” esatean bat 
datoz gaia jorratu duten autoreak trebetasun edo abildade orokor hori ez 
dela osagai monolitiko eta aldaezin bat baizik eta abildade-bilduma bat 
alderdi lexikalak eta gramatikalak bere baitara bilt zen dituena (Spolsky, 
2001; Eckes eta Grotjahn, 2006). Ezagut za gramatikal eta lexikal hori 
hiztunaren hizkunt za oinarri nagusia izango lirateke.

Raat z eta Klein-Braley (1998) honela diotee General language profi -
ciency horretaz mint zo direnean:

The “general language profi ciency” tested by the C-Test and belie-
ved by us to be the bedrock of linguistic performance seems to be 
very similar to Bachman’s operational competence – the superor-
dinate category for lexical, morphological, syntactical, graphologi-
cal knowledge on the sentece level and for knowledge of cohesion 
and rhetorical organisation on the text level. We do not believe that 
the C-test would be a suitable procedure for measuring a pragma-
tic competence as a separate component and would suggest that if 
assessing this aspect of language profi ciency is of supreme impor-
tance, then test s devised specifi cally for this purpose should be used. 
Nevertheless we would claim that adequate or superior performance 
in the area of sociolinguistic competence can only be achieved if 
the basic underlying organisational competence (general language 
profi ciency as assessed by the C-Test) is suffi cient (Raat z & Klein-
-Braley, 1998: 6).

Beraz, autore horiek diotenaren arabera, hizkunt z abildade orokor horrek 
ant z handia du Bachman-en gaitasun operazionalarekin. Gaitasun horre-
tara bilt zen dira ezagut za morfologikoa, sintaktikoa eta grafologikoa hala 
nola testuaren alorreko kohesioa eta antolaera erretorikoa ere.

Esatekoa da, hala ere, egon badagoela, C-testak zer neurt zen duen gal-
det zen denean, erant zun argia emateko behar besteko sortengu enpiriko-
rik ez dugula dioen autorerik (Esteban, 2007).

Lau erabilera ikusten dizkio Klein-Braley-k C-testari:

� Mailaketa-proba.−

C-testak ikaslegaia zein mailatan lekut zekoa den jakiteko erabil daiteke. 
Izan ere, ia bere sorreratik erabili izan da C-testa ikasleen mailari ant ze-
mateko eta ikastaldetan mailakat zeko. Halaxe erabili zuten Eurozentrum, 
Kolonian, Baita Duisburg-en bertan ere. Süssmilch-ek (1984) jatorrizko 

.1:

Zer neurt zen 

da C-testaren 

bidez?

Zertarako balio 

dute C-testek?
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hiztunei eta alemana ikasten ziharduten etorkin helduei erant zunarazi 
proba eta bere ondorioa izan zen: “can be used by teachers in normal 
classrom procedures, but it can also be use as an aid in selection, clas-
sifi cation and placement decisions” (1984: 173).

� Hautapena.−

C-testa, bestalde, erabil daiteke profi zient zia-mailarik gorena duten 
ikasleei ant zeman eta horiek aukerat zeko.

� Erabakiak hart zeko.−

C-test-en emait zak oinarri hartuz, erabakiak har daitezke ikasleek 
ikasten jarrai dezaten edo aurrez ezarritako helburua ea lortu duten 
egiaztat zeko.

� Ikerketa.−

C-testa hiru azterketari-mult zorekin erabil daiteke: a) beren jatorrizko 
hizkunt za ikasten ari diren haurrekin: b) H

2
 ikasten ari diren haur eta 

helduekin, eta, c) at zerriko hizkunt za ikasten ari diren haur eta helduekin. 
Ikerketak direla-eta, C-testari ere egoki irit zi zaio ikasleen hiztegiaren eza-
gut zaren alorra aztert zeko (Singleton, Little, 1991). Autore horien ustez, 
C-testak ematen du ikaslearen tarteko hizkunt zaren berri, alderdi lexikotik 
eman ere. Singleton-ek, bere kasa, geroxeago esango zuenez (1992):

The relevance of the C-test approach to the question of L
2
 lexical 

competence is clear. Since the procedure allows for no intervention 
on the part of subject s in the order of element s in the text, their com-
mand of L

2
 syntax can be engaged only to a very limited extent and 

in it s most s lexical dimension (attribution of grammatical category, 
reading of subcategorization frames, etc) The principal challenge set 
by the test task is very obviously lexical in nature, namely, that of 
acccessing and deploying L

2
 lexis which is semantico-pragmatically 

suited to the context and which conforms in formal termes to L
2
 

norms. (Singleton, 1992: 5).

Autoreek eskaint zen duten beste argudio bat da lexikoa hizkunt zaren 
benetako testuinguruan neurt zen dela eta C-testek korrelazio altuak iza-
ten dituztela beste hizkunt za-testekin. Chapelle (1994), berriz, ez zen 
horren segur ageri C-testek lexikoa neurt zeko zuten ahalmen horretaz.

Autoreak berak ere esan zuen C-testari ahalmena aitort zen zaiola 
hizkunt z trebetasuna neurt zeko, baina hizkunt za trebetasun hori hain dela 
kont zeptu abstraktua non C-testak hori neurt zen duela esatea baiezta-
pen aski korapilat sua baita. Gainera, Chapelle-k dioenez Klein-Braley-k 
berak aurkitu zuen (1985) C-testak hizkunt z trebetasunarekin batera abil-
dade mentala eta hizkunt za prozesat zeko estrategiak ere neurt zen zituela. 
Eta gogoratu genezake hemen iradoki ere egin zela, Cloze-testen alo-
rrean, Cloze-prozedura bidez lorturiko puntuazioek lotura ere badutela 
hizkunt zaz aparteko abildade kognitiboekin, eremutik askea (Field inde-
pendent)2 ikasteko estiloarekin, esaterako (ikus: Perales, 2003: 18-28).
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C-testaren sort zaileek diotenez, ikaslegaiak mailakat zea da erabilera ego-
kienetako bat. Hari horretatik, Ikeguchi-k adierazi zuen (1998), C-testa 
egokia dela Japoniako ikasleen artean bakoit zaren mailari ant zemateko. 
Katona-k eta Dörnyei-k, hala berean, ikasleak hizkunt za performant zia-
ren arabera mailakat zea ikusten dute egokien (1993).

Eckes eta Grotjahn-en ustez ere (2006), C-testak hizkunt za trebetasun 
orokorra neurt zen duenez eta, beste hizkunt z proba bat zuek erant zuteko 
behar duten denborarekin alderatuta, denbora gut xian egiteko direnez, 
C-Testa egoki ikusten dute mailaketa-proba gisa.

Ildo beretik, azterketari-kopuru handietarako aproposa izateak guztiz era-
bilgarri bilakat zen dute mailaketarako; edota iragazki-proba izateko, den-
bora gehiago eskatuko duten beste proba bat zuk erabili baino lehen.

Ildo beretik, Norris-ek ere (2006), AEB-en, ikastet xe aleman batean, lau 
ikasturteko curriculum batean, C-testaren aukera kontuan hartu eta era-
bili egiten du ikasleak dagokien mailan lekut zeko.

Alabaina, C-testak ez dira egokiak izango ikaslearen unez uneko aurre-
rabidearen berri jakiteko, benetako testuak erabilt zeak zeharbidez baitu 
bakarrik lotura −egileen ustez− kurrikuluarekin. C-testa ikaslearen 
hizkunt z gaitasun orokorraren berri jakineraztekoa denez, C-testa ez da 
egoki ikusten ikaslearen gune jakinetako ahulezia zehat zei ant zemateko.

Raat z-ek eta Klein-Braley-ek (1985: 20-22) xehe-xehe azaldu dituzte 
C-testa eraikit zeko behar diren hamar pausoak:

1 Aurki it zazu zazpi testu horietako bakoit zak hirurogeitik hirurogeita-
mar hit zetara dituela. Aukeratutako testuek osoak izan beharko lukete, 
eduki neutralekoak, xede-ikasleriarent zat egokiak, interesgarriak. Ez 
lukete hiztegi bereziturik jaso behar ezta ezagut za espezializaturik ere.

2 Lehenengo esaldia bere horretan ut zi eta hasi ezabat zen bigarren esal-
ditik aurrera esaldi bakoit zeko bigarren hit zaren eskuin aldeko erdia 
ezabatuz. Hit zaren letra-kopurua bakoitia denean ezaba ezazu, orduan, 
letra bat gehiago. Ez hartu kontuan zenbat zean letra bakarreko hit zak 
(Ingelesaren kasuan a eta I gaztelaniaren kasuan a proposizioa ere aipa 
daiteke edo y konjukzioa). Beharrezko item-kopurua sortu denean ez 
ezabatu gehiago baina ut zi testuari jarrait zen era naturalean amaitu 
arte. Testua papererat zean kendutako letra bakoit zeko tartet xo bat ut z 
daiteke edo, besterik gabe, lerro bat luzera berekoa zuriune guztie-
tan. Lehenengo aukerak erraztu egiten erant zutea bigarrenak, berriz, 
zaildu.

3 Sei testuak hurrenkeratu egiten dira senaren arabera errazenetik hasi 
eta zailenera irit si arte.

4 Testua kalifi katu egiten da ongi osatutako hit z bakoit zeko puntu bat 
emanez. Testu bakoit zean hogei puntu baino gehiago eskuratu ahal 
izango dira eta ehun eta hogei baino gehiago C-test osoan.

Nola prestatu 

C-testa?
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5 Testuak jatorrizko hiztun ikasiez osaturiko talde bati edota hizkunt z 
irakasleei erant zun erazi egiten zaizkie. Testu bakoit zean, zuriuneen 
%95 erant zun beharko lituzkete zuzen jatorrizko hiztun horiek. Gerta 
liteke zuriune bat zuetan aukera zuzen bat baino gehiago egotea. 
Horrelakoetan, beste letra bat ut z liteke (ezabatu gabe) lagungarri gisa 
edo gerta daitezkeen aukerak onartu. Jatorrizko hiztunen artean, %95 
baino puntuazio t xikiagoak jaso dituzten testuak bazter ut zi eta beste 
bat zuk jarri behar dira.

6 Araztu eta gero, beharrezkoa izatera, C-test osoa azterketari-lagin bati 
erant zunerazi egiten zaio (ehun kide ahal izango balit z).

7 Bi testurik desegokienak aukeratu eta bazter ut zi. Horretarako, errazta-
sun-indizeak (P) kalkulatu testu bakoit zeko eta, halaber, testu bakoit za-
ren korrelazioa C-test osoaren puntuazioarekin (diskriminazio-indizea 
r
jt
)

8 Ken it zazu egokiak ez diren bi testu horiek (errazegiak edo zailegiak 
izateagatik edo korrelazio eskasekoak direlako C-test osoarekin.

9 Kalkula ezazu testaren fi dagarritasuna bai bi testu horiek kendu baino 
lehen bai kendu eta gero (Cronbach-en α −alfa−).

10 Hurrenkeratu berriro testuak errazenetik zailenera jasotako indizeen 
arabera.

Azalduta ditugu lehendik C-testaren ezaugarriak xehekiago (Perales, 
2006, 2007). Gure ondorioetako bat izan zen, C-testaren abantailak 
gogoan, mereziko zukeela proba egitea euskarari dagokionez ere.

