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Hiztegia ebaluatzeko

tresna eta teknikak

Rosa María Jiménez Catalán

Hizkuntza-irakasleak badaki hizkuntzari buruzko komunikazio-gaitasuna
garatuko bada, lexikoa edo hiztegia garrantzizkoa dela. Eta horregatik ira-
kasleak galdetzen dio bere buruari ze baliabide dauden ikasleak hiztegi
hori nola barneratzen duen eta nola erabiltzen duen ebaluatzeko.
Ikuspegi horretatik begiratuta dago egina artikulu hau. 

Hasteko, hona galdera batzuk: zer da ebaluatzea? Zer da hiztegia? Ze
ulertzen da hiztegia ebaluatzeko teknikaz eta tresnez jardutea? Hiztegia
ebaluatzeko zein tresna eta teknika ditugu? Galdera hauek erantzute
aldera, artikulu honekin zerikusia duten terminoak definitzen hasiko gara.
Ondoren hiztegia ebaluatzeko erabiltzen diren hainbat teknika eta tresna
ikusiko ditugu, hots, joera nagusiez arituko naiz, ez dut teknika eta tresna
horiek sakonetik azaltzeko asmorik. Nire azalpena deskriptiboa izango
da. Hurrengo artikulu batean baloratuko dugu testak egiteko zein irizpide
nagusi hartzen diren aintzat. 

Hiztegia ebaluatzeko tresnak eta teknikak prozedurak dira. Prozedura
horiek norbanakoak hizkuntza jakin batean duen gaitasunaren berri
emango digute, hizkuntza-ezagutzarena, eta lexikoa nola darabilen esan-
go digute. Bestetik, prozedura horiek goian aipatutako gaitasun eta eza-
gutza horiek neurtuko dituzte.

Ebaluazioa, berriz, horrela definitzen du “Ikaskuntza irakaskuntza eta
ebaluaziorako Europako erreferentzia markoa”-k hitzez hitz: 

“Hizkuntza menperatzetik, gaitasuna ebaluatzetik edo neurtzetik harago
doa ebaluazioa. Neurtzea edo baloratzea ebaluatzeko modu bat da. Baina
hizkuntza-programatan beste alderdi batzuk ere ebaluatzen dira espresuki
linguistikoak ez direnak: hala nola, metodo eta material jakinen eraginkor-
tasuna, programan zehar zer diskurtso-mota izan den eta honen kalitatea,
zenbateraino dauden pozik ikasle eta irakaslea, irakaspenaren eraginkorta-
suna, etab.” (2002: 17).

Nire ustez, definizio honen azpian hiru ikuspegi daude: 

i) Produktuan ardaztutako ebaluazioa, hots, hizkuntza batean lortutako
helburuetan arreta jartzen duena; 
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ii) Ikasleari begirako ebaluazioa; bertan ebaluatzen dira ikasterakoan
erabiltzen diren estrategia eta prozesuak; 

iii) Ikas-prozesuaren testuinguruaren ebaluazioa, baina ikas-prozesua
zentzu zabalean ulertuta: ebaluazioan erabilitako teknikak, tresnak,
materialak eta metodoa hartzen dira kontuan. Artikulu honetan hiru-
garren ikuspegi horretan oinarrituko gara, hots, ama-hizkuntza ez
denean hiztegia nola ikasten den neurtzeko erabilitako tekniken eta
tresnen ebaluazioan. 

Hiztegia hitzak adiera bat baino gehiago du: 

1 Hizkuntza, lurralde, norbanako edo arlo jakin baten hitz-multzoa. 

2 Hitz-multzo hori biltzen duen liburua nahiz zerrenda, hitz bakoitza era
laburrean nahiz luzexeagoan azaldurik. Lehen adierak bi esparru
ezberdin hartzen ditu: linguistiko/soziolinguistikoa batetik, “hizkun-
tza bateko hitz-multzoa, edo lurralde batekoa edo arlo jakin batekoa”
baitio, eta bestetik psikolinguistikoa “norbanako baten hitz-multzoa”
dioelako. Esan liteke geure burmuinean hor nonbait pertsona bakoi-
tzak daukala hitz-biltegia, hitz bakoitzak dituen adiera eta asoziazioe-
kin batera.

“Hitz-multzo hori biltzen duen liburua nahiz zerrenda, hitz bakoitza
era laburrean nahiz luzexeagoan azaldurik” dioen bigarren adiera
horrek irizpide ezberdinekin sailkatutako hitz-zerrendez eta hiztegiez
dihardu. 

Bai hiztegiek bai hitz-zerrendek dute zerikusia hizkuntzalaritza apli-
katuaren ildo desberdinekin: lexikologiarekin, lexikografiarekin,
hitzen maiztasuna aztertzen duten ikerketekin, korpusa aztertzen
duten saioekin, etab. Argi dago. Irakasle garen heinean, bi adierak
hartu nahi ditugu aintzat, zeren-eta, izan ere, gure egitekoetako bat
baita hitz ikasgaiak aukeratzea, ikaslea xede-hizkuntzan egoki komu-
nikatzeko, bere barnean garatu beharko duen lexiko-biltegia osa
dezan. 

Gaiarekin oso lotua dagoen kontzeptua “gaitasun lexikala” da. Gaitasun
lexikala bi modutan uler daiteke hemen: “bai hitza era egokian erabili
ahal izateko izan beharreko ezagutza gisan, bai ahoz zein idatziz hitzak
ezagutzeko, ikasteko, berreskuratzeko eta elkarrekin erlazionatzeko
ahalmen gisan” (Jiménez Catalán 2002: 152). 

