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Puntuazio arteko 

hiru hit zeko segiden 

azterketa ikasleen 

testuetan eta alderaketa 

kazetarit za-testuekin

Asier Irizar, Kepa Sarasola

Azken aldian izan dira zenbait autore euskararen kalitatea mint zagai 

dutenak (Ibon Sarasola Euskara batuaren ajeak liburuan, Juan 

Garzia Joskera Lantegi, Amonarriz eta Egaña, Euskararen kalitatea, 

Zubimendi eta Esnal, Idazkera-liburua, Larringan eta Idiazabal, 

Ikastaria 13). Eta gehienak ahozko jardunaren inguruan arit zen badira 

ere, euskara-ikasleen idat zizko testuetan ere badira hut suneak, zailak 

sarritan ant zematen, baina erakusten dutenak gabezia hizkunt zaren 

erabileran.

Artikulu honetan hit z segiden maiztasunak aztertuz egin dugun lehenengo 

lan xume bat deskribatuko dugu. Hasieran ikasleen testuetan puntuazio 

ikurren arteko hit z bateko, biko edo hiru hit zeko segidak aztertu genituen, 

eta gero ikasleen testuekin lortutako emait zak erreferent ziazko corpus 

batekin lortutakoekin alderatu ditugu.

Konputagailua lagun zenbait oinarrizko azterketa egin daitezke ikasleen 
idat zietako zenbait hut sune hobeto edo arinago diagnostikat zeko. 
Oinarrizko azterketetan testuetako hit zen maiztasunak edo hit z segiden 
maitasunak erabilt zen dira. Badira ere ikerketa-lan sakonagoak ikasleari 
idazteko prozesuan lagunt zeko tresnak sortu dituztenak (Aldabe et al., 
2006; Aldabe et al., 2007).

Eskuartean duzun artikulu hau hainbat ataletan dago banatuta: lehenik, 
motibazio linguistikoa zein den azalduko dugu; horren segidan, azterketa-
-eremu gisa erabili ditugun corpusen deskripzioa egingo dugu; hurrengo 
atalean, testuak prozesat zean zein neurri erabili ditugun erakut siko dugu; 
horren ostean, lortutako emait zak zein izan diren; eta, azkenik, zein 
ondorio atera eta etorkizunerako zer aurreikusten dugun jakinaraziko 
dugu.

1. Sarrera

HIZPIDE 69 (2008), 47-61 orr.
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Hainbat elementu 1 izaten dira esaldien artean: testu-antolat zaileak, 
lokailuak, juntagailuak... Gehienetan, hit z bat, bi edo hiru hit z ere izaten 
dira puntuazio artean.

Testu-antolat zaileek, gehienetan, enunt ziatua modalizat zen dute, eta 
hit zez adierazten diren ñabardurak islat zen dituzte. Bestalde, solaskidea-
rengan ere eragiten dute, eta lengoaiaren gizarte-erabileraren arauetara 
egokit zen dira. Testu-antolat zailet zat har dit zakegu, esaterako honako 
hauek:

hasteko, lehenengo eta behin, ezer baino lehen, ezeri ekin baino lehen, 
bazen behin, lehen-lehenik, ...z hit z egin behar dudalarik, sarrera gisa 
esango dugu ..., alde batetik, ... bestetik, ildo beretik, era berean, 
halaber, lehenik.../ bigarrenik, ..., (arestian) esan bezala, (gorago) 
esan bezala, lehengo hariari jarraituz, gauzak horrela, horiek horrela, 
-ri dagokionez, ... dela eta, komeni da esatea ... oro har, (honen) 
ondorioz, horren haritik, hari beretik, era berean, bigarrenik, gero, 
honen ostean, hau (ikusi) eta gero, edonola ere, nolanahi ere, esanak 
esan, (r)en arabera, askoren / bat zuen irit ziz, ... (r)en ustez, (r)en 
esanetan, diotenez, ant za denez, dirudienez, badirudi... -(e)la ...(e)la 
dirudi, adibidez, esate baterako, hau da, hori dela eta, horrela, ba, 
aipatu bezala, aipatu dugunez, berriro esanda, beste era batera esanda, 
zehat zago esanda, hobeto esanda, (gorago) esan bezala, are gehiago, 
gainera, kontuan hartu, gainera, ondorio gisa,…

Zabalak (1996), antolat zaileen inguruan egindako azterlanean, honakoa 
diosku komaren erabilerari buruz:

(i) Azterturiko antolat zaileek t xertat zen dituzten iruzkinak komen 
artean joan ohi dira.

(ii) Iruzkinak azalt zen duen elementua galdegaia denean eta iruzkin 
hori adit zaren ezkerraldean (aurrean) doanean, ez da komarik jart zen 
iruzkinaren eta adit zaren artean. Bat zuetan, galdegaia azalt zen duten 
iruzkin hauek adit zaren eskuinaldera (at zera) eramaten dira, orduan 
hasierako eta bukaerako komak mantent zen dira.

(iii) Testu antolat zailea bera ere, komez mugaturik erabili ohi da, baina 
ez beti. Ohikoagoa izaten da koma antolat zailea iruzkinaren hasieran 
jart zen denean eta gut xiagotan agert zen da, antolat zailea iruzkinaren 
bukaeran doanean. Azkenik, errazagoa izaten da antolat zailearen eta 
iruzkinaren artean komarik ez azalt zea iruzkina oso laburra denean, 
luzea denean baino.

