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didaktikoa hizkuntzen 

irakaskuntzan

Nati Abasolo, María José Lasheras 

Hizkuntzen ikasgelan benetako materialak erabiltzea onuragarria dela
egiaztatuta dago. Azken hogei urteotan informaziorako eta komunikazio-
rako teknologia berrien garapenari esker, biderkatu egin da material errea-
lak irakaskuntzan erabiltzeko aukera. Ordenagailuak datu-kopuru handia
gordetzen du, eta hainbat programa informatikok informazioa ateratzen
dute datu horietatik. Internet ere etengabe ari da hedatzen gure gizartean.

Oraintsu corpus linguistikoak sortu eta informatizatu egin dira. Corpus
hauek bizitzan, ohiko jardunetan, erabiltzen diren ahozko zein idatzizko
testuek osatzen dituzte. Hauek dira, besteak beste, datu-iturriak: aldizka-
riak, saiakera-liburuak, eleberriak, zientzia eta beste arloetako ekoizpenak
(ahoz zein idatzizkoak). Corpus informatizatu hauek –programa informati-
koek (concordancers) lagunduta– testuak aztertzeko hainbat bide zabal-
tzen dituzte: gramatika lantzeko, hitzen adiera testuinguruan ulertzeko… 

Artikulu honetan hizkuntzen irakaskuntzan corpus linguistikoak nola era-
bil daitezkeen azaltzen saiatuko gara.

Gaiari heltzeko, irakur ditzagun hurrengo kontzeptuen definizioak.

Corpus1 (De or. lat.):

1. m. Conjunto lo más extenso y ordenado posible de datos o textos cientí-
ficos, literarios, etc., que pueden servir de base a una investigación.

Hainbat definizio
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Corpus linguistikoa:

“Corpus is a collection of texts assumed to be representative of a given
language, dialect, or other subset of a language, to be used for linguistic
analysis”. W. Nelson Francis, 1982.

“Un corpus lingüístico es un conjunto de datos lingüísticos (pertenecientes
al uso oral o escrito de la lengua, o a ambos), sistematizados según deter-
minados criterios, suficientemente extensos en amplitud y profundidad de
manera que sean representativos del total del uso lingüístico o de alguno de
sus ámbitos, y dispuestos de tal modo que puedan ser procesados mediante
ordenador con el fin de obtener resultados varios y útiles para la descrip-
ción y el análisis”. Aquilino Sánchez2. 1995.

“Un corpus de textos es un conjunto de documentos que una persona o una
organización ha reunido y ha informatizado para un fin predeterminado.
Tanto puede tratarse de textos extraídos de libros, periódicos y otras fuentes
escritas como transcripciones de discursos, conversaciones y otras formas
de comunicación hablada”3. (James L. McCullough: 2001).

“A corpus can potentially contain any text type, including not only prose,
newspapers, as well as poetry, drama, etc., but also word lists, dictionaries,
etc.” Corpus encoding standard: http://www.cs.vassar.edu/CES/CES1-0.html

CORPUS [13c: from Latin corpus body. The plural is usually corpora]. (1)
A collection of texts, especially if complete and self-contained: the corpus
of Anglo-Saxon verse. (2) Plural also corpuses. In linguistics and lexico-
graphy, a body of texts, utterances, or other specimens considered more or
less representative of a language, and usually stored as an electronic data-
base. Currently, computer corpora may store many millions of running
words, whose features can be analysed by means of tagging (the addition of
identifying and classifying tags to words and other formations) and the use
of concordancing programs. Corpus linguistics studies data in any such
corpus ... T.McA. [from The Oxford Companion to the English Language,
ed. McArthur & McArthur 1992]

“A collection of pieces of language that are selected and ordered according
to explicit linguistic criteria in order to be used as a sample of the langua-
ge.” EAGLES (Expert Advisory Group on Language Engineering
Standards) 1996a: 4.

Edozein corpus sortu eta definitzean azaldu beharreko oinarrizko hiru
elementuak aipatzen ditu Eagles-ek emandako definizioak: testu-bildu-
ma bat izatea (collection of pieces of language); corpusa osatzeko auke-
ratzen diren testuak irizpide linguistikoei jarraituz hautatzea (selected...
according to explicit linguistic criteria); eta azkenik, hizkuntz baten lagin
eredugarria izatea (to be used as a sample of the language).

Definizio hauek irakurri ondoren, corpus linguistikoen ezaugarri nagu-
siak atera ditzakegu:

• Testu errealen bilduma
• Iturri anitzetatik hartua
• Informatizatua
• Ikerketarako erabilgarria

Nati Abasolo, María José Lasheras 4

Corpus

linguistikoen

ezaugarriak



• Irizpide linguistikoen arabera etiketatua
• Helburu ezberdinekin sortua

Hizkuntza teknologiak informatikaren bidez ikertzen du hizkuntza.
Horretarako, corpusak, corpusgintza-tresnak, corpusetatik edo testuetatik
informazioa erauzteko tresnak (terminologia-erauzketa, corpus elebidunen
ustiapena...), hiztegigintzako datu-baseak… sortzen eta erabiltzen ditu.