Gaitasun lexikala, ama-hizkuntza ez direnei lotua, Jack Richards-ek
aipatu zuen 1976an “The Role of Vocabulary Teaching” artikuluan. Hitza
ezagutzeko zazpi modu ezarri zituen. Eta, H2ri lotutako gaitasun lexika-
la ikertzen duten lanen oinarri da aipatu artikulu hori. Bertan kontzeptu
bat argituz hasi zen, (gaitasun lexikala), hainbat dimentsio edo alde
dituena, hala nola: hitzak beste hitz batzuekin sortzen dituen harremanak
ezagutzea, hitza erabiltzerakoan testuinguruak nola mugatzen duen eza-
gutzea, zein den bere jokabide sintaktikoa ezagutzea, ezagutzea zenbat
adiera dituen. 
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Ikertzaile askok aipatu dute, Richards-ek bere lanak plazaratu eta gero,
gaitasun lexikalaren izaera anitza Eta aniztasun horri dimentsio gehiago
ezarri dizkiote konstruktu hipotetiko hori zehazteko. 

Jimenez Catalan-ek (2002) hainbat ikertzailek proposatutako gaitasun
lexikalaren dimentsioak biltzen ditu. Laburtze aldera, nola erantzun gal-
dera honi: “Zer da hitz bat ezagutzea?”. Hona, orain arteko erantzunak:
“Bere gramatika, ahoskera eta ortografia ezagutzea”, “Bere morfologia
ezagutzea” “Beste hitz batzuekin batera non koka daitekeen ezagutzea”,
“bere muga sintaktikoak ezagutzea”, “mintzatzean eta idaztean duen
maiztasuna ezagutzea”, “ezagutzea zein testuingurutan balia daitekeen”,
“beste hitzekin dituen lotura semantiko eta sintaktikoak ezagutzea”,
“antzematea forma idatzia zein den eta zein ahozkoa”, “hitza berreskura-
tzea behar denean”, “Jakitea bere esanahi kontzeptuala eta erreferentzia-
la zein den”, “jakitea esanahiaren aldetik zein konnotazio dituen”, “bere
zentzu pragmatikoa ezagutzea”. Baina, gaitasun lexikalak baditu beste
alderdi batzuk ere ez erantzun hauetan baina bai Ikaskuntza irakaskuntza
eta ebaluaziorako Europako erreferentzia markoan azaldu eta osotasun
gisa ikasten direnak: esaerak, esamoldeak, metaforak, formulak. 

Hiztegi-ikertzaile zenbaitek defendatutako gaitasun lexikalaren dimen-
tsioak batetik eta bestetik Europako erreferentzia markoan proposatuta-
ko gaitasun lexikalaren definizioa, biak baliagarri izango zaizkigu egun
dauden ebaluazio-tresnak analizatzeko. Baina hori hurrengo artikulu
baterako gaia da. Orain egin ditzagun galderok: hiztegia ebaluatzeko tek-
nika eta tresnarik badugu? Baietz badiogu: Zein dira? Eta sailka al ditza-
kegu, behar ditugunean aise identifikatzeko eta erabiltzeko moduan?
“eta zein dira dituzten ezaugarririk nabarmenenak? eta gaitasun lexikala-
ren zein alderdi ebaluatzen dute?

Oso argi dago ebaluatzeko edozein tresna, testa bereziki, ikuspegi asko-
tatik analiza daitekeela, eta horrenbestez, era askotako sailkapenak era-
gin. Nik baina, hurrengo sailkapen hauek inplizituki dituzten ikuspegi
pedagogiko eta psikolinguistikoak hartuko ditut aintzat artikulu honetan.
Hauek dira sailkapenak: 

a Test ez estandarizatuak / Test estandarizatuak; 

b Ebaluazioaren helburuaren araberako testak; 

c Test lexiko-hartzailedunak / Test lexiko-ekoizledunak;

d Hitzen kopurua neurtzeko testa / Sakontasun-testa (test lexiko-sakon-
tasunaren neurtzaileak); 

e Test item independentedunak / Test integralak; 

f Test hautatzailea / Test globala; 

g Test testuinguruarengandik askeak / Test testuinguruari atxikiak; 

h Test arkatzaz eta paperaz erantzutekoak / Test ordenagailu bidez eran-
tzutekoak.

Sailkapenak
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Test ez-estandarizatuak: irakasleak edo testuliburuaren egileak egindako
proba. Helburua ikastaro, programa, ikasgai… bateko hiztegia ebalua-
tzea. Formatu ugari daude: hitzak bikoteka jartzea, aukera anitzeko gal-
derak, hitza ezagutzen den esatea (bai/ez), hutsuneak betetzea; hitzak
bere antonimoarekin lotzea; hitzak itzultzea… 

Eranskineko 1etik 8rako adibideak dira test-formaturik ohikoenak

Test estandarizatuak: ikastetxeren batek edo enpresaren batek sortuak
jeneralean. Estandarizatuen sailean sartzen dira baita ere, hizkuntzen
ikaskuntzan aditu direnek sortutako testak, hots, enpirikoki aztertu oste-
an ontzat emandakoak. Baina berariaz hiztegia jomuga duten test edo
probak gutxi daude egundaino. 