Azkenik, gauza bera egin dugu lokailuekin. Lokailuak dira, Euskal 
Gramatika Lehen Urrat sak-III. Lokailuak liburuan agert zen den sailka-
penaren arabera, beste hainbaten artean, honako hauek:

Ere, gainera, bestalde, halaber, behint zat, bederen, behinik behin, 
ordea, berriz ostera, aldiz, ait zitik, bitartean, bien bitartean, alabaina, 
dena den, dena dela, hala ere, haatik, beraz, bada, hortaz, orduan, 
honenbestez, horrenbestez, hainbestez, zeren, zergatik, alabaina, izan 
ere.

2. Motibazio 

linguistikoa
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Gogora dezagun zer dioen J M Makazagak (Makazaga,1996) lokailuen 
inguruan:

“Literatur tradizioan –literatur tradizioko komaren erabileraz hit z 
egin badaiteke behint zat– esan dezakegu lokailuak askotan agert zen 
direla komarekin. Honela agert zen zaizkigu normalean:

– Koma artean
– Ondoren komaren bat dutela (perpaus-hasieran badoaz)
– Aurretik koma bat dutela (perpaus bukaeran doazenean).

Esan beharra dago komarik gabe ere agert zen direla elementu hauek 
euskal literaturan. Nolanahi ere, ez dugu ahaztu behar puntuazio-
-marken erabilera ez dela erabatekoa izan euskal literatur tradizioan 
–gauza bera gertat zen da beste hizkunt zetan–; autore, euskalki eta 
garaien arabera erabilerak nahiko aldat zen dira…

… Lokailuak –oro har– komaren lagunt zarekin agert zeak XIX. eta 
batez ere XX. mendeko testuetan agert zen du nagusitasuna. Honek 
ez du esan nahi lehen egiten ez zenik…”.

Gure lanaren helburua testu-antolat zaile, lokailuak eta juntagailuak 
aztert zea da. Horretarako, hit z segiden maiztasunak aztertu ditugu, baina 
bakarrik puntuazio-marken arteko hit z bateko, biko edo hiru hit zeko 
segidak aztertuta. Beraz, badakigu jakin gure azterketako elementuen 
agerpen bat zuk ez ditugula harrapatu, aurretik edo ondoan puntuazio-
-markarik ez zutelako. Hala ere, guk lortutako datuak elementu horien 
present ziaren adierazgarriak direla uste dugu.

Gure corpusa osat zeko, bi ikasle mult zoren testuak bildu genituen:

1 2005-2006 ikasturtean HUHEZIko irakaslet za ikasketetan, hezkunt za 
fi sikoan, 2. mailan aritu ziren ikasleenak (aurrerant zean, IK1 fi t xategia). 
Ikasleei liburu baten azterketa egiteko eskatu zit zaien. Deskripzioa eta 
argudio-testuak dira nagusi testu horietan. Bestalde, ikasle horiek 20-
-21 urte ingurukoak dira gehienak eta ikasketak euskaraz egin 
dituzte.

2 2005-2007 aldian 4. hizkunt za-eskakizuneko IVAP-HUHEZIko ikasta-
roetan aritu zirenenak (IK2 fi t xategia aurrerant zean). Irit zi-artikuluak 
dira, eta argudioa lant zen dute, batik bat. Ikasle horiek herri-adminis-
trazio publikoan diharduten teknikariak dira. Goi-mailako ikasketak 
egin dituzte, gehienek gaztelaniaz.

Ikasle horien guztien fi t xategiak batu eta formatu-marka guztiak kenduta 
.t xt fi t xategi bat eratu genuen talde bakoit zeko testuekin.

Ikasleen fi t xategi horiek guztiak MSWord formatuan zeuden, eta askok 
eta askok irudi eta grafi koak zituzten. Horrenbestez, testua ez beste 
guztia eskuz kendu behar izan genuen. Bestalde, kontuan hartu genuen 
puntuazio-markaren ondoren zuriune bat baino gehiago izan zitekeela, 
idazterakoan ohikoak izaten baitira halako akat sak.

 

3. Corpusak
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Hala ere, fi t xategietan zeuden bi zuriune elkarren ondoko guztiak zuriune 
bakar bihurtu genituen. Horren ondoren, ikasleen fi t xategiak taldeko 
fi t xategietara ekarri genituen, denak bilt zearren: IK1 fi t xategia (38.579 
hit z) hizkunt za-eskakizuneko ikasleen testuetarako, eta IK2 fi t xategia 
irakaslet zako ikasleen testuetarako (47.719 hit z).

Beste alde batetik, Egunkariako 2001eko corpusa dago (Egunk 
fi t xategia). Artikuluak dira, eta kazetarit zako testuak, beraz. Fit xategi 
horrek 7.773.442 hit z ditu eta euskara estandarrean idat zita dago.

Hasieran, Unix sistema eragilearen komandoen bidez hit zen maiz-
tasunak lort zea izan genuen helburu, jakiteko zein ziren corpus 
bakoit zean gehien erabilt zen ziren hit zak, eta ikusteko ea ant zeko-
tasunik ba ote zen.

Ondoren, eta kontuan hartuta bilatu nahi genituen hit z mult zoak pun-
tuazio-zeinuen artean joan ohi direla, adierazpen erregularrak fi  nkatu 
genituen, Perl programazio-lengoaiaren bidez erabilt zeko. Adierazpen 
erregularrak informatikan asko erabilt zen dira hainbat osagaitako 
sekuent zia bereziak ondo defi nit zeko; testuetan karaktere sekuent ziak 
bilat zeko erabilt zen dira ere. Eta beraz, oso egokiak dira gure helburua 
lort zeko, hau da, testuan puntuazio-zeinuen artean agert zen diren hit z 
mult zoak bereizteko.

PERL (Practical Extraction and Report Language) lengoaia 1990.eko 
hamarkadan sortu zen, eta bereziki egokia da testuak tratat zeko; horrez 
gain, egokia eta eraginkorra da adierazpen erregularrak erabilt zeko 
ere.