Adostasun handia dago C-testak hizkunt za performant zia orokorra 
neurt zen duela esatean. Eta, C-testaren sort zaileek diotenez, ikasle-
gaiak mailakat zea da erabilera egokienetako bat. Gauzak horrela, gaia 
ikert zeari ekin diogu, helduen euskaldunt ze-alfabetat zean mailaketa-
-proba bat ikaslegaiak azkar erant zuteko eta irakasleak erraz zuzent zeko 
modukoak mesedea ez besterik ekarriko duelako ustetan.

Lehenengo pausoa proba prestat zea izan zen. Hainbat eta hainbat testu 
aztertuta sei aukeratu ziren tipologia desberdinekoak: elkarrizketa, 
instrukzioa, azalpena, deskribapena, narrazioa eta argudioa.

Proba seigarren urrat setik gorako ikasleei begira prestatu zen. Errazagoa 
dirudi 1. mailako ikasleak urraska sailkat zeak. Lehenengo urrat setako 
ikasleek, oro har, hizkunt za edukiekin egin ohi dute topo lehenengo 
aldiz. Hirugarren urrat sean dagoenak ikusi eta landu gabe ditu bosgarren 
urrat sean ari den ikasleak dakizkien egitura asko. Baina, goi-urrat setan 
ikasle gehienek dituzte era esplizituan landuta hizkunt zaren formarik 
gehienak. Horrek ez du bermat zen, ordea, komunikat zeko gaitasuna 
izango dutenik. Mailaketa zailxeago dirudi, beraz, 2. eta 3. mailetan. 
Horrela bada, maila horietako ikasleei begira prestatu dugu proba, gure 
ekarpen xumea emankorrago izan daitekeelakoan hor.

Gaia gurean
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Lehenengo aurretestean 12 norbanakok hartu zuten parte. Guztiek 
erabilt zen dute euskara lantokian. Lan-hizkunt za Euskara dute beti. 
Horietako bat zuk euskara-irakasle ere badira. Beste bat zuk, berriz, bule-
gari, teknikari… Probak, orotara, 209 item zituen. Eta zuzent zerakoan 
hit z bakoit zari falta zit zaizkion hit zak jarri izana hartu zen ont zat. Esan 
nahi baita, kasuren batean edo bestean gerta zitekeela beste osaera-
-moduak ere esaldia esanahi zent zuzkoaz janztea. Ikusita horiek konta 
halakoak zirela, eta, zuzenketa ahalik eta objektiboena lort zeko asmoz 
kendutako letrak jartzea bakarrik hartu zen ont zat.

Probaren lehenengo bert sioa sei testuk osat zen dute. Ahalik eta testu-
-laginik adierazgarriena lort zeko, esan bezala, mota desberdinetakoak: 
elkarrizketa, instrukzioa, deskribapena, narrazioa, azalpena eta argudioa 
(Elosegi, Esnal, 2004).

Elkarrizketa

XVI mendean gaude. Urteetan at zera eginda, mendirako bidea hartu dut. 
Ola bat ikustera noa. Han burdingint zan ari diren olagizonen bizimodua 
ezagutu nahi dut. Burdinola ibai ondoan dago. Oso bero dago barruan.

–  Kaixo, eg.. on- agu… dut a.. ondoan dag… gizon sen...

–  Egun o…- erant zun d… irriparrez, aurp… belt z, beg… gorri, izer..… 
blai

–  Olagi..… bizimodua ezagu..… nator- es.. diot oih…

–  Hauxe du… guz… Hemen a… gara l… ta l….

–  Lan arris… dela ent… dut

–  Beno, istr… asko gertat zen di…

–  Bizi, he… bizi za…?

–  Bai. He… bertan egi… dugu de… jan, l… eta lo.

Instrukzioa

Ariketa hauek egunean hiru bider egin behar dituzu, urdaila hut sik duzula, 
otorduen aurretik onena. Hemendik bi edo hiru astera, hobera egiten 
duzun neurrian, ariketa horiek gehiagotan egin beharko zenituzke.

Lehendabizi, ahu… et zan be… duzu to… gogor bat…., isolat zaile bat… 
gainean. Esk… at zean jar…, gerrialdean, al… ezazu za… bat, bel… 
tolestu ga…, eta ge… jait si zan… lurrera. E…, ondoren, ber… beste 
zango…:alt xa pol…-poliki eta jai… man…-mant so. Eg… ariketa ho… 
bost b… al…, bata best… at zetik. Hor… zaudela, lur… ahuspez et z… 
eta esk… at zean, gerri… bularra alt… behar du… eta, ond…, lurrera jai… 
man…-mant so. Ari… hori e… bost b… al… egitea kom… da.

Deskribapena

Pazko Irla (Rapa Nui bertakoen hizkunt zan) munduko tokirik bakartuene-
takoa da. Ozeano Barearen handitasunean galdua dagoela dirudi, eta 

.2:
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hala ere, hegazkinek aurkitu egiten dute alderik alde apenas 15 km. den 
uhartet xo hori.

Moai ize… eskulturek eg… dute eza… Rapa N…mundu os…Monumentu 
hor… dira kul… horren ezauga… ezagunena. Uha,,, guztian da… han-
-he,… giza irud… harri erra… horiek. Ehu… daude: zu… irauten dut…, 
bota eg… dituz…, haut si….; baina eg… edo… daude. No… egin zitu… 
esku… horiek? In… ez da… Badira gal…. horri bur… hipotesi bat…. 
Estralurtarrek egin zitu…., adibidez.

Narrazioa

Nazio Batuen Erakundeak patataren urtea izendatu du 2008a. Gehienez 
berrehun urte dira Euskal Herrian landat zen hasi zela. Euskalerriaren 
Adiskideen Elkarteak ekarri zuen 1772an.

Bit xia ba…. ere, ez zu… Gaztelatik eka…, Irlandatik bai…, han o… 
zaba… bait zegoen. Arabako lau… oso ego… zen pat… egiteko, e…, 
horre…, apustu han… egin zu…. tuberkuluaren al… Araban e… galizian, 
gobe… behartu eg… zituen nekaz… patata landa…., baita seku… arra-
kasta lo… ere. Zori…., lur haie… elikadura e… zen pat… bakarrik oina…. 
Irlandan, or…, eta hor…. ezusteko han… ekarri zi… irlandarrei: mildiu-
-izu…. patataren gaixo…. bat.

Azalpena

Gaueko enuresia esaten zaio ume t xiki askok izaten duten trastornoari. 
Eta arazoa denborarekin desagert zen den arren, bost urtetik aurrerako 
umeen kasuan badute gurasoek kezkat zen hasteko arrazoirik.

Gaueko loal…. pixak ih… egitea ume… borondateak ez… kontrola deza… 
gertaera d… Dena de… umeak 5 urte eg… arte

e… dago kezka… arrazoirik e… adin horre… aurrera ara… jarrait zen 
due… bakarrik ja… behar za… arreta ber… umeari.

Loal… pixak ih… egi…hilean 4 al… baino gehia…errepikat zen den… 
hasiko ga… patolo… hart zen, sarr… gertaera ho… justifi katuko du… gai-
xot… aurkitu e… arren. Iz… ere, u… horiek egu… zehar pi… modu era… 
normalean egi… baitute, eta ga…bakarrik gert…. da pi… egi… gogoa 
ez… kontrolatu iz….

Argudioa

Heldu da ikasleen artean azterketak madarikat zeko ordua. Urduritasuna 
han eta hemen sumat zen da. Fotokopia dendako ilaran, liburutegie-
tako gela beteetan…Xabier Aierdi soziologo eta EHUko irakaslearekin 
mint zatu gara horretaz guztiaz.

Inork gut…maite d…, ikasle ze… irakasle iz…, azterketak eg… beharra. 
Haa…., ba a… dago best… aukerarik? Azterketak be… azterketa, ikas… 
osoaren mu… bilakat zen dire… sort zen du… enbarazua. Xabier Aierdiren 
us…. “azterketaren at ze… askotan dil… falt su b… ezkutat zen d…: azter-
ketak a… lanak, azter…. edo be… dinamika partehar…. bat”. Be… ustez, 
hor…artean e… da….kontraesanik, “b… ordea oroko…. dagoen antol… 
Gakoa e… da azter… bai/ azter… ez, bai… eta ze… irakaskunt za mo… 
nahi du…
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Ikus dit zagun segidan (ikus .3) atalez atal, item-kopuruak, azterketariek 
batez beste hut s egindako itemak, Desbiderat ze tipikoak eta atal bako-
it zean batez beste hut s egindako itemak ehunekotan.

 

Item-
-kopurua

Batez beste hut s 
egindako itemak

D.T. Batez beste hut s 
egindako itemak 
ehunekotan

Elkarrizketa 31 2,58 2,25 8,33

Instrukzioa 39 3,17 2,23 8,12

Azalpena 42 4,08 3,82 9,72

Deskribapena 29 6,25 3,32 21,55

Narrazioa 32 2,83 2,85 8,85

Argudioa 36 4,50 2,60 12,50

Orotara 209 23,42 13,27 11,20

 

Proba 1. laginari pasatutakoan honakoak dira labur, azaleratu ziren ondo-
rioak alderdi kuantitatiboan zein kualitatiboan:

� Rangoa 156 (53 asmatu gabe) item zuzen erant zutetik 198 (11 asmatu 
gabe) erant zutera zabalt zen da. Badira gaitasun-maila desberdinak 
lagineko kideen artean.

� Deskribapena eta argudioa dira testurik zailenak. Deskribapenak 29 item 
ditu. Eta, batez beste, norbanakoek item horietatik %21,55 ez dituzte 
ongi erant zuten. Argudioak 36 item ditu eta norbanakoek %12,50 ez 
dituzte zuzen erant zuten. Atent zio emangarria da nola jatorrizko hiztu-
nek izan dezaketen horrenbesteko zailtasuna bi testu horietan.

� Orotara, proba osoak 209 item ditu. Eta, batez beste, norbanakoek 
23,42 itemetan hut s egiten dute; hau da, %11,20.

� Behatu egin dugu, ez haatik xeheki neurtu, itemak ez direla elkarren-
gandik askeak. Esan nahi baita itemek elkarri eskaint zen diotela kon-
testua. Beraz, horietako batean hut s egiteak hurrengoan ere hut s egiteko 
arriskua dakar. Zenbaitetan, hainbat esalditako hut sune-segidak naba-
riak izan dira domino-efektua dela medio.

� Badaude zant zuak esateko lagineko euskara-irakasleen emait zak 
hobeak direla lagineko gainerako kideenak baino.

� Proba bueltan jasot zearekin bat norbanakoen irit ziak ere jaso ditugu 
ahoz. Nahikoa bat datoz esatean, formatoarengatik-edo, proba ez dela 
izan hasieran zirudien bezain erraza eta hari erant zuteak espero baino 
arreta gehiago eskatu diela.