Dauden apurrek ingelesa, ingeles-hiztegia, dute H2tzat. Hona erabilie-
nak: The Vocabulary Levels Test (Nation 1983, 1990) honen aldaera, test
lexiko-hartzailea (9. adibidea); The Vocabulary Levels Test (Laufer y
Nation, 1999, test lexiko-ekoizlea (10. adibidea); Eurocentres Vocabu-
lary Size Test (Meara & Jones, 1990) (11. adibidea) Lopez-Mezquitak
diseinatutako testak, ikasketa-maila ezberdinetarako (2005)2. DELE
(gaztelania), EGA (euskara), TOEFL (ingelesa), Cambridge Test for
Young Learners (ingelesa), DIALANG (hainbat hizkuntza); horiek guz-
tiak test estandarizatuak dira, eta hiztegia hizkuntzaren arlo batean baino
gehiagotan sartzen dute. Eta hala ere, ez dute helburu gaitasun lexikala
neurtzea, baizik gaitasun komunikatiboa eta hizkuntza-gaitasuna. Arlo
horiek azpi-testak dira, marko zabalago baten zati, beti ere. 

Hizkuntza-gaitasunaren ebaluazioaren arloan ohikoa da test-motak eta
probak horien helburuaren arabera sailkatzea. Autore gehientsuenek bost
test-mota aipatzen dituzte: lorpena, aurrerabidea, diagnosia, mailaketa,
eta menderatze-maila.

Lorpen-testak

Testu-liburu, ikastaro edo programa batean ikasleari azaldu zaizkion
hitzak ikasi ote dituen ikustea dute helburu. Epe luzera neurtzen dute
ikasitakoa. Horrelakoak dira, adibidez: hitzak itzultzeko zerrendak dituz-
ten testak, hainbat testu-libururen bukaerako lexiko-testak, edo programa
edo ikastaro baten amaieran ikasleei aurkezten zaizkien probak. 

Aurrerabide-testak

Aldez aurretik ezarritako helburu jakin batzuei atxikitako hiztegia ikasi
ote den, hori dute xede test hauek. Lorpen-testek ere badute helburu
bera, baina ikasi ote den epe luzera ebaluatzen da, eta aurrerabide-teste-
tan, aldiz, epe motzera, Alcaraz, Ramon eta Denia-k dioten gisara, “ikas-
teak dituen urrats edo aldi ezberdinak” kontuan hartuta. Eranskinean
1etik 8ra bitarteko adibide guztiak dira aurrerabide-testak. 

a. Test ez-
-estandarizatuak /

Test estandarizatuak

b. Ebaluazioaren
helburuaren

araberako
sailkapenak
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Diagnosi-testak

Ikasleak zein hitz ezagutzen dituen eta zein ez ebaluatzea da helburua.
Azken helburua ikastea indartzea da, ahuluneei erreparatuz. Diagnosi-
-test estandarizatuak eta ez estandarizatuak daude. 

Mailaketa-testak

Irizpide jakin batzuen arabera ezarritako hiztegi-maila segun zein den,
horrela sailkatzen dituzte ikasleak test hauek. Europako Batasuneko
bederatzi hizkuntzentzako DIALANG-ek dituen hiztegiari buruzko azpi-
-testak era horretakoak dira. Test horietan erabiltzaileari puntu eta maila
jakin bat ematen zaio, beti ere Ikaskuntza irakaskuntza eta ebaluaziorako
Europako erreferentzia marko-an proposatutako mailaketan oinarrituta. 

Jakintza-eremuko testak

Valette-rentzat (1967: 5) test hauek “ikasleak instrukzio-mota jakin bati
atxikitako lortu duen maila zehazten dute. Ebaluatzailearen helburua ez
da ikasleak zenbat dakien ebaluatzea, baizik ikasketa edo lanbide jakin
batzuetarako beharrezkoak diren eduki eta trebetasunak menperatzen
ote dituen ebaluatzea”. Adibidez, test hauen haritik doaz jakintza-arlo
zehatz batzuetan hiztegiaren ezagutza neurtzeko probak: negozio-hizte-
giak, kirol-lexikoa, teknologiari buruzkoa, edo administrazio maila-
koa… Jakintza-testak dira baita ere EGAn dauden hiztegiari buruzko
azpi-testak.

Didaktika-liburu gehientsuenetako sailkapen tradizionalak test lexiko-
-hartzaile eta lexiko-sortzaileen arteko bereizketa dakarte. Test lexiko-
-hartzaileak: hauek ahozko forma nahiz idatzia ezagutzeko gaitasuna
neurtzea dute helburu, baita esanahia ezagutzeko gaitasuna neurtzea ere.
Adibidez: L2tik L1era hitzak itzultzea; horiek test lexiko-hartzaileak
dira. (4- adibidea): DIALANG-ek hiztegiaren ezagutzaren diagnosirako
testak dauzka Europar Batasuneko 9 hizkuntzatan; Vocabulary Levels
Test delakoak ere badu bere test lexiko-hartzailea ingeleserako (eranski-
neko 9. adibidea); horrelakoa da ere Eurocentres Vocabulary Size Test-a
(11. adibidea); eta Test Adaptativo eta Test Multietapiko direlakoak,
Lopez-Mezquitarenak azken bi hauek (2005).