Horrenbestez, adierazpen erregularren bidez zehaztu genuen gure 
helburua. Guk aurkitu nahi genituen hit z edo hit z mult zoak (gehienez 
3 hit zeko mult zoak) puntuazio-zeinuen artean joan ohi dira. Hala bada, 

adierazpen erregularrak sortu genituen honako bilaketa hauetarako:

1 Hit z bat puntuazio-zeinuen artean

2 Bi hit zeko segidak puntuazio-zeinuen artean.

3 Hiru hit zeko segidak puntuazio-zeinuen artean

4 Bi hit zeko segidak, horietako bat ‘ere’ lokailua dela, puntuazio-zeinuen 
artean.

5 Hiru hit zeko segidak, horietako bat ‘ere’ lokailua dela, puntuazioa 
zeinuen artean.

Jakina, testu-mota zein den, bestelako hit zak ere azal litezke, eta halaxe 
gertatu zen. Hori, baina, aurrez ere bagenekien, eta errazak dira sumat zen 
horrelakoak.

Datu guztiak lortutakoan –hit z mult zo bakoit zaren kopurua–, kalkulu-orri 
bat sortu genuen, alderaketa erraztearren. Bagenekien zein ziren fi t xategi 

4. Testuen 

prozesaketa. 

Kalkulatutako 

neurriak
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bakoit zean puntuazio-zeinuen artean gehien erabilt zen ziren hit zak edo 
hit z segidak, bai eta fi t xategi bakoit zaren hit z kopuru osoarekiko pro-
port zioa ere. Bagenituen, beraz, datu bat zuk alderaketak egiteko. Baina 
interesgarri irit zi genion proport zionaltasunari ere, eta horretarako, 
Egunk corpusarekiko proport zioak kalkulat zea ere erabaki genuen. Hala 
bada, honako datuak aterat zea erabaki genuen:

1 Maiztasun absolutuak corpus bakoit zean. Hau da, zenbat aldiz azalt zen 
ziren corpusean puntuazio arteko hit zak edo segidak.

2 Maiztasun erlatiboak corpus bakoit zean. Alegia, corpusa osat zen 
duten hit z kopuru osoarekiko, zein proport ziotan azalt zen ziren hit z 
edo segida horiek.

3 Erabileraren alderaketa, Egunkariaren corpusaren eta IK1 corpusaren 
artean.

4 Erabileraren alderaketa, Egunkariaren eta IK2 corpusen artean.

5 Erabileraren alderaketa, Egunkariaren corpusaren eta ikasleen bi 
corpusen (IK1+IK2) artean.

6 Sarrien azalt zen diren 10-15 hit z-mult zoen arteko konparazioa.

Adibide bat jart zearren, izan ere lokailua aztert zerakoan, honako datu 
hauek azaldu zit zaizkigun:

IK1 51 aldiz azalt zen da (maiztasun absolutua)
  0,0013 hit z kopuru osoarekiko (maiztasun erlatiboa)

IK2 46 aldiz azalt zen da (maiztasun absolutua)
  0,0096 hit z kopuru osoarekiko (maiztasun erlatiboa)

Egunk 5276 aldiz azalt zen da (maiztasun absolutua)
  0,0006 hit z kopuru osoarekiko (maiztasun erlatiboa)

IK1 + IK2 97 aldiz azalt zen da (maiztasun absolutua)
  0,001 hit z kopuru osoarekiko (maiztasun erlatiboa)

Egunk corpusarekiko proport zioak (egunk/IK1) 0,50
 (egunk/IK2) 0,73
 (egun/IK1+IK2) 0,61

Hau da, Egunkariakoek ikasleek baino askoz ere gut xiago erabilt zen 
dute, proport zioan, ‘izan ere’.

Azkenik, puntuazio-zeinuen artean sarrien azalt zen diren 10-15 hit zak 
edo hit z-mult zoak zein ziren jakin nahi genuen; egunkariaren corpusa 
handia zen, eta emait zak esangurat suak izan dira; beste bi corpusak, 
ordea, askoz ere t xikiagoak dira, eta zenbaitetan ‘0’ izan da emait za. 
Horrek arazoak sort zen zituen kalkulu-orrian zatidura egitean. Arazoa 
saihesteko, ‘0’ ziren agerpen guztietan guztiak ‘0,001’ jarri genuen.
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Ondorengo lerroetan ikusten dira lortutako emait zak. Badira bi kontu 
aipatu beharrekoak, hala ere. Batetik, zer jarri dugun zutabeetan, eta, 
bestetik, zein neurketa egin dugun.

Zutabeetan azalt zen dira honakoak:

Egunk/IK1: atal horretan egunkariaren corpusaren eta IK1 corpusaren 
arteko proport zioa azalt zen da. Hau da, ‘1’ balioak adieraziko luke bi 
corpusetan proport zio bera duela guk bilat zen dugun elementuak. ‘1’ 
balioa baino t xikiagoa bada, esan nahi du IK1 corpusean proport zio han-
diagoa duela, beraz.

Egunk/IK2: gauza bera, baina ikasleen IK2 corpusarekin alderatuta.

Egunk/(IK1+IK2): zutabe horretan proport zio hori bilatu dugu, baina 
ikasleen bi corpusak (IK1 eta IK2) batuta, Egunkariaren corpusarekiko.

IK1 zutabean, ikusten da, batetik, goiko aldean, corpus horrek duen hit z 
kopurua (38.579). Hori taula guztietan agert zen da. Eta, azpian, hit z 
kopuru osoarekiko guk bilat zen dugun elementuaren balio absolutua; eta, 
horren eskuinetara, balio erlatiboa.