Corpus linguistikoa hizkuntza baten ahozko edota idatzizko testu-bildu-
ma bat da. Bilduma horrek hizkuntza baten ereduzko lagina izan behar
du, hizkuntzaren analisia egiteko prestatuta.

Hizkuntzalaritza aplikatuaren adar batek, corpusaren linguistikak, cor-
pus linguistikoak erabiltzen ditu hizkuntza ikertzeko. Corpusaren lin-
guistikak corpus informatizatuetatik ateratako datuak prozesatzen ditu
hizkuntzaren erabilerari buruzko informazioa lortzeko. Linguistikaren
adar hau hizkuntzen ikuspegi funtzionalean oinarrituta dago.

Hiztunen ekoizpenetatik abiatuz, hizkuntza bat deskribatzen eta ikertzen
da. Beraz, ikaskuntzaren abiapuntua ez da gramatika, hizkuntzaren era-
bilera baizik. Hizkuntza giza-harremanetarako dela nabarmentzen da eta,
jakina, horretarako hizkuntza zein egoeratan eta zein testuingurutan era-
biltzen den kontuan hartzea oso garrantzitsua da.

Concordancers edo komunztatzaileak: programa informatikoak dira, eta
corpus batetik informazioa erauzten dute: hitzen maiztasuna, kokapena,
eta konkordantziak (komunztadurak).

Concordance edo komunztadura: Hitz gakoa testuinguruan (ingelesez,
KWIC: Key Word In Context).

Konkordantziak edo komunztadurak programa informatiko batek zerren-
da gisara lortzen dituen adibideak dira. Zerrenda hori hainbat adibidek
osatzen dute. Adibide guztietan, erdian, hitz gakoa dago, hori da errepi-
katzen dena, eta aldatzen dena testuingurua da, hots, hitz gako horrek
ezker-eskuin dituen hitzak, alegia. Concordancer programak laginak har-
tzen ditu informatizatutako corpus batetik.

Corpus hori hainbat testuk osatzen dute, eta programa informatikoak
testu horiek arakatzen ditu adibide edo lerro horiek osatzeko.

Adibide-kopurua edo zerrenda guk muga dezakegu, hau da, adibide-
-kopuru jakin bat ateratzeko esan diezaiokegu programari, edo hitz gako
hori duten adibide guztiak bistaratzeko. Beraz, adibide bakoitzak bi zati
ditu: hitz gakoa (lema ere izan liteke) eta testuingurua. Eta konkordantzia
horixe da, hitz gakoa eta testuingurua.

Orain bost hizkuntzatan (euskaraz, ingelesez, frantsesez, gaztelaniaz eta
italieraz) ateratako konkordantziak ikus ditzakegu. Hitza bera da hizkun-
tza guztietan: lana, work, travail, trabajo, lavoro.

Hizkuntza

teknologia eta

corpusaren

erabilera

Concordancers edo
komunztatzaileak

Concordance edo
komunztadura

Komunztadura-

-adibideak 
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.1: Adibide hau
www.euskaracorpusa.-
net gunetik atera dugu,

lan hitza idatzita. 637
emaitza lortu ditugu

2: Adibide hau
http://www.collins.co.uk
/Corpus/CorpusSearch.

aspx-etik hartu dugu

Nati Abasolo, María José Lasheras 6



.3: Adibide hau
http://bach.arts.kuleu-

ven.ac.be/~piet/test/pmqu
ery.html-etik aterata dago

.4: Adibide hau
http://www.rae.es/-tik

aterata dago
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.5: Adibide hau
http://corpus.cilta.unibo

.it:8080/cgi-
-bin/WebCUE.cgi-tik

hartu dugu

.6: Adibide hau
http://kantauri.eleka.net

/habe/cgi-
-bin/swish.cgi?res=800x600-

-etik hartuta dago
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Concordancer batzuek aukera ematen dute lortutako konkordantzia bati
buruzko informazio osagarria lortzeko. Adibide bat (hitz gakoa gehi tes-
tutingurua) zerrendan azaltzen den baino testuinguru zabalagoan ikusi
nahi bada, egin daiteke, adibidez. Euskaltzaindiako corpusean badago
aukera hori. .1: irudian LAN hitzaren konkordantziak ikusi ditugu. 1
zenbakiko adibidea aukeratu dugu testuinguru zabalagoan ikusteko.
Testuaren gainean, zenbaki bat dago. 1. adibidean (0005) da ikusten
dugun zenbakia. Bertan klik eginez, eskatutako hitz gakoa testuinguru
zabalagoan ikusten dugu. (ikus .7:). Horrez gainera, testua nondik atera-
ta dagoen, nor den egilea, noiz idatzi zuen, edo noiz argitaratu zen…
jakin nahi badugu, berdez edo beste kolorez nabarmendutako hitzak
sakatuz informazio osagarria lortuko dugu. 8. zenbakiko adibidean, P. L.
Zaloña izenaren gainean sakatuz, informazio osagarria erakusten digu
sistemak beste pantaila batean (ikus .8).

Corpus linguistiko bat hizkuntz laginez osatuta dago. Erabiltzen den hiz-
kuntzatik ahozko (transkribatuta) eta idatzizko testuz osatuta, hain
zuzen.