Ondorioak horiexek izanik honako gogoeta egin genuen:

Proba zaila da ikaslegaiekin erabilt zeko, C-testaren sort zaileek dio-
tenez, jatorrizko hiztunek ez lukete zertan zailtasunik izanik probari 

.3:
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zuzen erant zuteko. Beraz, proba prestat zaileak beste bat prestatu 
beharko luke, lehengoa bazter ut zita, baldin eta hiztun iaioek hut s egin-
dako itemak %5 baino gehiago balira. Gurean, ikusi dugunez, 12 nor-
banako horiek, 209 itemetatik, batez beste, 23,42etan egiten dute kale, 
hot s, %11,20.

Hori horrela, proba moldatu egin genuen hiru aldaketa eginez:

a Proba-atalik zailenak (deskribapena eta argudioa) kendu egin ziren eta 
beste bi testu aukeratu ziren horien ordez.

b Proba-atal guztietan bi hit zez bat hautatu beharrean hit zen bigarren 
erdia ezabat zeko, the rule of two, oraingo bert sioan hiru hit zez bat 
hautatu zen testu-ingurunea handitu eta, horren ondorioz, zailtasun-
-maila murrizteko. Irtenbide hau, the rule of tree, Süssmilch-ek ere 
(1984) erabili zuen xede berberarekin. Eta, norabide bert suan mint zo 
zen geroago Jafarpur (1999).

c Bestalde, marra bat jarri da “elbarritu” diren hit zak osat zeko hut sunee-
tan falta den letra bakoit zeko, testari erant zuten ari zaionak ahalik eta 
argien ikus dezan jarri dituen letren kopurua egokia den ala ez.

Gogoetarako era bada zergatik beste hizkunt zetan lort zen dituzten jato-
rri zko hiztunek puntuazio ia perfektoak (Klein-Braley, 1984) eta eus-
karari dagokionez, berriz, puntuazio altuak izan arren, ez dira iristen 
“perfektoak” izatera. Are eta gehiago kontuan hart zen denean helduak 
direla, eta, C-testaren sort zaileek diotenean helduek errazago erant zuten 
dietela itemei gaztet xoek baino. Probaren sort zaileek diotenez, testuen 
abstrakzio-mailak izan dezake zeresana puntuazioetan. Guk hautatutako 
testuak, ordea, ez dira abstrakzio-maila handikoak, HABE euskara ikas-
ten ari direnent zako aldizkaritik daude jasota gehienbat.

 

 C-testa ADIBIDEA

Ikus dezakezunez, hirugarren hit zen erdiak ezabatuta daude eta zure lana 
hit zak osatuz testua burut zea izango da. Marrat xoek esango dizute zen-
bat hizkik osat zen duten hit za.

Moai izeneko eskul t u r e k egin dute eza g u n Rapa Nui mu n d u oso

an. Monumentu hor i e k dira kultura hor r e n ezaugarririk

ezagunena. Uha r t e guztian daude han-he m e n k a giza irudizko

ha r r i erraldoi horiek. Ehu n k a daude: zutik ira u t e n dutenak,

bota eg i n dituztenak, haut sitakoak; ba i n a egon edonon

da u d e. Nola egin zitu z t e n eskultura horiek? In o r k ez daki.

Bad i r a galdera horri bur u z k o hipotesi bat zuk Estralu r t a r r e k 
egin

zituztela, adib i d e z.

Esperimentaziorako ezinbesteko datuak:

.4:
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URRAT SA:

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

GAI EZ GAI

Elkarrizketa

XVI mendean gaude. Urteetan at zera eginda, mendirako bidea hartu dut. 
Ola bat ikustera noa. Han burdingint zan ari diren olagizonen bizimodua 
ez agutu nahi dut. Burdinola ibai ondoan dago. Oso bero dago barruan.

–  Kaixo, egun o_ - agurtu dut a_ _ ondoan dagoen gi_ _ _ sendoa.

–  Egun o_ - erant zun dit irrib_ _ _ _ _, aurpegia belt z, beg_ _ _ gorri, 
izerditan bl_ _.

–  Olagizonen bizimodua ezagu_ _ _ _ _ nator- esan di_ _ oihuka.

–  Hauxe duzu guz_ _ _. Hemen ari ga_ _ lan eta l_ _.

–  Lan arris_ _ _ _ _ _ dela ent zun d_ _.

–  Bai; istripuak ask_ _ _ _ gertat zen dira.

–  Bi_ _, hemen bizi za_ _?

–  Bai. Hemen ber_ _ _ egiten dugu de_ _ jan, lan e_ _ lo.

Instrukzioa

Ariketa hauek egunean hiru bider egin behar dituzu, urdaila hut sik duzula, 
otorduen aurretik onena. Hemendik bi edo hiru astera, hobera egiten 
duzun neurrian, ariketa horiek gehiagotan egin beharko zenituzke.

Lehendabizi, ahuspez et_ _ _ behar duzu to_ _ gogor batean,

isolat_ _ _ _ _ baten gainean. Esk_ _ _ at zean jarrita, gerri_ _ _ _ _ _,

alt xa ezazu za_ _ _ bat, belauna tol_ _ _ _ gabe, eta ge_ _ jait si

zangoa lur_ _ _ _ Eta, ondoren, ber_ _ _ _ beste zangoarekin: al_ _ _

poliki – poliki eta jai_ _ _ mant so -mant so. Eg_ _ ariketa hori bo_ _ bat

aldiz, ba_ _ bestearen at zetik. Hor_ _ _ _ zaudela, lurrean ahuspez

et z_ _ _ _ eta eskuak at z_ _ _, gerrialdera bularra alt_ _ _ _ behar

duzu e_ _, ond_ _ _ _, lurrera jait si man_ _ _ -mant so. Ariketa ho_ _

ere bo_ _ bat aldiz egi_ _ _ komeni da.

Deskribapena

Jant zi bat erostean gehiago erreparatu beharko genieke ehunaren ezau-
garriei, ezusteko desat seginik ez izateko: bustiz gero, larregi t xikit zen 
diren oihalak, oso erraz zimurt zen direnak…

ARTILEA: Ehun ho_ _ _ eut si egiten d_ _ urari eta horre_ _ _ _ _,

nekez lehort zen d_: larruazalaren berotasuna ede_ _ _ gozat zen du,
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gozot_ _ _ _ _ emanez. Ehun ho_ _ _ ez du su _ _ _ hart zen eta e_

da urt zen. Malgua d_, ez du fo_ _ _ galt zen eta gu_ _ _ zimurt zen da.

Azi_ _ _ _ jasaten ditu ba_ _ _ lixibak ez. Sit_ _ _ jo dezake, eguz_ _ _

_ horitu egiten d_ eta ez d_ elektrizitate estatikorik bil_ _ _ _.

Ehun hau u_ epeletan garbitu be_ _ _ da, kontuz eta xa_ _ _ neutroa

erabiliz, ba_ _ _ igurt zi eta bihu_ _ _ _ _ gabe.

Narrazioa

Nazio Batuen Erakundeak patataren urtea izendatu du 2008a. Gehienez 
berrehun urte dira Euskal Herrian landat zen hasi zela. Euskalerriaren 
Adiskideen Elkarteak ekarri zuen 1772an.

Bit xia bada e_ _, ez zuten Gazte_ _ _ _ _ ekarri, Irlandatik bai_ _ _ han

oso zaba_ _ _ _ _ bait zegoen. Arabako lau_ _ _ _ oso egokia z_ _

patata egiteko, e_ _, horrela, apustu han_ _ _ egin zuten tuberk_ _ _ _

_ _ _ alde Araban e_ _ Galizian, gobernuak beh_ _ _ _ egin zituen

nekaz_ _ _ _ _ patata landat zera, ba_ _ _ sekulako arrakasta lo_ _ _

ere. Zorionez, lur haie_ _ _ _ elikadura ez z_ _ patatan bakarrik oina_ _

_ _ _. Irlandan, ordea, b_ _, eta horrek ezus_ _ _ _ handia ekarri zi_ _

irlandarrei: mildiu-izurria pata_ _ _ _ _ gaixotasun b_ _.

Azalpena

Gaueko enuresia esaten zaio ume t xiki askok izaten duten trastornoari. 
Eta arazoa denborarekin desagert zen den arren, bost urtetik aurrerako 
umeen kasuan badute gurasoek kezkat zen hasteko arrazoirik.

Gaueko loaldian pi_ _ _ ihes egitea ume_ _ _ _ borondateak ezin

kontrola deza_ _ _ _ gertaera da. Dena dela, um_ _ _ 5 urte eg_ _

arte e_ dago kezkat zeko arraz_ _ _ _ _ eta adin horre_ _ _ _ _ aurrera

arazoak jarra_ _ _ _ _ duenean bakarrik ja_ _ _ behar zaio arr_ _ _

berezia umeari. Loal_ _ _ _ pixak ihes egi_ _ _ hilean 4 al_ _ _ baino

gehiago errepi_ _ _ _ _ _ denean hasiko ga_ _ patologikot zat hart zen,

sarr_ _ _ _ gertaera hori justif_ _ _ _ _ _ _ duen gaixotasunik aur_ _ _ _

ez arren. Iz_ _ ere, ume hor_ _ _ egunean zehar pi_ _ modu erabat

norm_ _ _ _ _ egiten baitute, e_ _ gauean bakarrik gert_ _ _ _ _ da

pixa egi_ _ _ _ gogoa ezin kontr_ _ _ _ _ izana.

Argudioa

Gezurra badirudi ere, ez da lan nekeza suertat zen elkarrekin erdara 
hut sez jo eta ke ari diren bi euskaldun peto ikustea Euskal Herriko hiri, 
herri eta karriketan.
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Gezurra badirudi e_ _, elkarrekin zergatik e_ duten euskaraz egi_ _ _

galdet zen diegunean, et si_ _ _ _ _ margoturiko keinu ba_ _ _

lagunduta, elkarrekin eusk_ _ _ _ egiteko ohitura e_ dutela erant zungo

du_ _. Horra h_ _ zorioneko ohitura, ohi _ _ _ _ ahalguztiduna, egiten

dug_ _ _ egiten dugula, gai_ _ _ nahiz ongi eg_ _, jokaera justifi katu,

sam_ _ _ _ eta ulergarriagoa egi_ _ _ duena. Euskal hiztun ug_ _ _

dago sinet sita hizk_ _ _ _ _ ohitura ezin de_ _ aldatu, eta e_ duela

merezi horr_ _ _ _ _ langint zari helt zea i_- i_ ezinezkoa baita gauz_ _ _

_ _. Uste hori oke_ _ _ da oso, e_ _ hala dela eraku_ _ _ _ _ dugu

dokumentu hon_ _ _ _.

Gauzak horrela, egokit zapenak egokit zapen, bigarren bert sioa pro-
bat zeari ekin genion.

 

Item-
-kopurua

Batez beste hut s 
egindako itemak

D.T. Batez beste hut s 
egindako itemak 

ehunekotan

Elkarrizketa 19 0,61 1,16 3,22

Instrukzioa 25 1,44 1,61 5,78

Azalpena 27 1,44 1,83 5,35

Deskribapena 24 1,83 2,32 7,64

Narrazioa 21 1,44 1,61 6,88

Argudioa 26 2,00 2,05 7,69

Orotara 142 8,78 9,13 6,18

 

Probaren bigarren bert sioari, lehenengo lagineko norbanakoen ant zeko 
ezaugarriak zituzten 18 kidek erant zun zioten. Eta, espero bezala, proba 
errazagoa gertatu zit zaien. Hor ere, behatu egin genuen (ez ahatik, xeheki 
neurtu) lanbidez euskara-irakasle ziren lagineko partaide bakanek, oro 
har, puntuazio altuagoak lort zen zituztela.