Gauza bera egin genuen IK2, IK1+IK2 eta Egunkariaren corpusekin.

Beste alde batetik, honakoak izan dira guk aztertu nahi izan ditugun 
gaiak:

1 Puntuazio-zeinuak.

2 Hit z bat puntuazio-zeinu (koma, puntua edo puntu eta koma) artean.

3 Bi hit zeko segidak puntuazio-zeinu artean.

4 Hiru hit zeko segidak puntuazio-zeinu artean.

5 Bi hit zeko segidak, horietako bat ‘ere’ dela, puntuazio-zeinu artean.

6 Hiru hit zeko segidak, horietako bat ‘ere’ dela, puntuazio-zeinu artean.

Puntuazioa 38579 47719 86298 7773442

Egunk/

IK1

Egunk/

IK2

Egunk/

(IK1+IK2)IK1 IK2 IK1+IK2 Egunk

Puntua 0,94 1,02 0,98 18020,04670920500,042960 38520,0446363400250,043742

Koma 0,71 0,89 0,80 42060,10902341330,086611 83390,0966306016670,077400

Puntu eta 

koma 0,55 1,19 0,78 1630,004225 920,001928 2550,002955179000,002303

Ikusten denez, puntuaren erabileraren kasuan ez dago alde handirik hiru 
corpusetan ematen diren emait zen artean. Baina komaren eta puntu eta 
komaren erabilerari dagokionez, nabarmena da aldea: IK1 taldekoek 
gehiago erabilt zen dituzte, bai koma eta bai puntu eta koma, beste bi 
taldeen aldean. Eta, oro har, ikasleek askoz ere gehiago erabilt zen dituzte 
elementu horiek Egunkariakoek baino.

5. emait zak

5.1. Puntuazio-

-zeinuak
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Puntuazioaren datuak ez dira erabakigarriak, baina badaezpada erauzi 
genituen, izan ere guk bilatu nahi genituen hit z edo hit z mult zoak pun-
tuazio-zeinuen artekoak ziren.

Puntuazioa 38579 47719 86298 7773442

Egunk/

IK1

Egunk/

IK2

Egunk/

(IK1+IK2)IK1 IK2 IK1+IK2 Egunk

atzo 3483,97 4309,38 3896,68 0,001 0,000000 0,001 0,000000 0,002 0,000000 702 0,000090 

hala 8,89 10,99 9,94 1 0,000026 1 0,000021 2 0,000023 1791 0,000230 

berriz 2,30 14,25 4,29 10 0,000259 2 0,000042 12 0,000139 4642 0,000597 

ondoren 1,82 0,64 0,91 2 0,000052 7 0,000147 9 0,000104 735 0,000095 

ordea 1,51 2,57 1,96 11 0,000285 8 0,000168 19 0,000220 3349 0,000431 

azkenik 1,17 0,48 0,65 3 0,000078 9 0,000189 12 0,000139 706 0,000091 

alegia 0,84 1,24 1,02 6 0,000156 5 0,000105 11 0,000127 1012 0,000130 

gainera 0,77 0,92 0,85 25 0,000648 26 0,000545 51 0,000591 3902 0,000502 

halaber 0,73 14511,94 1,64 16 0,000415 0,001 0,000000 16,001 0,000185 2364 0,000304 

bestalde 0,72 0,72 0,72 16 0,000415 20 0,000419 36 0,000417 2331 0,000300 

esaterako 0,65 1,41 0,93 7 0,000181 4 0,000084 11 0,000127 917 0,000118 

bestetik 0,53 1,65 0,85 10 0,000259 4 0,000084 14 0,000162 1072 0,000138 

ondorioz 0,46 3,13 0,87 11 0,000285 2 0,000042 13 0,000151 1021 0,000131 

aldiz 0,46 0,83 0,61 16 0,000415 11 0,000231 27 0,000313 1484 0,000191 

eta 0,45 1,72 0,77 58 0,001503 19 0,000398 77 0,000892 5313 0,000683 

hots 0,43 0,61 0,51 8 0,000207 7 0,000147 15 0,000174 695 0,000089 

horregatik 0,37 1,21 0,60 16 0,000415 6 0,000126 22 0,000255 1181 0,000152 

beraz 0,23 0,59 0,35 64 0,001659 31 0,000650 95 0,001101 3002 0,000386 

horrela 0,22 0,29 0,26 15 0,000389 14 0,000293 29 0,000336 669 0,000086 

adibidez 0,22 0,47 0,31 19 0,000492 11 0,000231 30 0,000348 836 0,000108 

baina 0,20 0,93 0,36 66 0,001711 18 0,000377 84 0,000973 2717 0,000350 

Honakoak dira corpus bakoit zean gehien agert zen diren hit zen kopuruak, 
puntuazio-zeinuen artean hit z bakarra dela:

Egunk IK1 IK2

 3611 berriz
 3490 eta
 2728 gainera
 2590 ordea
 1892 baina
 1841 beraz
 1689 halaber
 1684 bestalde
 1312 hala
 1145 aldiz

 22 beraz
 19 baina
 18 eta
 9 halaber
 9 gainera
 9 adibidez
 6 ordea
 5 berriz
 5 aldiz
 4 hot s

 20 beraz
 16 gainera
 14 baina
 13 horretarako
 12 eta
 12 bestalde
 12 bertan
 9 horrela
 9 adibidez
 7 idazleak

5.2. Hit z bat 

puntuazio-zeinuen 

artean
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Bi corpusetan maizen agert zen diren hit zak ant zekoak dira, eta 
hurrenkera ere ant zekoa da. Egunkarian ‘berriz’ da nagusi, eta ‘eta’’ dator 
ondoren; IK1 corpusean ‘baina’ eta ‘beraz’ azalt zen dira, eta hirugarren 
‘eta’ lokailua. IK2 fi t xategian bigarren eta hirugarren tokietan azalt zen 
dira ‘gainera’ eta ‘bestalde’ eta beste bi fi t xategietan zerbait at zerago 
daude. Bada, hala ere, datu azpimarragarririk: egunkariaren corpusean 
‘halaber’ da zazpigarrena, eta irakaslet zako ikasleen testuetan apenas 
duen agerpenik.