Corpus batean dauden testuek, programa informatiko bati esker, hainbat
ikerketa egiteko bide ematen dute, testu horietan azaltzen diren hitzen
analisirako. Besteak beste, hitzen maiztasuna, kokapena, adiera (testuin-
guruan zein esanahi duten), gramatika …

.7: 

Corpus

linguistikoak
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.8: 

.9: Adibide hau
http://www.collins.co.uk
/Corpus/CorpusSearch.

aspx-etik
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Corpusak eta analisiak

• Kuantitatiboa: maiztasun-indizeak finkatzeko (hitzak edo bukaerak,
esaerak…).

• Kualitatiboa: hitz edo hitz multzo baten portaera testuinguru batean.
Honekin sinonimia, hitz esanahia, hitzen konnotazioa eta anbiguotasu-
na ikertzeko bide dugu.

Orain maiztasunaren inguruko adibide bat ikus dezakezu (Ikus .9:).

Hiru corpus-mota aipa ditzakegu: orokorrak, berezituak, eta norberak
sortutakoak.

Corpus orokorrak.– Zabalak dira, hau da bertan dagoen hitz kopurua oso
handia da, adibidez, erakunde publikoek prestatutakoak: CREA corpusa,
RAEk egindakoa, Euskaracorpusa Euskaltzaindiak prestatutakoa…
Corpus orokorrek baldintza batzuk bete behar dituzte, fidagarriak eta
baliagarriak izateko:

• Zabala izan behar du corpusak, (lagin ugariz osatua, eta hauek ondo
aukeratuak, teknika batzuei jarraituz, hitz kopuru handia izateko).

• Orekatua, hau da, laginak testu-mota, dialekto eta garai ezberdinetatik
hartu behar dira, sailkapen-teknika batzuk kontuan izanik.

Corpus berezituak.– xede berezietarako sortzen edo diseinatzen dira.
Adibidez, gai edo garai jakin baten inguruko lexikoa aztertzeko. Corpus
hauek sortzeko erabiltzen diren testuek helburu jakin eta zehatz baten
arabera aukeratuak izan behar dute. Helburua izan daiteke aldizkarien
hizkuntza aztertzea, edo administrazio-hizkuntza, edo sendagileena, edo
literatur testuena, edo autore baten obrak ikertzea, edo ipuin edo eleberri
bat aztertzea…

Norberak sortutako corpusak.– irakasle edo ikertzaile batek sortutakoa
bere helburuak lortzeko.

Corpus orokor, orekatu eta adierazgarrietan bilduta dauden datu linguis-
tikoak aztertuta hainbat ondorio atera daiteke. Bai hizkuntzalaritza teori-
koak, bai aplikatuak, corpusak erabiltzen ditu. Corpusaren linguistikari
atxikitako erabilerarik nagusiena hiztegigintzak egiten du, dela hiztegi
elebakarra plazaratu nahi dena, dela elebiduna, eleanitza... Jakina, hiz-
kuntza ikertzeko, eta hizkuntzen irakaskuntzarako ikas-materialak sor-
tzeko ere, erabiltzen dira corpusak.

– Liburuak argitaratzeko: hiztegiak, gramatika-liburuak, erabilera-gidak
eta irakasteko materialak, hizkuntza baten gehien erabilitako hitz
zerrendak…

– Ikerketa linguistikorako: lexikoa, sintaxia, morfologia, semantika,
diskurtsoaren analisia, soziolinguistika dira, besteak beste, ikerketa-
-arloak.

Corpus tipologia

Zertarako erabili

Corpusak
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– Hizkuntzen irakaskuntzarako: irakasleen kasuan, ikas-materialak pres-
tatzeko, eta ikasleen kasuan, autoikaskuntza bultzatzeko.

– Hizkuntza naturala sailkatzeko: ahozkatze-era, adibideak…

Hizkuntzak ikasteko erabili behar dugun corpusa, orekatua eta zabala
izango da. Erakunde batzuek sortutakoak onak dira horretarako.
Orokorra baldin bada, emaitza ugari emango ditu, eta hortik ikasgelara
eramango ditugun adibideak aukeratu beharko ditugu.

Corpus orokorra hitz kopuru dezentez osatuta izango da. Hitz kopuruari
dagokionez, adituen iritziak ez datoz bat. Baina helburuaren arabera sor
daitezke corpus handiago edo txikiagoak, orokorrak edo berezituak.
Aquilino Sanchezen ustez, 8 milioitik gora hitz izan behar du corpusak.
Baina bada bestelako iritzirik ere. Hauxe: Corpus on batek gutxienez
40.000 hitzez osatuta izan behar du. (Tribble, Chris & Jones, Glyn)4.

The British National Corpus (BNC) is a 100 million word collection of
samples of written and spoken language from a wide range of sources,
designed to represent a wide cross-section of current British English, both
spoken and written.

The Collins WordbanksOnline English corpus is composed of 56 million
words of contemporary written and spoken text.

Euskaltzaindiako corpusa XX. mendeko euskara jasotzen duen corpus
estatistikoa da kontsultagai duzun hau, 4.658.036 testu-hitzez osatua.
Erabili izan den eta erabiltzen den euskararen lekuko eta erakusgarri izatea
du egiteko nagusi eta ia bakarra, eta ez ereduzko hizkuntza proposatzea.