Taulan (ikus .6) ikus dit zakegu bi emait za-ilaren alderaketa.

Bi probetan, jatorrizko hiztunen gaitasun-maila dutenek hut s egindako 
itemen ehunekoak alderatu genituen eta, espero bezala, ikusi genuen pro-
baren bigarren bert sioa errazagoa zela. Hut suneen ehunekoak ez ziren, 
ordea, ehuneko bosta baino t xikiagoak. Nolanahi ere, ehuneko horren 
hautapena arbitrarioa izaki, proba ont zat hartu genuen eta horixe erabili 
genuen.

.5:
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Segidan, formatu mailako aldaketa ñimiño bat zuk egindakoan azken 
bert sioa aplikat zeari ekin genion. Oraingo lagina benetako euskara-ikas-
leek osatu zuten. Proba beste ariketa gehiago bat balit z bezala burutu 
zen, helburua probaren funt zionamendua testat zea zenez, ez zen erabili 
ikasleei begirako inolako erabakirik hart zeko.

Ikusirik C-testari, besteak beste, aitort zen zaion ekarpen handienetako 
bat dela ikasleak mailakat zeko baliagarria izatea, proba aplikatu nahi 
izan genien jadanik euskaltegietan, nor bere urrat sean, lekuturik zeu-
den ikasleei, ikusteko ea proban lorturiko puntuazio-banaketa mailakat ze 
horri egokit zen zit zaion.

Irizpide horri jarraikiz, hirugarren mailan ikasten ari ziren ikasleek pun-
tuazio altuagoak eskuratuko zituzten bigarren mailan ari zirenek baino. 
Hala berean, bigarren mailan ari zirenek puntuazio altuagoak lortu 
beharko zituzten lehenengoan ari zirenek baino. Eta, orobat, 9. urrat seko 
ikasleek, esaterako, puntuazio altuagoak eskuratuko zituzten 8. urrat seko 
ikasleek baino.

Euskaltegietan ari diren ikasleak dagokien urrat setan lekut zeko, denbora 
gehiago izan dute irakasleek. Aukera izan dute, esaterako, ikusteko, ikasle 
bat urrat s batean hasi eta hainbat eskola-saio egin ondoren egokiagoa izan 
dakiokeela beste urrat s bat, goragokoa nahiz beheragokoa. Hori horrela, 
zent zuzkoa dirudi pent sat zeak ikasle horiek lortuko dituzten puntuazioek 
lotura izango dutela ikasleen urrat sekin. Hot s, ikaslearen urrat sa edota 
maila zenbat eta altuagoa puntuazioa ere hainbat eta jasoagoa izango da.

Beraz, puntuazio horiek, urrat sen arabera, behar besteko diskriminazio-
-ahalmena izatera lagungarri izan litezke, gerora, urrat sa ez dakigun ikas-
learen kasuan ere zein urrat setan lekutu litekeen jakiteko.

.6:

Esperimenta -

-zioaren heburua
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Esan liteke, oro har, seigarren urrat setik aurrera oinarrizko hizkunt za 
baliabiderik gehienak dituela ikasleak ikasiak eta landuak. Bigarren eta, 
areago, hirugarren mailetan ari diren ikasleak jorratuta dituzte modu 
esplizituan nahiz inplizituan komunikaziorako ohi diren hizkunt za 
baliabideak.

C-testa ez doa aldez aurretik aukeratutako osagai gramatikalak ikasleak 
zenbateraino dakizkien zehaztera. Erabilera-ingurunean lekut zen da eta, 
hizkunt za-unitateak biz bat edota hirutik bat, etorri ahalean, item bihur-
tuz osat zen da. Ez dira, beraz, item guztiak, zailtasun-maila berekoak. 
Horiek gogoan, egoki irit zi genion goi-urrat setarako mailaketa-proba 
gisa erabilt zeari.

Lagina osat zeko, Donostiako bost euskaltegi homologaturen lankidet za 
izan genuen: Legazpi 6, Urrat s, Amarako AEK, Urumea eta Ilazki. Eta, 
184 ikaslek hartu zuten parte. Ikasle horiek segidako urrat sak burut zen 
ari ziren probari erant zun ziotenean.

 

 

Probaren fi dagarritasuna zehazteko Crombach-en alfa kalkulatu genuen 
proba osorako. Koefi ziente horiek kalkulat zeko proba-atalak hartu dira 
kontuan eta ez itemak banan-banan. Ait zin-azterketa gisa ere atal desber-
dinen arteko Pearson-en korrelazioak aztertu genituen:

Lagina

.7:

Probaren 

fi dagarritasuna
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Fidagarritasun-analisia

   Mean Std Dev Cases

 1. Elkarrizketa 18,2286 1,8049 175,0

 2. Deskribapena 16,6857 4,9675 175,0

 3. Narrazioa 16,8457 3,6285 175,0

 4. Instrukzioa 20,8629 3,6927 175,0

 5. Azalpena 22,3429 4,3887 175,0

 6. Argudioa 18,2114 5,2747 175,0

Eskalaren 
batez bestekoa 
baldin itema 
ezabat zen 
bada

Eskalaren 
bariant za 
baldin itema 
ezabat zen 
bada

Item 
zuzenduen 
korrelazio 
totala

Korrelazio 
anit za 
karratua

α itema 
kontuan 
hartu 
gabe 

Elkarrizketa

Deskribapena

Narrazioa 

Instrukzioa 

Azalpena 

Argudioa 

94,9486

96,4914

96,3314

92,3143

90,8343

94,9657

318,9341

236,0675

253,0389

267,0673

238,7367

222,5850

,5656

,6414

,8008

,6458

,7422

,6877

,3529

,4590

,6506

,4401

,5840

,5258

,8637

,8415

,8121

,8373

,8177

,8344

Reliability Coeffi cient s  6 items

Alpha =  ,8593  Standardized item alpha =  ,8757

 

Datuak begien bistan, ikusten da probaren atalen artean dauden korrela-
zioak esangurat suak direla. Lotura dute, beraz, espero zenez, atalek elka-
rrekin. Lotura horren sendotasuna aldakorra da. Apalena elkarrizketaren 
eta deskribapenaren artekoa da (R = 0,355) eta sendoena azalpenaren eta 
narrazioaren artekoa (R = 0,705). C-testak bere osoan hartuta ere, lotura 
sendoak ditu bere osagaietako bakoit zarekin.

Hala berean, fi dagarritasun-analisiak agerian jarri du probaren fi dagarri-
tasun-maila (Crombach-en alfa) altua dela. α = 0,875. Esan dezakegu, 
beraz, probaren barne-egonkortasuna onart zeko modukoa dela.

Datuak taularatutakoan, ANOVA analisi estatistikoa burutu genuen, 
faktore bakarrekoa.

.9: 

Probaren 

emait zak mailaz 

maila
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 ANOVA analisia. Mailaz mailako emait zak.10:
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Emait zen argitan, beraz, proban lorturiko emait zek lotura zuzena dute 
ikasleen mailarekin, espero izatekoa zenez. Puntuaziorik apalenak 
lehengo mailan daudenei dagozkie eta gorenak hirugarren mailan dau-
denei. Aldeak estatistikoki esangurat suak dira, oro har. Esan dezakegu, 
beraz, probak ikasleak berezi egiten dituela mailen arabera. Baina, mai-
len artean ez ezik urrat sen artean ere ikusi nahi genuen alderik ba ote 
zegoen.
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ANOVA Analisia. Urrat sez urrat seko emait zak 

 

.11: 
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Urrat sez urrat s jardunda, ikusten da ez dela puntuazioetan beti gorabide 
jarraiturik sumat zen urrat s horien arabera. Espero izatekoa zen, esaterako, 
zazpigarren urrat seko ikasleek puntuazio altuagoa lort zea seigarrene-
koek baino, baita hari beretik, hamaikagarren urrat sekoek ere puntuazio 
altuagoak lort zea hamargarrenekoek baino. Eta, desiragarria ere izango 
zatekeen puntuazioen arteko aldeak estatistikoki esangurat suak izatea. 
Halatan, puntuazio-tarteak ireki ahal izango ziren eta proba, mailakatu 
gabeko ikasleekin erabilita, lagungarri izango genukeen puntuazio-tarte 
horiek ikaslegaiak urrat setan sailkat zeko. Ez da, alabaina, horrelakorik 
gertat zen, ikusi bezala, aldeak ez baitira bat zuetan handiak eta baita alde-
rant zizkoak ere zenbaitetan. Esan nahi baita puntu gehiago lortu dituztela 
bat zuetan urrat s jakin bateko ikasleek hurrengo urrat seko ikasleek baino 
nahiz eta alde horiek xumeak diren eta ez esangurat suak.

Gaiari gertuagotik begiratuz, bi norabideko gogoeta egin nahi dugu: 
a) probari berari dagokiona eta b) ikasleriaren hizkunt za abildadeari 
dagokiona.

Erabilitako C-testean lorturiko fi dagarritasun-koefi zientea altua da 
(α = 0,87) Beraz, alde horretatik probaren barne-egonkortasuna onart zeko 
modukoa da. Plantea liteke, berriro ere, zer ari garen neurt zen. Teoriak 
dioskunez, C-testaren sort zaileen eta beste hainbat ikert zaileren ustea 
da hizkunt za abildade orokorra dela testak neurt zen duena, “gramatika” 
izenez ezagut zen dugunetik oso gertu. Gogora dezagun probaren egileek 
zer zioten:

The “general language profi ciency” tested by the C-Test and belie-
ved by us to be the bedrock of linguistic performance seems to be 
very similar to Bachman’s operational competence – the superordi-
nate category for lexical, morphological, syntactical, graphological 
knowledge on the sentece level and for knowledge of cohesion and 
rhetorical organisation on the text level. We do not believe that the 
C-test would be a suitable procedure for measuring a pragmatic com-
petence as a separate component and would suggest that if assessing 
this aspect of language profi ciency is of supreme importance, then 
test s devised specifi cally for this purpose should be used. Nevertheless 
we would claim that adequate or superior performance in the area of 
sociolinguistic competence can only be achieved if the basic under-
lying organisational competence (general language profi ciency as 
assessed by the C-Test) is suffi cient (Raat z & Klein-Braley, 1998: 6).

Eta badira autoreak C-testetan lorturiko puntuazioek ikasleriaren adi-
menarekin lotura handia dutela diotenak (Raat z, 1984). Irit ziak irit zi, 
espekulatu ere egin genezake esanez proba erraztearen errazteaz, azke-
nean errazegia izan dela, eta galdu duela horrela ikasleak urrat sez urrat s 
sailkat zeko ahalmena.

Hipotesi hori egin beharko lit zateke, beti ere, ziurt zat hartuz ikasleak 
kokatuta daudela urrat setan hizkunt za gaitasun orokorraren arabera eta, 

Proba
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ondorioz, urrat s batekoek beti lortuko dituztela puntuazio altuagoak 
aurreko urrat sekoek baino. Baina, ez da horrelakorik beti gertat zen.