Test lexiko-sortzaileek, berriz, ikasleak hitzak sortzeko eta erabiltzeko
duen ahalmena, gaitasuna, neurtzen dute. Bi eratakoak daude. Batzuetan
testu batean edo esaldi batean hutsune bat utzi, eta falta den hitzaren zati
bat eskatzen zaio ikasleari, beste batzuetan, berriz, ahoz nahiz idatziz
hiztegia erabiltzeko eskatzen zaio. Adibidez, L1eko hitzak L2an jartzea,
hori hizkuntza guztietan dago (5. adibidea); ingeleserako The Vocabulary
Levels Test delakoaren test lexiko-sortzailea (Laufer & Nation, 1999)
(10. adibidea); gaztelaniarako LE: hiztegi-erabilgarritasunari buruzko
frogak (12. adibidea).

c. Test lexiko-
-hartzaileak / Test
lexiko-sortzaileak
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Lehendabizikoen helburua da jakitea zenbat hitz dakizkien ikasleak,
baina ikasten ari den hizkuntzan esanguratsuak izan behar dute hitzok.
Hitzok, jeneralean, aukeratzen dira hiztegietatik edota erabilera-maizta-
suna kontuan hartzen duten hitz-zerrendetatik. Adibidez, Lopez-
-Mezquitaren (2005) Test Adaptativo eta Test Multiepático direlakoak.
Era berean, esan behar da lexiko-kopuruari buruzko testak izan daitezke-
ela lexiko-hartzaileak edo sortzaileak. Bietarik dauzka ingeleserako The
Vocabulary Levels Test-ak (9 eta 10. adibideak).

Ikertzaile batzuek diote hitz-kopurua dela hizkuntzaren alderdirik eraba-
kigarrienetakoa (Andreson & Banerjee, 2002; Meara, 1996; Laufer,
1998) hizkuntza-gaitasunari dagokionez, baina hitz asko jakiteak ez du
esan nahi hitz bakoitzari legokiokeen ezagutza-eremu osoa bermatzen
denik. 

Izan ere, Read-ek ondo dioenez (2003: 93), hitz-kopurua neurtzeko tes-
tek hitzen ezagutzari buruzko ikuspegi osatu gabea ematen dute.
Horregatik, ezagutzaren sakona neurtzeko testen helburua da, hain
zuzen, jakitea zenbateraino ezagutzen diren hitzak, zein sakontasunekin. 

Zer da ezagutza sakona?: Hitz bat sakonetik ezagutzen dela esan ahal
izateko hainbat alderdi ebaluatu behar dira: hitzen arteko elkarketak,
hitzen arteko harreman paradigmatiko eta sintagmatikoak, zenbateraino
ezagutzen den hitza (batere ez, hitzaren pertzepzioa, hitzari antzematen
dion, badakien erabiltzen...). Ezagutza-mota hori ebaluatzeko erabili
diren tresna edo baliabiderik ohikoenak honakoak dira:

Elkarketak

Hitzen artean sortzen diren elkarketen ezagutza zenbaterainokoa den
ebaluatzea dugu hemen helburu. Formatu estandar baten barruan hitz bat
ematen zaio akuilu gisa, eta ikasleak hitz horrekin zerikusia duten hitzak
idatzi behar ditu. 

Batzuetan kopurua zehazten zaio eta beste batzuetan ez. Read-ek ez
darabil formatu estandar hori: akuilu den hitz horrekin batera beste
batzuk ere ematen zaizkio ikasleari, erantzun modura. Eta berak erantzun
horietatik esan behar du akuilu-hitz horrekin elkartuta daudenak zein
diren. Eranskineko 14. adibidea Read-en Word Associates Test horretako
item bat da. 

Eskalak

Paribakht eta Wesche-ren (1993) hiztegi-ezagutzaren Eskala da, ingele-
sez Vocabulary Knowledge Scale, ezagutza-maila neurtzeko tresnetako
bat. (15. adibidea). Bost ezagutza-maila ditu eskala horrek. Ezagutza-
-mailarik apalena 0 da, eta gorenena, hitza esaldi baten barruan erabil-
tzen jakitea. Hiztegia ebaluatzeko beste eskala bat ere proposatzen du
Ikaskuntza irakaskuntza eta ebaluaziorako Europako erreferentzia mar-
koa-k. Bi eskalok edozein hizkuntzatarako dira baliagarri. 

d. Lexiko-kopuruari
buruzko testak/

hiztegiaren
sakontasunari

buruzko testak
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Elkarrizketak

Elkarrizketa ere testa da ezagutzaren sakona neurtzeko. Shoonen-ek eta
Verhallen-ek (1993) erabili zuten nederlandera ikasten ari ziren haurre-
kin. Sei hitz zenbateraino ezagutzen zituzten jakin nahi zuten ikertzaile-
ok. 16. adibidean datoz elkarrizketarako erabilitako galderak. Galdera
bakoitzarekin hitz jakin baten inguruko ezagutza-mota baten berri jaso
nahian dabil ebaluatzailea. 

Lehendabizikoak hiztegia ebaluatzeko dira, ez hizkuntzaren beste alder-
dirik. (Valette: 1967: 11): ikertzaile horrentzat “item independente ohi-
koenak dira elkarren artean ere independenteak direnak, testaren barruan
lekuz aldatuta ere, eraginkortasun bera dutenak”. Test-formatu honen
eredu: sinonimo-bikoteak, antonimo-bikoteak, erlazionatutako hitzak
parekatzea; H1etik H2ra itzultzea edo alderantziz; Ikus eranskineko 1, 3,
4, 5, 11, eta 12. adibideak. 

Ohikoena hauxe izaten da: aukeratutako item batzuk aurkeztu, testuingu-
rutik aparte, aske. Hala ere, (Read: 2.000) ikertzaileak dioenez, testuin-
guru edo diskurtsoaren barne azalduta ere gerta daiteke ez galtzea bere
izaera askea. Ikus eranskineko 2, 6, 7, 8, 9, 10, eta 13. adibideak. 

Elementu independenteen testak objektibotzat jotzen dira, erantzun
bakar/zuzena eskatzen dutelako. 