Morlex is a lexical database for French containing over 33.000 entries, for
use in both basic research and NLP applications, such as information retrie-
val, speech synthesis and speech recognition.

Universität Tübingen. The TüBa-D/Z treebank is a syntactically annotated,
German newspaper corpus based on data taken from the daily issues of the
‘die tageszeitung’(taz). The treebank currently comprises approximately 22
000 sentences (ca. 380 000 words). The annotation was performed
manually. This is work in progress, and releases of more data will follow.

Corpus orokor batzuk:

• Euskara corpusa: 4.658.036 testu-hitzez osatua (octubre 2003)
(Euskaltzaindiak eratutakoa) http://www.euskaracorpusa.net/
www.euskaltzaindia.net.

• Gaztelania corpusa: El Corpus de referencia del español actual
(CREA) cuenta hasta ahora (octubre de 2003) con 140 millones de
registros (RAE).

• Gaztelania corpusa: El Corpus diacrónico del español (CORDE)
cuenta en la actualidad (octubre de 2003) con más de 180 millones de
registros (RAE).

Hainbat corpusen
tamaina

Laburbilduz
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• Ingeleseko corpusa: Collins Cobuild Corpus 56 milioi hitzez osatuta
http://www.collins.co.uk/Corpus/CorpusSearch.aspx.

• Ingeleseko corpusa: The British National Corpus (BNC) 100 milioi
hitzez osatuta.

Corpus berezitu bat:

• Aleman corpusa: Universität Tübingen: The TüBa-D/Z treebank
380.000 hitzez osatuta (soilik aldizkari baten testuz osatuta).

Are gehiago, corpusa erabilgarria izango bada, informatizatuta izateaz
gain, dituen testuak irizpide jakin batzuen arabera hautatutakoak izango
dira. Irizpide horietako bat da testuak errealak izatea.

Ez da gauza bera hiztegigintzan erabiltzeko edo xede berezietan baliatze-
ko. Izan daiteke ingeniaritzako teknizismoak ikertzeko, edo prentsan epe
zehatz batean idatzi diren iritzi-artikuluetako lexikoa aztertzeko, edo
mende jakin bateko literatur testuak arakatzeko, eta idazle baten idatziak
ikertzeko…

Ahozko laginaren transkripzioa izan behar du corpusak. Hitzak ondo
etiketatu behar dira SGML (Standard Generalized Mark-up Language)
edo beste sistema bati jarraituz. Testuen jatorria ere zaindu behar da,
eta anitza behar du testu errealen jatorriak: gai ugari (zientzia, kultura,
erlijioa, kirola…) dituzten aldizkari, eleberri, komunikabide desberdi-
netik hartuta. Testuaren ezaugarriek (egilea, luzera…) eragin handia
dute bai corpusaren eraketan, bai honen ikerketak eskain ditzakeen
emaitzetan.

Orain, adibide moduan, Euskaltzaindiaren euskararen corpusa sortzeko
kontuan izan diren hainbat irizpide eta corpus honek dituen ezaugarri
batzuk ezagutarazteko, bere helbide elektronikotik, hau da, www.euska-
racorpusa.net/ -etik ateratako informazioa ikus dezagun, oso interesga-
rria iruditu baitzaigu Euskaltzaindiako corpusaren nondik norakoak
ezagutzeko.

XX. mendeko euskara jasotzen duen corpus estatistikoa da kontsultagai
duzun hau, 4.658.036 testu-hitzez osatua. Erabili izan den eta erabiltzen
den euskararen lekuko eta erakusgarri izatea du egiteko nagusi eta ia
bakarra, eta ez ereduzko hizkuntza proposatzea.

Corpus estatistikoaren oinarria, XX. mendeko euskal argitalpenen inben-
tario osoa da, irizpide batzuen arabera sailkatua gainera, ondoren ikusiko
dugunez. Argitalpenek osatzen duten unibertsotik abiatuta, osotasun hori
proportzionalki adieraziko duen lagina eskuratu da zozketa bidez, orota-
ra jasotako 6.351 obra-zatik osatzen dutena.

Corpus irekia da oraingoz, urtero eguneratzen dena, nahiz laster corpus
itxi izatera pasako den, mende oso baten erakusgarri. Bestalde, euskara
idatzia jaso da hor, ez ahozkoa. Ahozkoek badute bere lekua, baina trans-
kribatu eta argitaratu diren neurrian jaso dira.

“XX. mendeko

euskararen cor-

pus estatistikoa
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Sailkapen-irizpideak.–

Epea, garaia: lau garai nagusitan banatzen dira XX. mendeko argitalpenak:

• 1900-1939: mende-hasieratik gerrak artekoa.

• 1940-1968: gerraostean abiatu eta euskara batuaren sorrera artekoa.

• 1969-1990: euskara batuak ekarritako aldaketarekin hasi eta
Euskaltzaindiaren gomendioak eta arauak artekoa (eta Ibon
Sarasolaren Hauta-Lanerako Euskal Hiztegia argitaratu artekoa).

• 1991-1999: araugintza berriaren ondokoa.