Badirudi ikasleei ez zaiela hit z hori gustat zen, edo ez dakitela ondo 
erabilt zen. Ez dugu aint zat hartu egunkariko corpusean ’at zo’ hit zaren 
agerpen kopurua, izan ere oso lotuta dago kazetarit zako testugint zari. 
Gauza bera gertat zen da ‘beraz’ hit zak IK1 corpusean 2. tokian iza-
tearekin: testu horiek argudiozkoak dira, eta zent zuzkoa da askoz ere 
gehiago azalt zea gainerako fi t xategietan baino. Bai ikusten da, ordea, 
‘hala’ sarriago agert zen dela egunkarian, eta ez da horretarako arrazoi 
berezirik ikusten.

bi hit z

Egunk/

IK1

Egunk/

IK2

Egunk/

(IK1+IK2)IK1 IK2 IK1+IK2 Egunk

esan zuen5067,156267,645667,390,0010,000000,0010,000000 0,002 0,00000010210,000131

adierazi 

zuen 3508,794340,083924,430,0010,0000000,0010,000000 0,002 0,000000 707 0,000091

hain 

zuzen 3503,824333,943918,880,0010,0000000,0010,000000 0,002 0,000000 706 0,000091

ildo 

horretan3106,793842,843474,820,0010,0000000,0010,000000 0,002 0,000000 626 0,000081

nolanahi 

ere 2084,432578,262331,350,0010,0000000,0010,000000 0,002 0,000000 420 0,000054

azaldu 

zuen 2074,502565,992320,240,0010,0000000,0010,000000 0,002 0,000000 418 0,000054

gaineratu 

zuen 2000,062473,902236,980,0010,0000000,0010,000000 0,002 0,000000 403 0,000052

hori bai1930,582387,962159,270,0010,0000000,0010,000000 0,002 0,000000 389 0,000050

esate 

baterako1915,692369,552142,620,0010,0000000,0010,000000 0,002 0,000000 386 0,000050

aldi 

berean 1871,022314,302092,660,0010,0000000,0010,000000 0,002 0,000000 377 0,000048

gaur 

egun 1483,91 0,15 0,280,0010,000000 12 0,000251 12,0010,000139 299 0,000038

hala ere 2,31 1,61 1,86 9 0,000233 16 0,000335 25 0,00029041860,000539

dena dela 0,772848,37 1,72 3 0,0000780,0010,000000 3,001 0,000035 464 0,000060

besteak 

beste 0,74 0,92 0,83 14 0,000363 14 0,000293 28 0,00032420990,000270

izan ere 0,50 0,73 0,61 51 0,001322 43 0,000901 94 0,00108951320,000660

oro har 0,482387,96 1,08 4 0,0001040,0010,000000 4,001 0,000046 389 0,000050

5.3. Bi hit z 

puntuazio-zeinuen 

artean
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bi hit z

Egunk/

IK1

Egunk/

IK2

Egunk/

(IK1+IK2)IK1 IK2 IK1+IK2 Egunk

horrez 

gain 0,46 0,50 0,48 7 0,000181 8 0,000168 15 0,000174 648 0,000083

gauzak 

horrela 0,361792,51 0,81 4 0,0001040,0010,000000 4,001 0,000046 292 0,000038

dudarik 

gabe 0,311522,40 0,69 4 0,0001040,0010,000000 4,001 0,000046 248 0,000032

dena den 0,28 0,98 0,46 17 0,000441 6 0,000126 23 0,000267 962 0,000124

era 

berean 0,25 1,43 0,46 23 0,000596 5 0,000105 28 0,00032411620,000149

batez ere 0,19 0,34 0,25 13 0,000337 9 0,000189 22 0,000255 501 0,000064

horretaz 

gain 0,18 0,53 0,29 7 0,000181 3 0,000063 10 0,000116 259 0,000033

hau da 0,16 0,14 0,15 38 0,000985 54 0,001132 92 0,00106612520,000161

alde 

batetik 0,12 0,32 0,18 11 0,000285 5 0,000105 16 0,000185 261 0,000034

Puntuazio-zeinuen arteko bi hit zeko segidetan, honakoak dira corpus 
bakoit zean gehien agert zen direnen kopuruak

Egunk IK1 IK2

 5132 izan ere
 4186 hala ere
 2099 besteak beste
 1252 hau da
 1162 era berean
 1021 esan zuen
 962 dena den
 707 adierazi zuen
 706 hain zuzen
 648 horrez gain

 51 izan ere
 38 hau da
 23 era berean
 19 gaur egun
 17 dena den
 14 besteak beste
 13 nire ustez
 13 batez ere
 12 hala nola
 11 eta abar

 54 hau da
 43 izan ere
 16 hala ere
 14 besteak beste
 12 gaur egun
 10 nire ustez
 9 honez gain
 9 hala nola
 9 esate baterako

 9 batez ere

Ikusten denez, ant zekotasun handiak dira hiru zutabeen artean, baina 
badira aldeak, batez ere testu-motak aginduta. Adibidez, logikoa dirudi 
egunkariko corpusean ‘esan zuen’ edo ‘adierazi zuen’ bezalako esapideak 
azalt zeak, eta besteetan horrelakorik ia ez agert zeak. Beste horrenbeste 
gertat zen da ‘nire ustez’ esapidearekin. Hala ere, aurreko taularekin 
alderatuta, ikusten da askoz ere gehiago direla ikasleen artean inoiz ere 
agert zen ez diren hit z segidak, batez ere IK2 fi t xategian.