Hiztegi integratutako testek konstruktu hipotetiko zabalago bat ebalua-
tzen dute: hiztegia irakurketaren barruan, idazteko trebezia, hitz egite-
koa… Non aurki ditzakegun testok?:

Idazlanetan

Eskala analitiko orokorrak erabiltzen dira, bai hiztegia ebaluatzeko, baita
hizkuntzaren beste alderdi batzuk ebaluatzeko ere. Erabilienetako bat
hauxe da: The Profile (Jacob et al 1981).

Irakurgaietan

Galdera batzuk egiten zaizkio ikasleari testua ulertu duen jakiteko.
Baliteke galderaren bat egitea ea hitz jakin bat ulertu duen ikusteko,
baina jeneralean xedea ez da hitz horiek beren soilean duten esanahia
jakitea baizik eta testuan duten zentzuari antzematea, testu osoa dela
ulertu dena egiaztatzeko. 

Cloze-testetan

(eranskineko 2. eta 9. adibideak)

Proportzio finko bati jarraikiz, hitz batzuk ezabatzen dira idatzitik. Cloze
test-mota bat baino gehiago dago:

e. Test elementu
independentedunak

(Elementu
independenteen

(askeen) testa/ test
integratuak

Hiztegia ebaluatzeko tresna eta teknikak 37



a Proportzio finkodun cloze-testa: zazpi hitzez behin bat kendu, eta
kendutako hitzaren ordez hutsunea utzi. Testua irakurri, eta hutsune
horretan hitzen bat sartu beharko du ikasleak.

b Aukera anitzeko cloze-testa: ezabatutako hitz bakoitzaren ordez dago-
en hutsunea betetzeko aukera anitzeko itemak daude. Ikasleak testua
irakurri eta hutsunea bete behar du dagokion hitzarekin.

c C-Testa: Bi hitzez behin hitz-erdia ezabatzen da, hitzaren bigarren
zatia. 

Aldez aurretik aukeratutako hitz-multzo bati buruzko ezagutza ebalua-
tzen da. Bi eratara egin daiteke aukeraketa hori: 

a testeko itemak izango diren hitzak aukeratzea. 

b Aldez aurretik testu bat aukeratu, eta hortik atera ebaluatu beharreko
hitzak. (eranskineko 1, 3, 4 eta 5. adibideak).

Test globalak: Idatzizko edo ahozko testu jakin bateko hitz guztiak eba-
luatzen dira. Teknika bat baino gehiago dago horretarako: lexikoaren
aberastasuna neur daiteke, edo maiztasun-banda batzuk oinarritzat hartu
eta ikasleak erabili duen hiztegia ebalua daiteke. Horiek dira teknikarik
baliatuenak. 

Lexikoaren aberastasunari dagozkio lexiko-dentsitatea eta lexiko-anizta-
suna. Lexiko-dentsitatea da ikasleak zenbat lexiko-hitz eta zenbat hitz
gramatikal erabili dituen. Lexiko-aniztasuna da, berriz, hitz guztien eta
ikasleak sortutako hitz ezberdinen arteko proportzioa. Tipo esaten zaie
errepikatu gabeko hitzei, eta hitz-kopuru osoari “okurrentzia”: Okurren-
tzien barruan errepikatutako hitzak eta errepikatu gabeak egon daitezke. 

Maiztasun-banda bidezko hiztegi-ebaluazioa: teknika hau maiztasun-
-banda horiek kontuan hartuz elkarrizketa batean edo idazlan batean
ikasleak erabilitako hitzak sailkatzen dira. 

Bai lexikoaren aberastasuna neurtzeko teknikak, bai maiztasuna neurtze-
koak, eskuz egin daitezke. Baina neketsua da horrela aritzea, eta objekti-
boak izatera, gutxienez bi ebaluatzaile beharko lirateke, independenteak
biak ere. Egun badira ebaluazio-mota hau egiteko ordenagailuak: besteak
beste, hiztegia analizatzeko programa hauek erabiltzen dituzte: WordSmith
Tools (Scott, 1996), Lexical Frequency Profile (Laufer & Nation, 1999)… 

Lehendabizikoetan hiztegiaren ebaluazioa ez du testuinguruak muga-
tzen. Item independenteak dituzten testak dira horrelakoak, hitzak tes-
tuingururik gabe edo oso gutxirekin azaltzen dira: ez/bai erako testak,
bikoteka jartzea hitzak, hitz solteak itzultzea. (eranskineko 1, 3, 4, 5, eta
11. adibideak). 

Testuinguruari atxikitako testak, aldiz, hiztegia bere testuinguruan azal-
tzen da. Testuingurua izan daiteke oso gutxi, esalditxo bat, 6, 7, 8, eta 10.

f. Test hautatzaileak /
Test globalak

(orokorrak)

g. Test
testuinguruarengandik

askeak / Test
testuinguruari atxikiak
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adibideetan legez, edo 9. adibidean bezala, hiru hitzen definizioak ema-
ten dira, horietako bati dagokion hitza aurki dezan ikasleak. Beraz, tes-
tuingurua laburra izan daiteke, edo luzexeagoa. Luzexeagoa da,
adibidez, hutsuneak betetzeko hitzak erabili behar dituenean, edota ego-
era komunikatibo jakin batean ikasleari esaten zaionean erabil dezala
hain juxtu egoera horretara egokitzen den hiztegia. 

Hizkuntzen irakaskuntzan metodo komunikatiboa nagusitu da, eta
horrenbestez, ikuspegi hori bera nagusitu da hizkuntza ebaluatzerakoan
ere, eta azken urteotan, testuingurudun hiztegia ebaluatzeko atazak
baliatu dira: elkarrizketak, konposizioak, irakurtzeko testuak… Besteak
beste, horregatik dago hain gutxi hiztegia ebaluatzeko froga eta test
estandarrik. 