Euskalkia:

• Bizkaiera

• Gipuzkera

• Zuberera

• Lapurtera-Nafarrera: biak bakarrean bilduta

• Euskara batua

• Sailkatu gabeak: atal honetan egunkari eta astekarietako artikuluak
jasotzen dira, horien inbentarioa ez baita artikuluka egin, bestelako
aldizkariekin egin den bezala, baizik argitalpena bere osoan harturik.
Honela sailkatu dira, halaber, askoren jardunak jasotzen dituzten ber-
tso-bildumak ere.

Testu-mota:

• Saiakera-artikuluak: Euskera, Egan, Euzko Gogoa, Jakin bezalako
aldizkarietako artikuluak banaka fitxatu dira inbentarioan, eta horieta-
koek osatzen dute multzo hau.

• Administrazio-idazkiak

• Ikasliburuak

• Saio-liburuak

• Literatur prosa

• Poesia

• Antzerkia

• Bertsoak

• Ikerketa-lanak

• Haur- eta gazte-literatura

• Ahozkoak: ahozko jardunen transkripzioak

• Liturgia

• Egunkariak

• Aldizkariak
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Sailkapen horiek, unibertsoaren berri eman eta lagin erakusgarria auke-
ratzeko oinarri izateaz gain, lagungarri izan litezke oraingo kontsultetan.
Alegia, forma bat euskalki, epe edo testu-mota batean (edo gehiagotan)
nola erabili den ikus liteke, bilaketa murriztuz. Adibidez, pastoral lema
begira dezakegu, baina zubererazko testuetara mugatua, edo erdu biz-
kaieraz ez bestekoetan.

Autoreak eta izenburuak ere ageri dira, bai liburuen kasuan eta bai aldiz-
karietako artikuluenean, artikulua eta aldizkariaren fitxa jaso baita. Dena
den, hauen araberako kontsultarik ez da oraingoz eskaintzen, besteak
beste ausaz aukeratutako obra-zatiak jaso direlako, zati txikiak eta jarrai-
kitasunik gabeko orrialdeak, eta, horren ondorioz, autore eta izenburu
asko daude bertan, baina ez dute laguntza handirik eskaintzen bilaketan.

Testu-zatiak SGML (Standard Generalized Mark-up Language) formatu
estandarrean ezarri dira. Erabiltzaileak testuak kurtsibaz, lodiz edo azpi-
marratuak aurkituko ditu, testu originalean zegoen bezala. Baina, hauez
gain, erdarak, aipamenak, metahizkuntza eta bestelakoak ere markatuta
aurkituko ditu, egilearen erabilera bereziak edo beste norbaiti hartuak
agerian utziz.

Hauek dira corpusaren ezaugarriak; baina badu balio erantsi bat: lemati-
zatua da. Alegia, testu-hitz bakoitzari forma estandar bat erantsi zaio,
hiztegi-sarrera moduko bat, eta horrek, besteak beste, erraztu egingo du
kontsulta. Adibide batekin esan dezagun, forma deklinatuei eta aldaerei
lema bakarra ezarri zaienez, helduleku erosoa dugu orain lema hori: etxe.
Etxe, etxea, etxien, echeco, etchetik bezalako testu-hitzak etxe galdetuz
ikus daitezke, aldaeraren bat ahazteko arriskurik gabe.

Lematizazio hau, bestalde, ez da hitz bakunetara mugatzen; hitz soilez
gain, hitz elkartuak, eratorriak eta bestelako hitz anitzeko unitate lexika-
lak ere markatu dira: etxe lema soilaren ondoan, etxe orratz, etxe-abere,
etxe-tresna, etxeko, etxeko jaun, etxekoandre, etxepe, etxetxo, etxeño,
etxezain bezalako lemak ere adieraziz. Edo, hala soilaz gain, hala ere,
hala eta guztiz ere, hala... nola, hala nola modukoak ere zehaztuz.

Horiek horrela, 101.585 lema desberdin aurkituko ditu erabiltzaileak bere
kontsultak egiteko modu eroso eta batez ere segurua eskainiko diotenak.”

HABE ere corpus bat prestatzen ari da, baina momentuz bukatu gabe dago.

Beste adibide bat ikus dezakezu orain, hau da, EIZIEk, Itzultzaileen
elkarteak, sortutako corpus elebidunaren informazioa, haien web orrian
azaltzen den moduan: 

http://www.eizie.org/Argitalpenak/Senez/20021201/Diaz

“1. Zer da Adibideetan Oinarritutako Itzulpen Automatikoa
(AOIA)?5

Itzulpen automatikoaren erronkari aurre egiteko oso estrategia ezberdinak
daude. Horretan bi adar nagusi ikusten dira: erregela linguistikoetan oina-
rritzen direnak (EOIA) eta corpusetan oinarrituak. Azken hauetan bi hurbil-
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pen oso ezberdin bereizten dira: estatistiketan oinarritutakoak eta adibidee-
tan oinarritutako sistemak. Lan honetan, azken hauei buruzko panorama
orokor bat aurkeztuko dugu, inplementazio zehatz baten xehetasunak azal-
duko ditugu eta euskararekin lantzeko zenbait ideia proposatuko.

Adibideetan Oinarritutako Itzulpen Automatikoa (AOIA, ingelesez
Example Based Machine Translation, EBMT) burutzen duten sistemek
ezaugarri hauek dituzte:

• Aldez aurretik itzulitako adibideen datu-basea edo corpusa erabiltzen
dute.