Hari horretatik, gogoetagai ere izan liteke goi-urrat setan ikasleak, oro 
har, badirela gut xieneko hizkunt za trebetasunaren jabe. Izan ere, grama-
tika-edukirik gehien-gehienak, era zuzenean nahiz zeharbidez landuta 
dituzte. Besterik da hizkunt za erabiliz komunikat zeko duten ahalmenaren 
zenbaterainokoa. Baina, proba barne-ahalmen hori −hizkunt za gaitasun 
orokorra− neurt zera bideratua dagoenez, eta, urrat s alorrean ahalmen-
-alde horiei ant zematea zail denez, agian hain handiak ez direlako, ez da 
puntuazioetan gorabide nabarmenik ikusten urrat sen arabera. Gauzak 
horrela, bigarren gogoeta-lerroa azalt zen zaigu bete betean.

Aurrekoaren haritik, ikusi egin da halaber, beheko urrat setan baino are-
ago, ez dela ezohikoa zenbaitetan, trebetasunez trebetasun, −mint zame-
nean, ent zumenean, irakurmenean, idazmenean− abildade desberdineko 
ikasleak izatea taldeetan. Bat zuetan, ikaslea hainbat trebetasunetan behe-
tik ibili arren besteetan goitik baitabil.

Egoera ezaguna da euskaldun zahar traket senena. Ikasle horiek desorekak 
izaten dituzte trebetasunen artean. Alfabetat zeko taldeetan sart zeko tra-
bak dituen euskaldun zahar traket s hori ulermenean eta, mint zat zerakoan 
−jariotasunean− moldat zen da errazago idaztean baino. Zuzentasunean 
arazoak izaten ditu eta hainbat hizkunt za-jokabide ere fosilduta eduki 
dit zake. Ikasle hori, ikaskideekin alderatuta ere, errazago moldatuko 
da mint zamenaren aldetik, baina, zailtasunak izango ditu, aurki, idaz-
teko eta, areago, soilik hizkunt z ikasgelaren giroan ohi diren hainbat 
hizkunt za ariketa burut zeko. Eta kostako zaio sustraiturik dituen aje eta 
erroreak ezabat zen.

Halaber, goi-urrat setan behekoetan ez bezala, ikasleak ia beti atera die-
zaioke etekinik eskola-saioari gut xieneko komunikazio-ahalmenen jabe 
baita. Bestela esanda, 2. urrat seko ikasle bat nekez lekutuko da 4.ean. 
Galdu egingo baita. Baina 8. urrat seko ikasle on bat ez da hain erraz 
galduko 10.ean ere.

Behatu egin da zenbaitetan, motibazioren eta talde-klimaren aldetik 
ere, eztabaidagarria izan daitekeela kasuren batean edo bestean ikaslea 
hurrengo urrat sera ez eramatea bere ohiko ikaskideekin ezen ez urrat s 
berean uztea.

Azkenik, eta hari beretik, gerta liteke kasuren bat edo beste, non ikas-
legaiak neurri-neurriko urrat seko talderik ez izan arren euskaltegian 
probet xugarri izan dakiokeen besteren bat ere baduen. Eta hori mesede-
garriagoa izan kalean uztea baino.

Gauzak horrela, eta, gogoetak gogoeta, aztert zeko ere bada ez ote lira-
tekeen operatiboagoak izango bigarren eta hirugarren mailetan urrat sa 
baino aurrerabide-unitate zabalagoak ikasleria sailkat zeko. Ez bailuke 
zent zu gehiegirik izango alderik gabeko taldeetan urrat s desberdineko 
taldeak direla esateak. Azterlan gehiago egin beharko lirateke, noski, goi-

Ikasle-laginaren 

hizkunt za 

trebetasuna
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-urrat setan ikasleek nolako aurrerabidea duten ikusteko eta ustezko alde-
rik eza baieztat zeko.

Deigarria ere bada nola urrat sek duten binaka elkart zeko joera. Esan 
nahi baita, aldeak xumeak izan arren, oso errepikatua dela urrat s bateko 
ikasleen puntuazioek hurrengo urrat sekoen artean zert xobait behera egi-
tea eta hurrengoan berriro gora egitea, halako metat ze-efektua balego 
bezala.

Gogora dezagun zailtasun-indizea esaten diogula itemari zuzen erant zun 
dioten ikasleen proport zioari (Elort za, X et alii, 1989: 134).

 XVI mendean gaude. Urteetan at zera eginda, mendirako bidea hartu dut. 

Ola bat ikustera noa. Han burdingint zan ari diren olagizonen bizimodua 

ezagutu nahi dut. Burdinola ibai ondoan dago. Oso bero dago barruan.

–  Kaixo, egun o_ (Asmatuak: %98,9) - agurtu dut a_ _ (Asmatuak: %64,7) 

ondoan dagoen gi_ _ _ (Asmatuak: %100) sendoa.

–  Egun o_ (Asmatuak: %100) - erant zun dit irrib_ _ _ _ _, (Asmatuak: %97,3) 

aurpegia belt z, beg_ _ _ (Asmatuak: %89,3) gorri, izerditan bl_ _(Asmatuak: 

%98,9)

–  Olagizonen bizimodua ezagu_ _ _ _ _ (Asmatuak: %85,9) nator- esan di_ 

_ (Asmatuak: %94) oihuka.

–  Hauxe duzu guz_ _ _ (Asmatuak: %77). Hemen a_ _ (Asmatuak: %87) gara 

(Asmatuak: %97,3) lan eta l_ _.

–  Lan arris_ _ _ _ _ _ (Asmatuak: %100). dela ent zun d_ _ (Asmatuak: 

%95,7).

–  Bai; istripuak ask_ _ _ _ (Asmatuak: %94,6). gertat zen dira.

–  Bi_ _ (Asmatuak: %56,5), hemen bizi za_ _ (Asmatuak: %98,9)?

–  Bai. Hemen ber_ _ _ (Asmatuak: %95,1). egiten dugu de_ _ (Asmatuak: 

%98,4). jan, lan e_ _ (Asmatuak: %92,9). lo.

XVI mendean gaude. Urteetan at zera eginda, mendirako bidea hartu dut. 

Ola bat ikustera noa. Han burdingint zan ari diren olagizonen bizimodua 

ezagutu nahi dut. Burdinola ibai ondoan dago. Oso bero dago barruan.

–  Kaixo, egun on –agurtu dut ate ondoan dagoen gizon sendoa

–  Egun on –erant zun dit irribarreez, aurpegia belt z, begiak gorri, izerditan 

blai

–  Olagizonen bizimodua ezagut zera nator –esan diot oihuka

–  Hauxe duzu guztia. Hemen ari gara lan eta lan

–  Lan arriskut sua dela ent zun dut

Item bakoit zaren 

zailtasun-

-indizeak testuz 

testu

Elkarrizketa 
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–  Bai; istripuak askotan gertat zen dira

–  Bizi, hemen bizi zara?

–  Bai. Hemen bertan egiten dugu dena: jan, lan eta lo.

Ikusten denez, Elkarrizketa erraza izan da item gehienei zuzen erant zun 
diete ikaslerik gehienek. Proba-atal honetako itemen zailtasun-indizeen 
batez bestekoa da: 91,12

Itemik zailenak:

–  Kaixo, egun o_ (Asmatuak: %98,9) - agurtu dut a_ _ (Asmatuak: %64,7) 

ondoan dagoen gi_ _ _ (Asmatuak: %100) sendoa.

–  Kaixo, egun on- agurtu dut ate ondoan dagoen gizon sendoa

–  Bi_ _ (Asmatuak: %56,5), hemen bizi za_ _(Asmatuak: %98,9)?

–  Bizi, hemen bizi zara?

Lehenengoari dagokionez, ate hit za ezaguna izan arren, lagineko ikasleen 
%35,3k ez dute asmatu. Ant za denez, beste hit zen bat espero zutelako edo 
testuinguruari behar besteko lagunt zarik ikusi ez diotelako. Bigarrenean, 
berriz, euskararen joskera (jan, noiz jango dugu? Eta tankera horretakoak) 
izan dute ikasleek, aurki, zailtasun. Baita testuinguru lagungarria itema-
ren eskuinaldean ez bilat zea ere.

Ariketa hauek egunean hiru bider egin behar dituzu, urdaila hut sik duzula, 

otorduen aurretik onena. Hemendik bi edo hiru astera, hobera egiten 

duzun neurrian, ariketa horiek gehiagotan egin beharko zenituzke.

Lehendabizi, ahuspez et_ _ _ (Asmatuak: %89,1) behar duzu to_ _ 

(Asmatuak: %60,9), gogor batean,

isolat_ _ _ _ _ (Asmatuak: %75,5), baten gainean. Esk_ _ _ (Asmatuak: 

%91,3), at zean jarrita, gerri_ _ _ _ _ _(Asmatuak: %77,2),

alt xa ezazu za_ _ _ (Asmatuak: %75,5), bat, belauna tol_ _ _ _ (Asmatuak: 

%91,3), gabe, eta ge_ _ (Asmatuak: %91,3), jait si

zangoa lur_ _ _ _ (Asmatuak: %83,7), Eta, ondoren, ber_ _ _ _ (Asmatuak: 

%69), beste zangoarekin: al_ _ _ (Asmatuak: %93,5), 

poliki – poliki eta jai_ _ _ (Asmatuak: %95,7), mant so -mant so. Eg_ _ 

(Asmatuak: %94,6) ariketa hori bo_ _ (Asmatuak: %88,6), bat aldiz, ba_ _ 

(Asmatuak: %93,5), bestearen at zetik. Hor_ _ _ _ (Asmatuak: %81), zaudela, 

lurrean ahuspez

et z_ _ _ _ (Asmatuak: %97,3), eta eskuak at z_ _ _(Asmatuak: %84,12), 

gerrialdera bularra alt_ _ _ _ (Asmatuak: %93,5), behar duzu e_ _ (Asmatuak: 

%85,9), ond_ _ _ _, (Asmatuak: %92,4), lurrera jait si man_ _ _ (Asmatuak: 

%98,9), -mant so. Ariketa ho_ _ (Asmatuak: %95,1), ere bo_ _ (Asmatuak: 

%87,15), bat aldiz egi_ _ _ (Asmatuak: %95,1), komeni da.

Instrukzioa
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Ariketa hauek egunean hiru bider egin behar dituzu, urdaila hut sik duzula, 

otorduen aurretik onena. Hemendik bi edo hiru astera, hobera egiten 

duzun neurrian, ariketa horiek gehiagotan egin beharko zenituzke.

Lehendabizi, ahuspez et zan behar duzu toki gogor batean, isolat zaile 

baten gainean. Eskuak at zean jarri, gerrialdean, alt xa ezazu zango 

bat, belauna tolestu gabe, eta gero jait si zangoa lurrera. Eta, ondoren, 

berriro beste zangoarekin: alt xa poliki-poliki eta jait si mant so-mant so. 

Egin ariketa hori bost bat aldiz, bata bestearen at zetik. Horrela zaudela, 

lurrean ahuspez et zan eta eskuak at zean, gerrialdean bularra alt xatu 

behar duzu eta, ondoren, lurrera jait si mant so-mant so. Ariketa hori ere 

bost bat aldiz egitea komeni da.