Eskuz egiten direnak betikoak dira: arkatza hartu eta orria bete. Ez da
besterik egin behar. Eta zuzendu eta puntuatu ere modu bertsuan. 

Bestelakoak dira test informatizatuak: ordenagailurako programa bat
behar da egiteko, zuzentzeko eta puntuak edo emaitzak emateko.
Normalean jende askok bete behar dituenean erabiltzen dira. Bachman-
-ek (2000) dioenez, azken hamarkadetan asko aurreratu da pragmatika-
ren ebaluazioan, xede berezietako ebaluaketan, eta zer esanik ez, ebalua-
zioa egiteko informatika ezartzerakoan. Nire ustez, aurrerabide hori
nabarmena da: ikusi besterik ez dago azken hamarkadetan hiztegia eba-
luatzeko test informatizatuak zenbateraino baliatu diren. Adibidez, DIA-
LANG-en diagnosi-testak, Europar Batasuneko hainbat hizkuntzatan
daudenak. 

• Hiztegia ebaluatzeko teknika edo tresna bat baino gehiago bada.
Guztiek ez dute ebaluazio-ikuspegi bera eta ez dute gauza berbera
neurtzen ere. 

• Tresna/teknika bat ala bestea aukeratuko da hainbat alderdiren arabera:
ebaluazioaren helburua eta ebaluatu nahi den trebezia zein diren, eta,
gaitasun lexikala zenbateraino ebaluatu nahi den ere.

• Ezin ebalua daitezke ikasleak dakizkien hitz guztiak, era hartzailean
nahiz sortzailean, jatorrizko hiztunak dakizkienak ere, orobat era har-
tzailean nahiz sortzailean, ezin ebalua daitezkeen bezalaxe. Eta, iker-
tzaile batzuek (Read, 2000; Meara, 1996) aldarrikatu dutenez, maila
teorikoan behintzat ebaluatzerik balego ere, ez litzateke batere prakti-
korik izango.

• Tresna, teknika, test, eskala, proba bakar batek ezin neurtu ditu gaita-
sun lexikalaren alderdi guztiak. Hori lortzeko beharrezkoa da hainbat
proba erabiltzea, elkarren osagarri.

• Nola bereizi elkarrengandik berez hiztegia neurtzeko test direnak eta
hizkuntzaren beste alderdi batzuk neurtzen dituztenak, cloze-testak
esaterako? Zeren azken hauek zer ebaluatzen dute?: hiztegia, idazteko

h. Arkatz eta paperez
erantzuteko testak /
Test informatizatuak

Ondorio gisa
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gaitasuna, irakurritakoa ulertzeko gaitasuna ala ikasleak ondorioak
ateratzeko duen gaitasuna?

• Ebaluaziorako tekniken edo tresnen sailkapen ezberdinen arteko gain-
jartze bat dago. Zeren test bat izan daiteke aldi berean, estandarizatua,
diagnosia egitekoa, lexiko-hartzailea, lexiko-aniztasuna ebaluatzekoa,
item independenteduna, hautatzailea, eta ordenagailu bidezkoa.
Adibidez, The Vocabulary Size Test edo DIALANG-en diagnosi-testa.
Eta hitzak itzultzea eskatzen duen test bat izan daiteke: ez estandariza-
tua, diagnosia egitekoa, lexiko-sortzailea, item independenteduna,
hautatzailea eta eskuz egitekoa.

• Artikulu honetan hiztegia ebaluatzeko teknika eta tresnei buruzko haus-
narketa egin dugu. Horixe zen helburua. Horretarako, oinarrizko kontzep-
tu batzuetatik abiatu gara, hori batetik. Beste abiapuntua egun dauden
ebaluazio-teknika, tresna hainbaten deskripzioa izan da. Deskripzio
hauek ia beti ingelesa H2 dutenentzat dira, baina euskara edo gaztelania
ikasten ari direnentzat ere badira ebaluazio-tresnak, eta deskribatu ditugu.
Hausnarketari esker aurkitu dugu hainbat galderen erantzuna, baina gal-
dera berriak plazaratu zaizkigu, adibidez honako hau, hurrengo artikulu
baterako aproposa: “hiztegiaren ezagutza ebaluatzeko zein test da egokia,
kontuan harturik H2a ikasgelan ari dela ikasten ikaslea?”.

Eranskina. Hiztegia ebaluatzeko tresna eta tekniken adibi-

deak

1) Uztartu A zerrendako hitzak B zerrendakoekin:

A B

1) drink a) chair

2) wear b) book

3) sit c) coffee

4) read d) trousers

Jatorria: Alcaraz & Ramón i Denia (1980: 54)

2) Jar itzazu ondorengo hitzetako bakoitza testuan dagokien lekuan.

Art

Galleries works dealers professional sculptor creative sculpture painter
amateur reproductions

One of the most (a)_________things anyone can do is to make a work of art,
whether it’s a (b) __________making a (c) __________or a (d)__________pain-
ting pictures. (e)__________artists have to make a living from their art and they
are dependent on (g) __________to sell their (h)_________in city (i) ________.
I mayself have three Picassos, a Botticelli and a Van Gogh. They’re (j)________,
not originals, but they’re all I can afford.

Fuente: Thomas, B.J. 1990. Intermediate Vocabulary. Edimburgo: Thomas Nelson and
Sons Ltd.
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3) Idatz itzazu ondorengo hitzek dituzten antonimoak eskuineko zutabetik auke-
ratuz

flaco/delgado.....................moreno

callado...............................izquierda

engordar ............................tranquilo

levantarse ..........................hablador

derecha ..............................bajo

nervioso.............................gordo/grueso

alto ....................................adelgazar

rubio ..................................sentarse

Jatorria: PALABRAS, PALABRAS. Vocabulario temático. Madrid: edelsa. Ediciones
Eurolatinas.