• Sarrera berria adibideen datu-basearekin parekatzen da, egokiak diren
adibideak erauzteko. Adibide hauek, ondoren, modu analogikoan bate-
ratzen dira itzulpen zuzena erabakitzeko.

AOIA estrategia, askotan, Itzulpen Memoriekin (IM, ingelesez Translation
Memory TM) lotu da. Eta bien ideia nagusia lehenago egindako itzulpenen
adibideak berrerabiltzea bada ere, IM giza itzultzaileentzako tresna inte-
raktibo bat da, AOIA itzulpen automatiko teknika bat den bitartean.

Esaldi berri bat corpusarekin parekatzen denean, IM sistemek aurkituta-
ko adibideak eskaintzen dizkio erabiltzaileari berak erabaki dezan haie-
kin zer egin, hauxe AOIAren hasiera besterik ez dela.

AOIAren ideia Makoto Nagaok aurkeztu zuen (Nagao, 1984), “adibidee-
tan oinarritutako inferentziaren bidezko itzulpen automatikoa edo analo-
gia printzipioaren bidezko IA” izendatu zuela:

.10: 
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Man does not translate a simple sentence by doing deep linguistic analysis,
rather, man does translation, first, by properly decomposing an input sen-
tence into certain fragmental phrases..., then by translating these phrases
into other language phrases, and finally by properly composing these frag-
mental translations into one long sentence. The translation of each frag-
mental phrase will be done by the analogy translation principle with proper
examples as its reference. (Nagao, 1984)

Bere esaldi horretan Nagaok AOIAren hiru osagai nagusiak identifika-
tzen ditu:

– Esaldi zatiak benetako adibideetako datu-base batekin parekatzea,

– hauei dagozkien itzulpen zatiak identifikatu eta

– birkonbinatzea zati hauek itzulitako testua emateko.

…

Hainbat kasutan, hizkuntza bat ikasten ari garenean edo literatura irakas-
ten ari garenean, testu-tipologiak lantzeko, edota ikasleen lanak jatorriz-
ko hiztunek egindakoekin alderatzeko, irakasleak edo ikasleak berak sor
dezake bere beharretara egokitutako corpusa.

Nola sortu corpusa?

1 Helburuak definitu

2 Tamaina zehaztu

3 Sailkapenak nola egin pentsatu, orekatuta izan dadin

4 Testuak nola lortu aurreikusi

5 Testu-zatien luzera definitu

6 Aukeratutako testuak informatizatu, .txt formatoan gorde

Helburuak definitu.

Zertarako erabili nahi duzun corpusa ondo zehaztu. Hori egin ondoren,
horretarako testuak aukeratu eta informatizatu behar dituzu. Eleberri
baten ikerketa egin nahi baduzu, eta sarean zintzilikaturik ez badago,
eskaneatu beharko duzu testu osoa. Gaur egun gizartean erroturik dau-
den gai anitzekoen inguruko testu-zatiak erabili nahi badituzu, posible
duzu sarean bilatu eta aurkitzea: aldizkarietako testuak, HABEko doku-
mentu biltegian daudenak…

Euskaltzaindiak eskaintzen duen corpusa erabili edo corpus horretatik
zure lanerako corpus txikiago bat molda dezakezu, dialekto bateko tes-
tuak aukeratuz, hamarkada batekoak hartuz…

Zure corpus propioa sortu nahi baduzu, adibidez, zientzia bati atxikitako
teknizismoak ikertu nahian zabiltzalako, edota corpus hori irakaskuntzan
erabili nahi duzulako, zuzenbidean edo medikuntzan diharduten ikasleak
dituzulako, edo beste edozein gai dela eta… komeni zaizu lagin-kopurua
handi samarra izatea: gaiarekin lotutako argibide-liburuxkak, aldizkariak
espezialduak, saiakera-liburuak, eguneroko prentsa-artikuluak… erabil-
tzea komeni da norberaren corpusa sortzeko.

Norberak

sortutako

corpusa
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Demagun, hizkuntza-helburu berezietarako ikastaro bat prestatu behar
duzula, gutun komertzialen ingurukoa edo dena delakoa; ba adibideak
bilatu sarean edo liburu aproposetan eta lagin ugari duzunean, corpus
bat sortu eta concordancer programa batekin, bilaketak egin, eta atazak
gelara eramateko prestatu. Ikusi zein diren ateratako konkordantzietan
gutun-sarrera (agur t’erdi,…) eta gutun-bukaera (adeitasunez,…) era-
bilienak, maiztasunaren indizea ikusita, eta horiek lehenetsi ikasleen
aurrean.

Testuak aukeratzeko pausuak

Laginak aukeratu eta testu-artxibo bezala gorde.

Interneten, Dokumentu biltegian, edo liburu zehatz batean azaltzen diren
testuak zure xederako aproposak baldin badira, har itzazu eta informati-
zatu. Interneten baldin badaude, nahi duzun zatia aukeratu behar duzu,
pauso hauei jarraituz:

1 Edizio: hautatu dena.

2 Edizio: kopiatu.

3 Word dokumentu berri bat ireki.

4 Edizio: itsatsi (Word dokumentu berri horretan itsatsi).

5 Dokumentua gorde. Artxibo: gorde honela. Izena aukeratu, eta beheal-
dian dagoen lehiatilan guardar como tipo: texto sin formato aukeratu.
Artxiboak .txt atzizkia izango du.