Testu-mota hau ere erraza izan da lagineko ikasleent zat. Zailtasun-indi-
zeen batez bestekoa 87,24 da. Itemik zailena azteketarien %60,9k asmatu 
dute.

Lehendabizi, ahuspez et_ _ _ (Asmatuak: %89,1) behar duzu to_ _ 

(Asmatuak: %60,9), gogor batean

Badirudi, zenbaitetan, ikasleek hit z korapilat suagoren bat espero dutela 
itemerako aukeratu dena baino. Eta uste horret xek eramaten dituela 
bat zuk ez asmat zera.

Gaueko enuresia esaten zaio ume t xiki askok izaten duten trastornoari. 

Eta arazoa denborarekin desagert zen den arren, bost urtetik aurrerako 

umeen kasuan badute gurasoek kezkat zen hasteko arrazoirik.

Gaueko loaldian pi_ _ _ (Asmatuak: %85,2) ihes egitea ume_ _ _ _ 

(Asmatuak: %79,3) borondateak ezin

kontrola deza_ _ _ _ (Asmatuak: %59,6) gertaera da. Dena dela, um_ _ _ 

(Asmatuak: %78,8) 5 urte eg_ _ (Asmatuak: %90,8) 

arte e_ (Asmatuak: %96,7) dago kezkat zeko arraz_ _ _ _ _ (Asmatuak: 

%78,8) eta adin horre_ _ _ _ _ (Asmatuak: %87) aurrera

arazoak jarra_ _ _ _ _ (Asmatuak: %91,8) duenean bakarrik ja_ _ _ 

(Asmatuak: %79,92 behar zaio arr_ _ _ (Asmatuak: %48,9)

berezia umeari. Loal_ _ _ _ (Asmatuak: %84,2) pixak ihes egi_ _ _ (Asmatuak: 

%77,7) hilean 4 al_ _ _ (Asmatuak: %94,6) baino

gehiago errepi_ _ _ _ _ _ (Asmatuak: %92,9) denean hasiko ga_ _ (Asmatuak: 

%97,3) patologikot zat hart zen,

sarr_ _ _ _ (Asmatuak: %84,2) gertaera hori justif_ _ _ _ _ _ _ (Asmatuak: 

%76,12) duen gaixotasunik aur_ _ _ _ (Asmatuak: %45,7) ez arren.

Iz_ _ (Asmatuak: %96,2) ere, ume hor_ _ _ (Asmatuak: %74,5) egunean 

zehar pi_ _ (Asmatuak: %96,2) modu erabat

norm_ _ _ _ _ (Asmatuak: %95,7) egiten baitute, e_ _ (Asmatuak: %91,3) 

gauean bakarrik gert_ _ _ _ _ (Asmatuak: %90,8) da

Azalpena



36 Amaia Arauzo, Josu Perales

pixa egi_ _ _ _ (Asmatuak: %78,8) gogoa ezin kontr_ _ _ _ _ (Asmatuak: 

%85,9) izana.

Gaueko enuresia esaten zaio ume t xiki askok izaten duten trastornoari. 

Eta arazoa denborarekin desagert zen den arren, bost urtetik aurrerako 

umeen kasuan badute gurasoek kezkat zen hasteko arrazoirik.

Gaueko loaldian pixak ihes egitea umearen borondateak ezin kontrola 

dezakeen gertaera da. Dena dela, umeak 5 urte egin arte ez dago 

kezkat zeko arrazoirik eta adin horretatik aurrera arazoak jarrait zen due-

nean bakarrik jarri behar zaio arreta berezia umeari.

Loaldian pixak ihes egitea hilean 4 aldiz baino gehiagotan errepikat zen 

denean hasiko gara patologiat zat hart zen, sarritan gertaera hori justifi ka-

tuko duen gaixotasunik aurkitu ez arren. Izan ere, ume horiek egunean 

zehar pixa modu erabat normalean egiten baitute, eta gauean bakarrik 

gertat zen da pixa egiteko gogoa ezin kontrolatu izana.

Azalpena ere testu erraza gertatu da lagineko ikasleent zat. Zailtasun-
-indizeen batez bestekoa 82,9 da. Itemik zailenen indizeak 45,7; 48,9; eta 
59,6 dira.

sarr_ _ _ _ (Asmatuak: %84,2) gertaera hori justif_ _ _ _ _ _ _ (Asmatuak: 

%76,12) duen gaixotasunik aur_ _ _ _ (Asmatuak: %45,7) ez arren.

arazoak jarra_ _ _ _ _ (Asmatuak: %91,8) duenean bakarrik ja_ _ _ 

(Asmatuak: %79,92 behar zaio arr_ _ _ (Asmatuak: %48,9)

Gaueko loaldian pi_ _ _ (Asmatuak: %85,2) ihes egitea ume_ _ _ _ 

(Asmatuak: %79,3) borondateak ezin

kontrola deza_ _ _ _ (Asmatuak: %59,6) gertaera da.

Badirudi, oro har, ikasleent zat maiztasun gut xikoak diren joskeretan nahiz 
lexiko-unitateetan gertat zen direla zailtasun-indizerik urrienak. Baieztapen 
horrek indartu egingo luke C-testak hizkunt za trebetasun orokorra neur-
t zen duelakoa, ezagut za gramatikala eta lexikala ardat z nagusia izaki.

Jant zi bat erostean gehiago erreparatu beharko genieke ehunaren ezau-

garriei, ezusteko desat seginik ez izateko: bustiz gero, larregi t xikit zen 

diren oihalak, oso erraz zimurt zen direnak…

ARTILEA: Ehun ho_ _ _ (Asmatuak: %50) eut si egiten d_ _ (Asmatuak: 

%57,4) urari eta horre_ _ _ _ _ (Asmatuak: %75,5),

nekez lehort zen d_ _ (Asmatuak: %90.8): larruazalaren berotasuna ede_ 

_ _ _ (Asmatuak: %38,0) gozat zen du, gozot_ _ _ _ _ (Asmatuak: %78,3) 

emanez. Ehun ho_ _ _ (Asmatuak: %59,2) ez du su _ _ _ (Asmatuak: %47,3) 

hart zen eta e_ _ (Asmatuak: %92,9) 

da urt zen. Malgua d_ (Asmatuak: %94,6), ez du fo_ _ _ (Asmatuak: %74,5) 

galt zen eta gu_ _ _ (Asmatuak: %48,9) zimurt zen da.

Deskribapena
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Azi_ _ _ _ (Asmatuak: %46,7) jasaten ditu ba_ _ _ (Asmatuak: %77,7) lixibak 

ez. Sit_ _ _ (Asmatuak: %22,8) jo dezake, eguz_ _ _ _ (Asmatuak: %51,6) 

horitu egiten d_ (Asmatuak: %67,9) eta ez d_ (Asmatuak: %72,7) elektrizitate 

estatikorik bil_ _ _ _ (Asmatuak: %84,8).

Ehun hau u_ (Asmatuak: %96,2) epeletan garbitu be_ _ _ (Asmatuak: 

%92,4) da, kontuz eta xa_ _ _ (Asmatuak: %90,2) neutroa erabiliz, ba _ _ _ 

(Asmatuak: %76,6) igurt zi eta bihu_ _ _ _ _ (Asmatuak: %54,3) gabe.

Jant zi bat erostean gehiago erreparatu beharko genieke ehunaren ezau-

garriei, ezusteko desat seginik ez izateko: bustiz gero, larregi t xikit zen 

diren oihalak, oso erraz zimurt zen direnak…

ARTILEA: Ehun honek eut si egiten dio urari eta horregatik, nekez 

lehort zen da: larruazalaren berotasuna ederki gozat zen du, gozotasuna 

emanez. Ehun honek ez du surik hart zen eta ez da urt zen. Malgua da, 

ez du forma galt zen eta gut xi zimurt zen da. Azidoak jasaten ditu baina 

lixibak ez. Sit sak jo dezake, eguzkiak horitu egiten du eta ez du elektrizi-

tate estatikorik bilt zen. Ehun hau ur epeletan garbitu behar da, kontuz eta 

xaboi neutroa erabiliz, baina igurt zi eta bihurritu gabe.

Zailagoa izan da deskribapena aurreko proba-atalak baino. Zailtasun-
-indizeen batez bestekoa 68,38 puntukoa da. Itemenik zailenen indizeak 
dira, zailenetik hasita: %22,8; %38,0; %46,7; %47,3.

Sit_ _ _ (Asmatuak: %22,8) jo dezake,

nekez lehort zen d_ (Asmatuak: %90.8): larruazalaren berotasuna ede_ 

_ _ (Asmatuak: %38,0) gozat zen du

Azi_ _ _ _ (Asmatuak: %46,7

Ehun ho_ _ __ (Asmatuak: %59,2) ez du su _ _ _ (Asmatuak: %47,3) 

hart zen

Badirudi, berriro ere, maiztasun handikoak ez diren terminoak edota 
joskerak direla zailenak. Zenbaitetan ere ematen du egitura edo hit zik 
sinpleenak ere zailtasun-iturri direla, ikasleek zerbait “zailxeagoa” espero 
dutelako. Susmoak susmo −behatu egin baitugu baina eta ez neurtu− ite-
mak elkarren eraginpekoak dira askotan. Item bat beste itemen testuin-
guru lagungarria da, eta, alderant ziz. Halatan, it xuraz erraza den itema 
asmatu ez izana ez zaio zor bere baitan izan dezakeen zailtasunari bai-
zik eta testuinguru-faltari aurreko edota at zeko itemak ez asmat zeagatik. 
Hori horrela izatera, baieztatu egingo lit zateke itemak elkarrengandik 
askeak ez direlako ideia. Gogoratuko dugu Cloze-probari dagokionez, 
zalant zazkoa zela item bakoit zaren fi dagarritasuna zehaztea:

Fidagarritasun-koefi zienteak kalkulat zea (adibidez, KR-203 duda-
-mudazkoa da. Cloze-testetan analisi estatistikoak itemak elkarren-
gandik askeak izatea eskat zen du-eta. Baina, Cloze-testeko itemetan 
ez da hori gertat zen zeren-eta, bistakoa denez, testu bati berari lotu-
rik baitaude. Lokarri komun bati, diskurt so-hari jakin bati, jarrait zen 
diote (Perales, 2004).
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Nazio Batuen Erakundeak patataren urtea izendatu du 2008a. Gehienez 

berrehun urte dira Euskal Herrian landat zen hasi zela. Euskalerriaren 

Adiskideen Elkarteak ekarri zuen 1772an.