Bada beste datu azpimarragarri bat ere. Hainbat lokailu (hain zuzen, 
ildo horretan, nolanahi ere, esate baterako, aldi berean) ohiko jo 
genit zakeenak (prent san behinik behin), ez dira behin ere agert zen 
ikasleen testuetan.
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hiru hit z

Egunk/

IK1

Egunk/

IK2

Egunk/

(IK1+IK2)IK1 IK2 IK1+IK2 Egunk

neurri handi 

batean 263,03325,35 294,190,0010,0000000,0010,000000 0,002 0,000000 530,000007

baina hala 

ere 223,33276,24 249,790,0010,0000000,0010,000000 0,002 0,000000 450,000006

iturri 

horien 

arabera 178,67220,99 199,830,0010,0000000,0010,000000 0,002 0,000000 360,000005

eta batez 

ere 173,70214,86 194,280,0010,0000000,0010,000000 0,002 0,000000 350,000005

esan zuen 

at zo 168,74208,72 188,730,0010,0000000,0010,000000 0,002 0,000000 340,000004

it xura 

guztien 

arabera 163,78202,58 183,180,0010,0000000,0010,000000 0,002 0,000000 330,000004

beste 

bat zuen 

artean 163,78202,58 183,180,0010,0000000,0010,000000 0,002 0,000000 330,000004

eta aldi 

berean 153,85190,30 172,080,0010,0000000,0010,000000 0,002 0,000000 310,000004

inoiz baino 

gehiago 148,89184,16 166,520,0010,0000000,0010,000000 0,002 0,000000 300,000004

hein handi 

batean 143,92178,02 160,970,0010,0000000,0010,000000 0,002 0,000000 290,000004

iturri 

bat zuen 

arabera 129,04159,61 144,320,0010,0000000,0010,000000 0,002 0,000000 260,000003

ez da 

harrit zekoa124,07153,47 138,770,0010,0000000,0010,000000 0,002 0,000000 250,000003

tom eta 

jerry 119,11147,33 133,220,0010,0000000,0010,000000 0,002 0,000000 240,000003

eta era 

berean 114,15141,19 127,670,0010,0000000,0010,000000 0,002 0,000000 230,000003

orain arte 

bezala 104,22128,91 116,570,0010,0000000,0010,000000 0,002 0,000000 210,000003

eta horren 

ondorioz 104,22128,91 116,570,0010,0000000,0010,000000 0,002 0,000000 210,000003

hain zuzen 

ere 0,70 1,02 0,85 7 0,000181 6 0,000126 13 0,000151 9930,000128

hori dela 

eta 0,42 0,61 0,51 7 0,000181 6 0,000126 13 0,000151 5920,000076

ert zaint zak 

jakinarazi 

zuenez 114,15141,19 127,670,0010,0000000,0010,000000 0,002 0,000000 230,000003

lehenik eta 

behin 0,11 417,43 0,25 3 0,0000780,0010,000000 3,001 0,000035 680,000009

eta bide 

batez 0,06 141,19 0,13 2 0,0000520,0010,000000 2,001 0,000023 230,000003

beste alde 

batetik 0,04 178,02 0,08 4 0,0001040,0010,000000 4,001 0,000046 290,000004

5.4. Hiru hit z 

puntuazio-zeinuen 

artean
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Puntuazio-zeinuen arteko hiru hit zeko segidetan, honakoak dira gehien 
agert zen direnen kopuruak

Egunkaria IK1 IK2

 993 hain zuzen ere
 592 hori dela eta
 68 lehenik eta behin
 53  neurri handi batean
 45 baina hala ere
 36  iturri horien arabera
 35 eta batez ere
 34 esan zuen at zo
 33  it xura guztien arabera
 33  beste bat zuen artean

 7 hain zuzen ere
 6 hori dela eta
 4 gaur egun ere
 4 beste alde batetik
 3 lehenik eta behin
 3 hau dela eta

 6 hori dela eta
 6 hain zuzen ere

Egunkariaren corpusean agert zen diren hiru lehenak azalt zen dira IK1 
fi t xategian, eta lehen biak IK2 fi t xategian. Gainerako tartekietan ez da ia 
batere ant zekotasunik kopuruetan.