6 Informatizatutako testu hauek prestatuta dituzu hainbat analisirako
Concordancer baten laguntzaz.

Corpusean sartu nahi dituzun testuak informatizaturik ez baleude, (ipuin
bat, adibidez), lehenbizi eskaneatu beharko zenituzke, eta ondoren goian
aipaturiko pausuak eman. Eskuz idatzitako lanak badira, (ikasleen lanak,
adibidez) lehenengo eta behin testu-prozesatzaile batera pasa behar dira,
aipatutako pausuak eman aurretik.

Posible denetan, interesgarria litzateke corpus berezitua, norberaren cor-
pusa eta corpus orokorra erabiltzea, bakoitzak ematen dituen emaitzak
alderatzeko.

Kontuan izan beharrekoak:

Ikasgelan erabiltzeko badira, hobeak dira corpus txikiak (<50.000 hitz)
handiak baino. Emaitzak ez dira hain zabalak eta lan egiteko aproposa-
goak dira.

Konkordantziak edo komunztadurak (testuingurua duten hitz-gako
zerrendatuak) hitz solteak baino hobeak dira bai gramatika ikasteko, bai
sintaxia edoeta hitzen erabileraz jabetzeko.

Ikasleak bakarrik edo ikaskideekin batera ikas dezake concordancer pro-
gramen erabilera.
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Tresna hauek erabiliz hizkuntzak ikasteko ariketak prestatzea egokitzat
jotzen dugu. Beraz, hona hemen adibide batzuk euskara ikasteko pentsa-
tutakoak.

Ataza: Konkordantziak irakurtzea bero hitzaren adierez jabetzeko.

Helburua: Bero hitzaren esangura ezberdinez jabetzea testuinguruaren
arabera.

Maila: 2 eta 3 mailetarako.

Oharra: Batzutan atzizkiak, hitz konposatuak…ere agertuko dira eta
euskalki ezberdinetan azalduko dira.

Formatoa: Informatikoan

• Euskaltzaindiako corpusean sartu eta bilatu hitz baten konkordantziak.
www.euskaracorpusa.net. Kasu honetan, bero hitza aukeratu dugu.

• Irakur itzazu bero hitzaren konkordantziak eta aukeratu zure jarduerara-
ko interesgarriak diren adibideak. Hemen daude guk aukeratu ditugunak.

131. 1969-1990 Euskara Batua Ikasliburuak X. Arregi 0109
Udarak oso beroak izaten dira eta neguak oso hotzak.

99. 1969-1990 Euskara Batua Saio-artikuluak Lantziri 0047
Lege berri honek, iraultza denborako hats bero hura eskas
zuen, baina inperioko eta bigarren errege aroko idaztien epel
hura ere falta zuen.

92. 1969-1990 Lapurtera-Nafarrera Saio-artikuluak Otoizlari 1981
0004
Urtats oroz igortzen ziokan aita Abadeari bere urte onak eta
bere bihotzeko hitz beroenak.

88. 1969-1990 Gipuzkera Literatur prosa Y. Oñatibia 0197
Meza aurrera zijoan, aurrera sinismen-giro bero batean.

86. 1969-1990 Gipuzkera Saio-liburuak Aste Santua 1983 0041
Elizaren eta gure izateak, fedeak, sakramentuek gau onetan
dute beren sorburua; orregatik, gau santu eta argitsu au aun-
dikiro eta biotz beroz ospatzera gonbidatzen gaitu Elizak.

1069. 1991-1999 Euskara Batua Saio-liburuak S. Ott 0204
Gizonak odol beroa eduki eta bere odol zuriak libre zirkula-
tzen duenean, espermak indarra duela esaten da, hau da,
sortzeko indarra, ugalmena.

1075. 1991-1999 Euskara Batua Literatur prosa J. Garzia 0088
Teo, ordea, horretan geratu beharrean, gero eta bere bihurri-
kerietan beroago, zera, (...)

1083. 1991-1999 Euskara Batua Bertsoak 0043
Burua bero, aurpegi zurbil 
eldarnioaren lorratz 
jazotakoa ez da ahazten 
oldozten den bezain erraz. 

Hizkuntzen

ikaskuntzan

adibideak

1. adibidea
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1088. 1991-1999 Euskara Batua Haur-/gazte-literatura A. Bengoe-
txea 0043
Baina handik pixka batera seguru nengoen ez ginela ongi
moldatuko, oso desberdinak izango ginela eta edozein hus-
keriagatik eztabaida beroak izango genituela...

1089. 1991-1999 Euskara Batua Haur-/gazte-literatura X. Mendigu-
ren E. 0006
Melissaren gutun bat ekarri zion postariak eta, ohi bezala,
gutunazala eskuetan hartzean sentipen bero bat izan zuen.

1099. 1991-1999 Sailkatu gabeak Egunkariak DNoticias 1997 0052
Gaua, Pantxika Maitia Irratiko langileak esan bezala, “biziki
beroa izan zen, eta 1.200 bat bisitari izan genuen”.