4) Itzul itzazu ondorengo hitzak zeure lehen hizkuntzara 

bolígrafo, libro, cuaderno, goma...

5) Itzul itzazu ondorengo hitzak ingelesera/euskararafrantsesera/alemanera... 

dientes, cara, ojos, boca, frente, cuello... 

6) Osa itzatzu ondorengo esaldiak aditzik egokiena erabiliz

1. con el gusto tú ..........................la comida • Tocar

2. Con la vista yo..........................la televisión • Oler

3. Con el olfato nosotros ..............el perfume • Oír

4. Con el tacto él ..........................los objetos • Ver

5. Con el oído vosotros ................la música • saborear

Jatorria: Uso interactivo del vocabulario. Madrid: edelsa. Grupo Discalia.

7) Completa la frase con la palabra apropiada entre las que se te proponen

1. .........loreak oso politak daude.

a) Balkoietako b) balkoiak c) Balkoien.

2. Afrikako.....gailurretan elurrik ez dago.

a) menditako b) mendiko c) mendietako d) mendin

3. Pago......egurra ona da.

a) honetan b) hau c) honetakoa d) hauetako

4. Bost......alkateak bildu dira gaur goizean.

a) herriko b) herritakok c) herrietako d) herrikoak

Jatorria: 1000 Tests Euskerazko Erantzunak II Urratsa Euskara. Irun: ST Stanley.
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8) Elige la opción apropiada

Jatorria: Dueñas de Haenasch, M. 1987. Tests de Español. Nivel 1: Para principiantes.
Madrid: edi-6

9) Ezker aldean ingelesezko sei hitz dituten multzoak dituzu. Eskuin aldean,
berriz, sei horietako hiruren adierak. Idatz itzazu horietako bakoitzaren
ondoan dagokion hitzaren zenbakia. 

(Inglés L2)

1. coffee

2. disease ______money for work

3. justice ______a piece for clothing

4. skirt ______using the law in the right way

5. stage

6. wage

Jatorria: Nation, 1990. 2,000 Word Levels Test.

10) Osa itzatzu hitzak adibideari jarraikiz:
Adibidea: He was riding a bicycle

1. I’m glad we had this opp________to talk.

2. There are a doz________eggs in the basket.

3. Every working person must pay income t_________

4. The pirates buried the trea__________on a desert island.
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5. Her beauty and cha_______had a powerful effect on men.

6. La________of rain led to a shortage of water in the city.

7. He takes cr_______and sugar in his coffee.

8. The rich man died and left all his we_______to his son.

9. Pup______must hand in their papers by the end of the week.

10. This sweater is too tight. It needs to be stret____________

11. Ann intro________her boyfriend to her mother.

12. Teenagers often adm___________and worship pop singers.

13. If you blow up that balloon any more it will bur__________

14. In order to be accepted into the university, he had to impr_______his gra-
des.

15. The telegram was deli_______twohours afert it had been sent.

16. The differences were so sl____________that they went unnoticed.

17. The dress you’re wearing is lov_____________.

18. He wasn’t very popu____________when he was a teenager, but he has
many friends now.

Jatorria: Laufer & Nation, 1999. The 2000-word level

11) Marka itzazu gurutze batez dakizkizun hitzak azpiko zerrendan:

1 dring 2 take in 3 majority

4 modest 5 vowel 6 easy

7 swithin 8 obsolation 9 foundation

10 receipt 11 annobile 12 resident

13 impatient 14 phase 15 transparent

16 dyment 17 grand 18 album

19 mudge 20 weate 21 cockram

22 expostulant 23 wine 24 christian

Jatorria: Eurocentres Vocabulary Size Test (EVST). En Read 2000:129.

12) Idatz itzazu bururatzen zaizkizu hitzak baldin eta azpian zehazturiko interes-
guneekin loturarik badute:

(Gaztelania H1 y H2. Hizkuntza guztiak) 

Denbora-epea: 2 minutu interesgune bakoitzeko

Partes del cuerpo humano. 

La ropa. 

Partes de la casa (sin muebles)

Los muebles de la casa

Los alimentos y las bebidas de las diferentes comidas del día

Los objetos colocados en la mesa para la comida

La cocina: sus muebles y utensilios

La escuela: muebles y material escolar
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La calefacción y la iluminación 

La ciudad

El campo

Los medios de transporte

Los trabajos del campo y del jardín

Los animales

Los juegos y las distracciones

Las profesiones y los oficios

Jatorria: Carcedo, A. 1998. Sobre las pruebas de disponibilidad léxica para los estu-
diantes de español/ LE. RILCE 14,2.

13) Uztar ezazu hitz bakoitza bere definizioarekin

Jatorria: Echeverría M. Metacognición, Vocabulario y Software. 
http://c5.cl/tise99/memoriatise99/html/papers/metacogn/

14) Zortzi hitz dituzu aukeran; horietako lauk bakarrik dute zerikusia aparte
eskainitako hitzarekin. Zeintzu?

Sudden

Beautiful quick Change doctor

Surprising thirsty Noise school

Jatorria: Read 1993, 1998.
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15) Hiztegiaren ezagutza-maila zehazteko eskala

(ingelesa irakasteko erabilia, beste edozein H2 ikasteko ere erabilgai)

I No recuerdo haber visto esta palabra antes.