1 hit z + ere

Egunk/

IK1

Egunk/

IK2

Egunk/

(IK1+IK2)IK1 IK2 IK1+IK2 Egunk

berriz ere 3,47 0,21 0,01 0,1 0,000003 2 0,000042 2,1 0,000811 700,000009

berriro ere 3,13 3,87 0,01 0,1 0,0000030,1 0,000002 0,2 0,000730 630,000008

nolanahi 

ere 2,21 2,73 0,01 1 0,000026 1 0,000021 2 0,005157 4450,000057

hala ere 1,99 1,59 0,01 11 0,000285 17 0,00035628 0,05116044150,000568

oraindik 

ere 1,99 0,25 0,01 0,1 0,000003 1 0,000021 1,1 0,000464 400,000005

edozelan 

ere 1,64 2,03 0,01 0,1 0,0000030,1 0,000002 0,2 0,000382 330,000004

badaezpa-

da ere 1,59 1,96 0,01 0,1 0,0000030,1 0,000002 0,2 0,000371 320,000004

aurten ere 1,59 1,96 0,01 0,1 0,0000030,1 0,000002 0,2 0,000371 320,000004

inolaz ere 1,29 1,60 0,01 0,1 0,0000030,1 0,000002 0,2 0,000301 260,000003

at zo ere 0,99 1,23 0,01 0,1 0,0000030,1 0,000002 0,2 0,000232 200,000003

inola ere 0,89 1,10 0,01 0,1 0,0000030,1 0,000002 0,2 0,000209 180,000002

izan ere 0,51 0,70 0,01 51 0,001322 46 0,00096497 0,06113752760,000679

iaz ere 0,45 0,55 0,01 0,1 0,0000030,1 0,000002 0,2 0,000104 90,000001

orduan ere 0,40 0,49 0,01 0,1 0,0000030,1 0,000002 0,2 0,000093 80,000001

edonola ere 0,33 8,16 0,01 2 0,0000520,1 0,000002 2,1 0,001541 1330,000017

inondik ere 0,17 2,15 0,01 1 0,0000260,1 0,000002 1,1 0,000406 350,000005

batez ere 0,16 0,25 0,01 17 0,000441 13 0,00027230 0,006153 5310,000068

baita ere 0,06 0,15 0,01 6 0,000156 3 0,000063 9 0,000869 750,000010

beti ere 0,06 0,10 0,01 3 0,000078 2 0,000042 5 0,000394 340,000004

han ere 0,05 0,61 0,01 1 0,0000260,1 0,000002 1,1 0,000116 100,000001

5.5. Bi hit z (hit z bat 

+ ere) puntuazio-

-zeinuen artean
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Bilaketa honetan ‘ere’ bereziki bilat zerakoan lokailuak ez diren bestelako 
esapideak ere aurki badaitezkeela kontuan hartu behar da. Azalt zen dira, 
noski, ‘at zo ere’, ‘aurten ere’ edo ‘orduan ere’ esapideak, baina horiek 
albo ut zi eta maizago azalt zen dira lokailuak. Badira ikasleen testuetan 
behin ere azalt zen ez diren lokailu zenbait: edozelan ere, badaezpada ere, 
inola ere; edo ia agert zen ez direnak: berriz ere, nolanahi ere, oraindik 
ere.

Hala ere, egunkariaren corpusean gehien azalt zen direnak dira gaine-
rakoetan ere gehien azalt zen direnak:

Egunkaria IK1 IK2

 5276 izan ere
 4415 hala ere
 531 batez ere
 445 nolanahi ere
 133 edonola ere
 75 baita ere

 51 izan ere
 17 batez ere
 11 hala ere
 6 baita ere
 3 beti ere
 2 edonola ere

 46 izan ere
 17 hala ere
 13 batez ere
 3 baita ere
 2 beti ere
 2 berriz ere

Kontuan hartu behar da Euskalt zaindiaren arabera ‘betiere’ dela idazkera 
egokia. Edonola ere, 12 agerpen baino ez ditu ‘betiere’ hit zak egunka-
riaren corpusean.

2 hitz+ere 
Egunk/ 

IK1 
Egunk/ 

IK2 
Egunk/ 

(IK1+IK2) IK1 IK2 IK1+IK2 Egunk 

ezta 

gutxiago 

ere 0,89 1,10 1,00 0,1 0,000003 0,1 0,000002 0,2 0,000002 18 0,000002 

eta hala 

ere 0,69 0,86 0,78 0,1 0,000003 0,1 0,000002 0,2 0,000002 14 0,000002 

ezta 

gutxiago-

rik ere 0,65 0,80 0,72 0,1 0,000003 0,1 0,000002 0,2 0,000002 13 0,000002 

Hain 

zuzen ere 0,60 0,95 0,75 9 0,000233 7 0,000147 16 0,000185 1080 0,000139 

gezurra 

badirudi 

ere 0,60 0,74 0,67 0,1 0,000003 0,1 0,000002 0,2 0,000002 12 0,000002 

beste 

behin ere 0,60 0,74 0,67 0,1 0,000003 0,1 0,000002 0,2 0,000002 12 0,000002 

zer gerta 

ere 0,55 0,68 0,61 0,1 0,000003 0,1 0,000002 0,2 0,000002 11 0,000001 

hain 

zuzen ere 0,55 0,68 0,61 0,1 0,000003 0,1 0,000002 0,2 0,000002 11 0,000001 

harrigar-

ria bada 

ere 0,50 0,61 0,56 0,1 0,000003 0,1 0,000002 0,2 0,000002 10 0,000001 

5.6. Hiru hit z (bi hit z 

+ ere) puntuazio-

-zeinuen artean.
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2 hitz+ere 
Egunk/ 

IK1 
Egunk/ 

IK2 
Egunk/ 

(IK1+IK2) IK1 IK2 IK1+IK2 Egunk 

bitxia 

bada ere 0,50 0,61 0,56 0,1 0,000003 0,1 0,000002 0,2 0,000002 10 0,000001 

hain justu 

ere 0,45 0,55 0,50 0,1 0,000003 0,1 0,000002 0,2 0,000002 9 0,000001 

inondik 

inora ere 0,40 0,49 0,44 0,1 0,000003 0,1 0,000002 0,2 0,000002 8 0,000001 

ezta 

pentsatu 

ere 0,40 0,49 0,44 0,1 0,000003 0,1 0,000002 0,2 0,000002 8 0,000001 

edozein 

moduz 

ere 0,40 0,49 0,44 0,1 0,000003 0,1 0,000002 0,2 0,000002 8 0,000001 

baina 

batez ere 0,40 0,49 0,44 0,1 0,000003 0,1 0,000002 0,2 0,000002 8 0,000001 

zeharka 

bada ere 0,35 0,43 0,39 0,1 0,000003 0,1 0,000002 0,2 0,000002 7 0,000001 

baina 

hala ere 0,24 0,29 0,27 1 0,000026 1 0,000021 2 0,000023 48 0,000006 

eta batez 

ere 0,18 0,11 0,14 1 0,000026 2 0,000042 3 0,000035 37 0,000005 

gaur egun 

ere 0,01 0,02 0,01 4 0,000104 2 0,000042 6 0,000070 8 0,000001 

‘Hit za + hit za + ere’ segidari dagokionez, argi dago ‘hain zuzen ere’ 
lokailua dela agerpen kopuru esangurat su duen bakarra. Gainerakoetan 
ez dago datu adierazgarririk.