Bit xia bada e_ _(Asmatuak: %84,8), ez zuten Gazte_ _ _ _ _ (Asmatuak: 

%21,7) ekarri, Irlandatik bai_ _ _ (Asmatuak: %83,7 han

oso zaba_ _ _ _ _ (Asmatuak: %73,4) bait zegoen. Arabako lau_ _ _ _ 

(Asmatuak: %70,1) oso egokia z_ _ (Asmatuak: %97,8) 

patata egiteko, e_ _ (Asmatuak: %94,8), horrela, apustu han_ _ _ (Asmatuak: 

%88,6) egin zuten tuberk_ _ __ _ _ (Asmatuak: %88,6) alde Araban e_ _ 

(Asmatuak: %94,0) Galizian, gobernuak beh_ _ _ _ (Asmatuak: %76,1) egin 

zituen

nekaz_ _ _ _ _ (Asmatuak: %54,9) patata landat zera, ba_ _ _ (Asmatuak: 

%34,2) sekulako arrakasta lo_ _ _ (Asmatuak: %95,7)

ere. Zorionez, lur haie_ _ _ _ (Asmatuak: %70,7) elikadura ez z_ _ (Asmatuak: 

%90,2) patatan bakarrik oina_ _

_ _ _ (Asmatuak: %56,0). Irlandan, ordea, b_ _ (Asmatuak: %90,8), eta horrek 

ezus_ _ _ _ (Asmatuak: %67,4) handia ekarri zi_ _ _ (Asmatuak: %90,2) 

irlandarrei: mildiu-izurria pata_ _ _ _ _ (Asmatuak: %76,6) gaixotasun b_ 

_(Asmatuak: %69,0).

Nazio Batuen Erakundeak patataren urtea izendatu du 2008a. Gehienez 

berrehun urte dira Euskal Herrian landat zen hasi zela. Euskalerriaren 

Adiskideen Elkarteak ekarri zuen 1772an.

Bit xia bada ere, ez zuten Gaztelatik ekarri, Irlandatik baizik, han oso 

zabalduta bait zegoen. Arabako lautada oso egokia zen patata egiteko, 

eta, horrela, apustu handia egin zuten tuberkuluaren alde Araban eta 

Galizian, gobernuak behartu egin zituen nekazariak patata landat zera, 

baita sekulako arrakasta lortu ere. Zorionez, lur haietako elikadura ez zen 

patatan bakarrik oinarritu. Irlandan, ordea, bai, eta horrek ezusteko han-

dia ekarri zien irlandarrei: mildiu-izurria, patataren gaixotasun bat.

Narrazioa proba-atala ere, gainerakoak bezalaxe ez da zaila izan. 
Zailtasun-indizeen batez besteka da 75,87. Itemik zailenen indizeak dira: 
%21,7; %34,2; eta, %54,9.

Bit xia bada e_ _(Asmatuak: %84,8), ez zuten Gazte_ _ _ _ _ (Asmatuak: 

%21,7) ekarri, Irlandatik bai_ _ _ (Asmatuak: %83,7 

ba_ _ _ (Asmatuak: %34,2) sekulako arrakasta lo_ _ _ (Asmatuak: 

%95,7) ere

nekaz_ _ _ _ _ (Asmatuak: %54,9) patata landat zera

Ez da harrit zekoa toki-izena izatea hit z zailenetako bat osat zen. 
Testuinguruak ez du kasu honetan behint zat lagunt za handirik eskaint zen. 
Oso maiztasun handia ez dute hit za ere zailxeagoak izan daitezke osat zen 
gainerakoak baino.

Narrazioa



39C-testa mailaketa-proba gisa aztertuz

Gezurra badirudi ere, ez da lan nekeza suertat zen elkarrekin erdara 

hut sez jo eta ke ari diren bi euskaldun peto ikustea Euskal Herriko hiri, 

herri eta karriketan.

Gezurra badirudi e_ _ (Asmatuak: 89,1, elkarrekin zergatik e_ (Asmatuak: 

92,9) duten euskaraz egi_ _ _ (Asmatuak: 86,4)

galdet zen diegunean, et si_ _ _ _ _ (Asmatuak: 7,6) margoturiko keinu ba_ 

_ _ (Asmatuak: 35,9) 

lagunduta, elkarrekin eusk_ _ _ _ (Asmatuak: 89,7) egiteko ohitura e_ 

(Asmatuak: 91,36) dutela erant zungo

du_ _ (Asmatuak: 83,2). Horra h_ _ (Asmatuak: 62,0) zorioneko ohitura, ohi _ 

_ _ _ (Asmatuak: 63,0) ahalguztiduna, egiten

dug_ _ _ (Asmatuak: 78,8) egiten dugula, gai_ _ _ (Asmatuak: 44,6) nahiz 

ongi eg_ _ (Asmatuak: 86,4), jokaera justifi katu,

sam_ _ _ _ (Asmatuak: 9,8) eta ulergarriagoa egi_ _ _ (Asmatuak: 88,6) 

duena. Euskal hiztun ug_ _ _ (Asmatuak: 90,8)

dago sinet sita hizk_ _ _ _ _ (Asmatuak: 7,6) ohitura ezin de_ _ (Asmatuak: 

77,7) aldatu, eta e_ (Asmatuak: 89,7) duela

merezi horr_ _ _ _ _ (Asmatuak: 49,5) langint zari helt zea ia- _ _ (Asmatuak: 

80,4) ezinezkoa baita gauz_ _ _

_ _ (Asmatuak: 35,9). Uste hori oke_ _ _ (Asmatuak: 89,1) da oso, e_ _ 

(Asmatuak: 88,06) hala dela eraku_ _ _ _ _ (Asmatuak: 64,1) dugu

dokumentu hon_ _ _ _(Asmatuak: 77,7).

Gezurra badirudi ere, ez da lan nekeza suertat zen elkarrekin erdara 

hut sez jo eta ke ari diren bi euskaldun peto ikustea Euskal Herriko hiri, 

herri eta karriketan.

Gezurra badirudi ere, elkarrekin zergatik ez duten euskaraz egiten gal-

det zen diegunean, et sipenak margoturiko keinu batez lagunduta, elka-

rrekin euskara egiteko ohitura ez dutela erant zungo dute. Horra hor 

zorioneko ohitura, ohitura ahalguztiduna, egiten duguna egiten dugula, 

gaizki nahiz ongi egin, jokaera justifi katu, samurtu eta ulergarriagoa egi-

ten duena. Euskal hiztun ugari dago sinet sita hizkunt za ohitura ezin dela 

aldatu, eta ez duela merezi horrelako langint zari helt zea ia-ia ezinezkoa 

baita gauzat zea. Uste hori okerra da oso, eta hala dela erakut siko dugu 

dokumentu honetan.

Argudioa da sei proba-atalen artean zailena. Zailtasun-indizeen batez 
bestekoa da 67,68. Pare bat item bereziki zailak izan dira: 7,6nako indi-
zeak dituzte. Beste batek 9,8 eta beste bik 35,9nakoak. Ikus dit zagun:

et si_ _ _ _ _ (Asmatuak: 7,6) margoturiko keinu ba_ _ _ (Asmatuak: 

35,9) 

Argudioa
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Euskal hiztun ug_ _ _ (Asmatuak: 90,8) dago sinet sita hizk_ _ _ _ _ 

(Asmatuak: 7,6) ohitura ezin de_ _ (Asmatuak: 77,7) aldatu

et si_ _ _ _ _ (Asmatuak: 7,6) margoturiko keinu ba_ _ _ (Asmatuak: 

35,9) 

helt zea ia- _ _ (Asmatuak: 80,4) ezinezkoa baita gauz_ _ _ _ _ 

(Asmatuak: 35,9).

Hemen ere, gogoetak gogoeta, ikasleent zat oso maiztasun handikoak 
ez diren hit zak eta, batez ere, joskerak dira zailtasun-iturri. Berriro ere, 
daude aztarnak pent sarazten dutenak itemak ez direla elkarrengandik 
askeak. Item bat asmatu ez izanak izan baitezake lotura hurrengoa ere ez 
asmat zearekin testuinguru langungarria murrizten den heinean.

Proba osoaren zailtasun indizeen batez bestekoa da 78,87. Beraz, proba 
erraza izan da ikasleent zat.

Proba-atalik errazena Elkarrizketa izan da eta Argudioa zailena. Ez dirudi, 
testu-mota bat edo bestea izatea aldagairik behinena denik zailtasunari 
pisua eransten. Gaiak korapilat suak diren ala ez, erabilitako lexikoa, jos-
kera etab dira, aurki, pisu handiagokoak. Esan nahi baita, elkarrizketa 
zailagoa izan daitekeela argudioa baino erabilitako hizkunt za baliabideak 
zein diren, esaterako.

Lehenago esan bezala, proba erraza izan da. Gogoratuko dugu jatorrizko 
euskara-hiztunekin edota gehien-gehienak EGA lortua eta euskaraz lan 
egiten dutenekin egindako saioan, probaren bigarren bert sioan, asmatutako 
itemen ehunekoa 94,72era irit si zela. Lehenengo bert sioan, berriz, itemen 
%88,80 asmatu zituzten batez beste euskara lagineko euskara-hiztunek. 
Eta C-testaren sort zaileek diotenarekin bat etorriz, proba erraztu genuen 
euskara-ikasleekin erabilt zeari begira (hirugarren lagina: N = 183).

Ikasleek, hirugarren lagineko norbanakoek, alegia, emait za apalagoak 
lortu dituzte. Hala ere, zalant za sort zen zaigu laginen arteko aldeek ez 
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ote luketen handiagoak izan behar. Argudia liteke ikasleak ohituago dau-
dela ikasgela-giroan hizkunt zaren forman ardaztuta dauden ariketak egi-
ten. Pent sa ere egin genezake hizkunt za gaitasun orokorrari dagokionez, 
aldeak ez direla hain handiak norbanakoen artean baina bai bestelako gai-
tasunetan: diskurt so-gaitasunean, gaitasun estrategikoan, gaitasun sozio-
kulturalean edo soziolinguistkoan…

Galdetu ere galdetu ohi dugu, esaterako, zer gertatuko lit zatekeen at ze-
rriko ikasle bat zuek gainditu behar izaten dituzten gaztelania-probei jato-
rrizko gaztelaniadunak erant zuten hasiz gero. Proba zailxeago bat ere jar 
zitekeen. Eta horrek, agian, lagunduko zukeen puntuazio-eskala hedapen 
handiagoz baliat zen, hot s, ikasleak puntuazio-tarte handiagoz sailkat zen. 
Horrek, ordea, C-testek izan dezaketen ajerik aipatuena ekar lezake. 
Hot s, ikasleak erant zuna ez dakienean oso nabarmen geldit zen da bere 
buruaren aurrean ezin erant zun dezakeela, askotan hut sunea bete gabe 
ut ziz. Eta hori frustrazio-bide handia izaten da. Gogora dezagun:

Esatekoa da badirela zenbait ikasle C-testei muzin egiten dietenak. 
Horixe diote behint zat beste inguruneetan C-testak erabili dituzten 
ikert zaile eta irakasle bat zuek. Ikasleei askotan, formatoa ezagut zen 
ez dutenez, zail gertat zen zaie hizkunt za proba dela ikusten. Beste 
bat zuek diotenez, zenbait ikasle bihot z gabetu ere egiten ditu.

Ant za denez, ikasle horiek item guztiei ongi erant zutea ezart zen 
dute helburu. Hori, ordea, oso zaila da. Ondorioz adorea gal dezakete 
(Perales, 2007).

Erant zuten ez jakite hori, ordea, ez lit zateke horren nabarmen geldituko 
aukera anit zeko proba batean, esaterako, zeren eta hor, aukeraren bat a, 
b, c edo d beti ere hautatu dezakeenez lausoago geldit zen baita porrot-
-sentipena. Ant zekoa gerta daiteke idazlan batean edo mint zasaio batean 
ere, beti baitu ikasleak aukera lerroak eta lerroak idazteko edota zerbait 
esateko, ekoizpenak akastunak izan arren.