II He visto esta palabra con anterioridad, pero no sé lo que significa.

III Ya he visto esta palabra antes, y creo que significa _______ (sinónimo o
traducción a la L1)

IV Ya he visto esta palabra antes, y creo que significa _______ (sinónimo o
traducción a la L1)

V Puedo construir una frase en inglés utilizando esta palabra: ____________
(Si contestas a este apartado, contesta también al apartado IV)

Jatorria: Wesche & Paribakht (1996)

16) Elkarrizketa

(Ingelesa ikasteko erabilia H2)

What does {book}mean?
What is a {book}?
How would you explain what a {book}is?
What do you see if you look at a {book}?
What kinds of {book}are there?
What kind of thing is a {book}?
What can you do with a {book}?
Can you make three sentences with the word {book}?

Jatorria: Verhallen & Schoonen, 1993.

¿Qué significa {libro }?
¿Qué es un {libro }?
¿Cómo explicarías lo que es un {libro }?
¿Qué ves si miras un {libro }?
¿Qué clase de {libros } hay?
¿Qué clase de cosa es un {libro }?
¿Qué puedes hacer con un {libro }?
¿Puedes construir tres frases con la palabra {libro }?

(artikulugileak gaztelaniaratua)

Itzultzailea: Jon Imanol Iturriotz
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Oharrak

1 Teknologia eta Zientzia Ministerioak diruz
lagundutako ikerketa-proiektuaren barruan
eginda artikulu hau. Erreferentzia: BFF 2003-
-04009-CC02-02 

2 http://quizstar.4teachers.org/servlet/quizreposi-
toryservlet

3 http://dialang.org/spanish/aboutmain.htm

4 Ingelesez merkataritzarako test ezagunenen des-
kribapena: Madsen 1983, eranskina.

5 Test item independentedun gehiago: frantsesez,
alemanez eta gaztelaniaz. (Valette, 1967:125,
Discret Vocabulary Tests)

6 Ikus Valette, 1967: 121-28 orrialdeak. Eta, Alca-
raz & Ramón i Denia, 1980: 53-58 orrialdeak.
Azken autore hauek Item independenteak dituzten
testak eta test integralak hartzen dituzte kontuan.



Bibliografia

Alcaraz Varo, E., Ramón y Denia, J. 1980. La eva-
luación del inglés. Teoría y Práctica. Madrid:
SGEL. 

Alderson, J. C. y Banerjee, J. 2002. Language tes-
ting and assessment. State-of-the-art Review.
Language Teaching 35.

Bachman, L. F. 2000. Fundamental Considerations
in Language Testing. Oxford: Oxford University
Press.

Jacobs, H. et al. 1981. English Composition
Program. Rowley, Mass, Newbury House
Publications.

Jiménez Catalán, R. M., Moreno Espinosa, S.
2005. Promoting English Vocabulary Research
in Primary and Secondary Education: Test
Review and Test Selection Criteria. ES Review,
26.

Jiménez Catalán, R. M. 2002. El concepto de com-
petencia léxica en los estudios de aprendizaje y
enseñanza de segundas lenguas. ATLANTIS
Revista de la Asociación Española de Estudios
AngloNorteamericanos. Vol. XXIV, nº 1.

Laufer, B. & Nation, P. 1999. A vocabulary size
test of controlled productive ability. Language
Testing 16, 1.

Laufer, B. 1998. The development of passive and
active vocabulary in a second language: same or
different? Applied Linguistics, 19,2.

Laufer, B., Nation, P. 1995. Vocabulary size and
use: Lexical richness in L2 written production.
Applied Linguistics 16: 307-22.

López-Mezquita Molina, Mª T. 2005. La evalua-
ción de la competencia léxica: tests de vocabu-
lario. Su fiabilidad y validez. Granada:
Universidad de Granada. Tesis doctoral.

Madsen, H. 1983. Techniques in Testing. Nueva
York: Oxford American English. Cap. 2.

Meara, P., Jones, M. 1990. Eurocentres Vocabulary
Size Test 10KA. Zurich: Eurocentres.

Meara, P. 1996. The dimensions of lexical compe-
tence. En G. Brown, K, Malmkjaer y J, Willians
(eds.) Performance and Competence in Second
Language Acquisition. Cambridge: Cambridge
University Press.

Marco común europeo de referencia para las len-
guas: aprendizaje, enseñanza, evaluación 2002.
Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, Subdirección General de Cooperación
Internacional.

Nation, P. 1983. Testing and teaching vocabulary.
Guidelines 5: 12-25.

Nation, P. 1990. Teaching and Learning
Vocabulary. Boston, Massachussetts: Heinle &
Heinle Publishers.

Paribakht, T. S., Wesche, M. B. 1993. Reading
comprensión and second language development
in a comprensión-based ESL program. TESL
Canada Journal, 11.

Read, J. 2000. Assessing vocabulary. Cambridge:
Cambridge University Press.

Richards, J. 1976. The role of vocabulary teaching.
TESOL Quaterly, 10, 1: 77-89.

Scott, M. 1996. Comparing corpora and identifying
key words, collocations, and frequency distribu-
tions through the WordSmith Tools suite of
computer programs. En Small Corpus Studies
and ELT. Moshen Ghadessy & Robert L. Rose-
berry (eds.).Amsterdam: John Benjamins
Publishing Co.

Valette, R. 1967. Modern Language Testing. A
handbook. Nueva York: Harcourt, brace &
World, Inc.

Verhallen, M., Schoonen, R. 1993. Lexical know-
ledge of monolingual and bilingual children.
Applied Linguistics 14, 344-363.

Rosa María Jiménez Catalán46