Aztertu ditugu bi corpus: bata, egunkarietako testuz osatutakoa, eta 
bestea, bi zatitan (IK1 eta IK2), ikasleen testuez osatutakoa. Azken hau 
guk sortu eta moldatu behar izan dugu. IK1 corpuseko testuak adminis-
trazioko 4. hizkunt za-eskakizuneko euskara-ikasleek eginak dira, eta IK2 
corpusekoak, irakasle ikasketetako 2. mailan dauden ikasleek eginak.

Oro har, esan liteke berdint suak direla bi corpusetan puntuazio-marken 
artean gehien erabilt zen diren hit z bakarrak edo bi hit zeko segidak. Hiru 
hit zeko segidetan, ordea, oso desberdinak dira bi corpusak, eta oso urriak 
dira ikasleen artean horrelakoak.

Dena dela, ‘at zo’, ‘hala’, ‘berri’, ‘ondoren’, ‘ordea’ eta ‘halaber’ hit z 
bakarrekoen maiztasuna askoz ere handiagoa da egunkariaren cor-
pusean. Logikoa dirudi ‘at zo’, ‘berri’ eta ‘ondoren’ hit zen kasuan, lotuta 
baitaude testu-generoarekin. Alderant ziz gertat zen da ‘beraz’, ‘horrela’ 
edo ‘adibidez’ hit zekin. Horiek maizago azalt zen dira ikasleen testuetan, 
argudiozkoak edo azalpenekoak baitira. Harrigarria da, edonola ere, 
ikustea ‘halaber’ lokailuan diren aldeak.

Puntuazio arteko bi hit zeko segidei dagokienez, badira hainbat segida, ‘hain 
zuzen’, ‘ildo horretan’, ‘nolanahi ere’, ‘hori bai’, ‘esate baterako’ eta ‘aldi 

6. Ondorioak eta 

etorkizuna
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berean’ ikasleek erabilt zen ez dituztenak; eta beste bat zuekin aurkakoa 
gertat zen da, Egunkariaren corpusean askoz ere urriagoak dira ‘dena den’, 
‘era berean’, ‘batez ere’, ‘horretaz gain’, ‘hau da’ eta ‘alde batetik’.

Beraz, esan liteke bi corpusetan azalt zen diren segidak, oro har, berdinak 
direla. Hala ere segida horiek maiztasunaren arabera ordenatuta alde 
handiak azalt zen dira. Logikoa dirudi, adibidez, egunkariko corpusean 
‘esan zuen’ edo ‘adierazi zuen’ bezalako esapideak azalt zeak, eta besteetan 
horrelakorik ia ez agert zeak. Izan ere testu-generoarekin (kazetarit za) lotu 
daitezke. Beste horrenbeste gertat zen da ‘nire ustez’ esapidearekin; nekez 
agertuko da kazetarit za-testu batean. Hala ere, aurreko taularekin alde-
ratuta, ikusten da askoz ere gehiago direla ikasleen artean batere agerpenik 
ez duten hit z segidak, batez ere IK2 fi t xategian. Are gehiago, hainbat lokailu 
(hain zuzen, ildo horretan, nolanahi ere, esate baterako, aldi berean) ustez 
ikasleen testuetan aurreikus dit zakegunak ez dira behin ere agert zen.

Aldeak are handiagoak dira bi hit zetako bat ‘ere’ baldin bada. Ikasleek, 
‘izan ere’, ‘hala ere’ eta ‘batez ere’ lokailuak erabilt zen dituzte maiz, 
baina gainerakoak oso-oso gut xitan. Hut sunea nabarit zen da gainerakoen 
erabileran.

Lehenago aipatu dugun bezala, ikasleen corpusetan ez da esangurat sua 
puntuazio-marken arteko hiru hit zeko segiden maiztasuna. Hor ere 
ant zematen da hut sunea. Emait zak lortu ahal izateko, corpus handiagoa 
aztertu beharko lit zateke. Edonola ere, eta eskuartean erabili ditugun 
laginak zer erakusten duten ikusita, ez dirudi ikasleen testuetan maiz 
azalt zen direnik.

Analisi-mota hau erabil liteke, batetik, aztert zeko ikasleen testugint zak 
dituen ezaugarri bat zuk, bai eta bestetik, azterketatik abiatuta, pro-
posamen didaktikoak erat zeko ere.

Bestalde, eta hasieran idat zizko testuen kalitatea aipatu dugunez, guk 
puntuazio-marken arteko hit zen edo hit z segiden maiztasunak aztertu 
ditugu, baina badira hizkunt zaren kalitatea neurt zeko beste hainbat eta 
hainbat elementu semantiko, sintaktiko edo pragmatiko ere guk hemen 
aztertu ez ditugunak. Saiatu beharko genuke beste neurri horiek lant zeko 
tresna informatikoak sort zen.

Etorkizuna

Oharra

1. Eta sarritan hainbat izen erabili dira gauza bera 
esateko.
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