� C-testa hizkunt za ebaluat zeko proba da, sort zen, prestat zen eta 
zuzent zen erraza. Teoriak dioskunez, abantailak baditu beste proba 
bat zuekin alderatuta. Hori horrela, hainbat teoria-lan berrikusitakoan 
euskararenean ere testat zeari ekin nahi izan diogu. Mailaketa-proba 
gisa planteatu dugu.

� Proba beraren hiru bert sio egin ditugu, hiru lagini aplikatuz. Probaren 
hirugarren bert siora iristeko, ikasleekin erabili den horretara, bi aldiz 
testatu dugu proba jatorrizko hiztunekin. Ikusita, azterketariek ez asma-
tutako itemak %5 baino gehiago zirela, hainbat moldapen egin dizkiogu 
probari. Azken bert sioa euskaltegietako ikasleei aplikatu zaie.

� Probak indarra izan dezake ikasleak mailaka bereizteko. Puntuaziorik 
apalenak 1. mailako ikasleei (B1) dagozkie. Hurrengoak 2. mailako 
ikasleei (B2 eta puntuaziorik gorenak 3. mailaren inguruko ikasleei 
(C1).

Laburtuz
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� Emait zak urrat sez urrat s taularatu ditugunean, berriz, ikusi dugu ez 
dela puntuazioetan gorabide jarraiturik sumat zen urrat setan gora egin 
ahala. Hori horrela, bi gogoeta-norabide urratu ditugu: probari berari 
dagokiona batetik, eta, probari erant zundako ikasleriari dagokiona bes-
tetik. Biak baterakoa ere egon litekeela bazter ut zi gabe. Lehenengoan, 
probaren azken bert sioa erraza izateak bere balio bereizlea murrizten 
ahal da, ezbairik gabe. Baina hori horrela izanda ere, goiko urrat se-
takoek −baldin gehiago badakite, bederen− puntuazio altuagoak lortu 
beharko lituzkete beti aurreko urrat setakoek baino eta ez alderant ziz, 
zenbaitetan gertatu den bezala.

� Bigarren gogoeta-bidea izan da, goi-urrat setako ikasleak badirela, oro 
har, gut xieneko hizkunt za gaitasun orokorraren jabe. Eta, ondorioz, 
aldeei ez zaiela proban, urrat s mailan bederen, hain erraz ant zema-
ten. Azkenik, hausnart zeko gaia ere mahaigaineratu dugu: bagenekien 
lehendik ere ikas-prozesua ez dela lineala. Ikaslea ikasten hasi egiten 
da. Moteldu egiten du mart xa. Lautadaren batera irit si. Berriro bizkortu. 
Agian, ikas-prozesua bertan behera ut zi, aldi baterako, edo behin 
betiko… Baina, eskaileraren mailak tamaina berekoak begitant zen 
zaizkigu. Bai badirudi ikaslea derrigortu egiten dela ikas-prozesu 
simetrikoa eta lineal batean t xertat zen... Jakingarria lit zateke, beraz, 
zenbateraino bereizten diren elkarrengandik goi-urrat setako ikasleak. 
Eta, horren arabera aztertu ez ote liratekeen operatiboak izango 2. eta 3. 
mailetan urrat sa baino aurrerabide-unitate zabalagoak ikasleria ikasle-
-taldeetan sailkat zeko. Argudia liteke, orobat, norabide bert suan zail 
ere dirudiela goi-urrat setan, idazlan bat zuek eta elkarrizketa bat zuek 
lagunduta ikaslegaia elkarren segidako bi urrat sen artean sailkat zen. 
Esan gabe doa, doitasun handiagoko probak behar ditugu ikasleriaren 
aurrerabideari tamaina ahalik eta zehat zena lort zeko.

� Probaren sort zaileek diotenez, C-testak neurt zen duena hizkunt za gai-
tasun orokorra da, joskera eta lexiko mailakoa. Euskararenean ere ez 
dugu arrazoirik aurkitu halaxe gertat zen ez dela esateko. Itemez item 
egindako irakurketan, nabaritu egiten da hizkunt za baliabideen eza-
gut za dela eragileren behinena, Baita era berean aldeak ez direla oso 
handiak urrat s mailan ere.

� Behatu egin dugu neurri apalean bada ere, gaiaren teorialariek zio-
tenez, C-testa desat segina izan daitekeela zenbait azterketarirent zat. 
Euskaldun zahar eta EGA lorturiko norbanakoekin proba aplikatutakoan 
izandako elkarrizketetan sumatu genuen proba zailt zat jot zen zutela 
bat zuek −nahiz eta gero puntuazio altuak lortu− dezente pent sat zea 
eskat zen zuela esan bait zuten, eta, ez zela berehalako batean egiteko 
proba. Iruzkin horiek bat datoz probari aitort zen zaion ajerik aipatue-
narekin. Hau da, item bat ez asmat zea oso nabarmen geldit zen dela 
ikaslearent zat eta hori frustrazio-bide izan daitekeela.

� Proba-atalik errazena Elkarrizketa izan da eta Argudioa zailena. Ez 
dirudi, testu-mota bat edo bestea izatea aldagairik behinena denik 
zailtasunari pisua eransten. Gaiak korapilat suak diren ala ez, erabili-



43C-testa mailaketa-proba gisa aztertuz

tako lexikoa, joskera etab dira, aurki, pisu handiagokoak. Esan nahi 
baita, elkarrizketa zailagoa izan daitekeela argudioa baino erabili-
tako hizkunt za baliabideak zein diren, esaterako. Gure hipotesia da 
hizkunt za baliabidearen erabilpen-maiztasuna dela zailtasunaren edo 
erraztasunaren aurresalerik garbienetakoa.

� Behatu egin dugu, ez hala ere, neurtu, itemak elkarren eraginpekoak 
izan daitezkeela. Esan nahi baita, ikasleak item bat ez asmat zean kendu 
egiten zaiola hurrengo itemari testuinguru lagungarriaren parte bat. Bi 
item elkarren segidakoak ez asmat zean are eta gehiago. Horrek zaildu 
egingo luke itemak banan-banan tratat zea, bakoit zaren indize psikome-
trikoak lort zeari begira.

� Azterkizun dago ea euskararen izaera aglutinanteak eta postposi-
tiboak probari erant zuteko estrategia desberdinak eskat zen dituen. 
Gaztelaniaz egin ditugun hainbat saiotan, hipotesiak hipotesi, probako 
itemei erant zuteko, informazioa, batez ere, testuan eskuinalderant z 
joz lort zen zen. Euskararenean, berriz, usuago ibili behar zen at zera 
eta aurrera, esaldiak behin eta berriro irakurriz. Alde horretatik, gaz-
telaniaz erant zuteak errazagoa dirudi. Nolanahi ere, baieztapen hauek 
egiaztatu gabe ditugu.

� C-testaren gaia ukitu baino ez dugu egin. Eta ez da lan honetan agort zen, 
noski. Mereziko luke aztert zen eta ikert zen jarrait zea. Sortu dugun 
proba eta erabili ditugun haren bert sioak artikuluan daude eskuragai. 
Adoretu egiten ditugu hemendik irakasleak bert sio horiek, ariketa gisa, 
ikasgelan nahierara planteatu eta saioak egitera, beti ere, gehiago ikas-
teko asmoz. Adoretu egiten dugu, orobat, irakaslea ikasgelan ikert zai-
lea ere izatera eta emait zak eta horien gaineko irit ziak konpartit zera. 
Gehiago ikasten da norberak ere gauzak eginez eta partekatuz ezen ez 
soilik besteri ent zunez edo irakurriz.

Oharrak

1. Gestalt-en psikologia Alemanian sortu zen XX. 
mendearen hasieran. Gestalt-en esanahia da “iru-
dia”, “egitura”… Hainbat oinarri-lege ditu Ges-
talt-ek. Horietako bat Prägnanz izenekoa dugu. 
Horren arabera, gizakiok hautemateko dugun 
ahalmenak joera izango luke formarik sinplee-
nak eraikit zeko. Beste oinarri-lege bat zuk dira: 
it xitura, ant zekotasuna, gertutasuna, simetria, 
jarraipena eta mult zoa.

 It xitura.−

 Oinarri-lege horretan ardazten dira hain zuzen 
ere Cloze-testak eta C-testak. Oinarri-lege ho-
rren arabera, gure burmuinak erant siko lituzke 
falta diren osagaiak zerbait hautematean.

 Ant zekotasuna.−

 Giza burmuinak elkarren ant za duten elemen-
tuak elkarrekin mult zokat zen ditu. Ant zekota-
sun hori formari, tamainari, kolore eta distirari 
dagokie.

 Simetria.−

 Irudi simetrikoak berdinak balira bezala, obje-
ktu bakarra balira bezala hautematen dira, dis-
tant ziaren arabera.

 Jarraipena.−

 It xituraren oinarri-legearen ildotik, burmuinak 
joera du hautemandakoari jarraipena emateko 
objektua desagertu arren. Cloze-testa eta C-testa 
oinarri-lege honen zordunak ere badira.
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 Mult zoa.−

 Objektu asko norabide berean murgilt zen ari di-
renak objektu bakarra balira bezala hautematen 
dira.

2. Alor honetan burututako lehenengo lanak Witkin 
psikologoari zor zaizkio (1948, 1949). Ikert zaile 
horrek gizakiaren orientazio espaziala hartu 
zuen aztergune. Eta objektuak noiz dauden era 
bertikalean eta noiz okerturik jakiteko, gizakiak 
zer egiten duen aztert zeari ekin zion. Bi informa-
zio-mota alderatu zituen: ikusmenaz jasotakoa 
batetik, eta, gorput zaren grabitate-sentimenaz 
at zemandakoa bestetik. Horretarako, era artifi -
zialean okert zen zen gelaxka bat prestatu zuen. 
Eta aztertu zuen bertara sartutako norbanakoek, 
objektuen bertikaltasunaz ohart zeko, zeri errepa-
rat zen zioten gehiago: grabitate-sentimenari ala 
ikusmenari. Ikerketa horiek bazuten garai hartan 
beren garrant zia, hegazkinen pilotuek estimulu 
bati ahalik eta azkarren nola erant zun ziezaio-
keten ari bait ziren aztert zen. Erreakzio-denbora 
murriztu nahi zuten.

 Bi jarduera-mota bereizi zituen Witkin-ek 
emait zen arabera. Gizaki bat zuek ingurunearen 
mendean erant zuten zuten. Field dependent, 
terminoa sortu zuen horient zat, eta Field inde-
pendent terminoa ingurunetik aske zihardute-
nent zat.

3. Kuder-Richardson formula 20 (KR20) testaren 
fi dagarritasunaren estimazioa da. 0.00tik 1.00era 
bitartekoa da.

 Formula horretan erant zunak dikotomikoak dira, 
hau da, zuzenak/okerrak erakoak.

 k da testaren item-kopurua; 

 p da itemari zuzen erant zun dioten ikasleen pro-
port zioa; 

 q da itemari oker erant zun dioten ikasleen pro-
port zioa;

 SDt da testaren desbiderat ze estandarra.
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