1103. 1991-1999 Sailkatu gabeak Aldizkariak Argia 1997 0005
Arerioak, ahoa ireki orduko eskuzartaldi beroaz hartzen bal-
din baditu zure mezuak, etxean nekez lor zenezake etxekoen
oniritzia, ingurua baitu bakoitzak bere neurria

• Ondoren jo ezazu hiztegietara eta bero hitzaren adierak ikusi.
Guk erabili ditugu sinonimoen hiztegia; eta Elhuyar hiztegia
informazioa lortzeko:
http://www1.euskadi.net/hizt_el/indice_e.htm.
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1 beroaldi
berotasun
su
sutasun
gardun

2 gartsu
gogatsu
suhar
sutsu
txinpart

3 sukar
helgaitz
kalentura

4 sutsu
gartsu

5 gartsuki
beroki
bero-bero
bero

1 hotz 
2 epel 

hotz
4 motel 

txepel
5 emeki

leunki

SINONIMOAK ANTONIMOAK 

bero

bero
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Elhuyar hiztegian ere ikusi bero hitzaren adierak:

Adierak

1 iz. berotasuna

Calor
Bero handia dago gela honetan: hace mucho calor en esta habitación
Kiskaltzeko beroa: un calor abrasador

2 iz. Fis. energia

Calor
Beroak hainbat gorputzen zabalkuntza eragiten du: el calor provoca la
dilatación de ciertos cuerpos
Bero-energia: energía calorífica

3 iz.

Calentura, fiebre
Ezin lokartu naiz; beroak erretzen nau: no puedo dormirme; la fiebre
me abrasa

4 iz.

Celo de los animales
Ardiak beroan sartu: ponerse en celo las ovejas

5 izond.

Caliente, cálido, -a; caluroso, -a
Udako gau beroetan: en las noches calurosas de verano
Kafe beroa hartuko nuke: me tomaría un café caliente

6 izond.

Ardiente, apasionado, -a, ferviente
Desira beroak dituztenak: los que tienen unos fervientes deseos
Txalo beroak: fuertes aplausos

7 izond. pertsona

Irascible; enfadadizo, -a; airado, -a; furibundo, -a
Odol beroko irakaslea zen: era un profesor enfadadizo

8 adb.

Calurosamente
Bero agurtu zuen: lo despidió calurosamente

Azpisarrerak

Lexiak

bero espezifiko

bero sor



bero-ahalmen

bero-ponpa

Lokuzioak

bero egin

bero egon

bero izan

bero jokatu

beroa gelditu

beroak [eman]/[hartu]

beroarena kendu

bero-bero egin

bero-beroan

• Konkordantzia hauetan bero hitzaren zenbat adiera daude?

• Ze pausu eman dituzu hitza ulertzeko?

• Testuinguruak lagundu dizu? Zergatik?

Aurrez aurreko ikastaroetan ikasleei erantzun-orria banatuko diegu, eta
on-linetan link baten bidez erantzun-orrira iritsiko dira.

Honelako ariketak aurrez aurreko edo on-line ikastaroetan ere erabil dai-
tezke. Ikasleen autonomia areagotzeko, ikasleen ikuspegia zabaltzeko,
eta lan egiteko molde berriak ikasteko interesgarriak dira.

Ataza: Irakurri konkordantziak hutsuneak betetzeko
Helburua: Falta den hitza asmatu
Maila: 2. eta 3. mailarako
Oharra: Euskalki ezberdinetako adibideak agertuko dira
Formato: Informatikoan erabiltzeko

Ariketa honetan, testuinguruak ematen duen informazioa kontuan izan-
da, hitz gakoa zein den asmatu behar du ikasleak. Horretarako, konkor-
dantziak atera ditugu Euskaltzaindiako corpusetik eta gure ariketarako
aproposak ikusten ditugunak aukeratu ditugu. Hitz gakoa ezabatu dugu,
hutsunea utziz, Eskatu ikasleei hitz gakoa (ezabatu duguna) zein den ate-
ratzea kontestuan erreparatuta. Gero galdetu zein datuk jarri duen hitza-
ren arrastoan. Bukatzeko, hitza eskatutakoa agerian duen dokumentua
feedbackerako erabiliko dugu.

• Irakur itzazu ondorengo konkordantziak.

• Ea asmatzen duzun falta den hitza.

• Kontuan izan hutsune guztietan hitz bera idatzi behar duzula.

2. adibidea
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1. 1900-1939 Bizkaiera Literatur prosa Echta Jos 0228
Eladik eskatu eutsan amari baimena areekaz Izarora joateko, ta amak
jakin ebanean Bitor lagun zala, erantzun eutsan joan eiteala
____________________ ona baegoan, baiña aitak esango ebala bere
eritxia domeka goizean ____________________ ikusi ta gero.

2. 1900-1939 Bizkaiera Literatur prosa Echta Jos 0304
____________________ guztiz illun egoan itxasaldetik, eta Txomin

Txikik otseiñagaz, etxean eukazan teilla zarrakaz arautu ebezan tei-
llatuko zuloak.

3. 1900-1939 Bizkaiera Literatur prosa Echta Jos 0304
Esan leikean Jaungoikoak ekarri ebala lau orduko _______________
ona Josetxogaitik, berau biziratuteko egin bear zirean arazoak amaitu
arte.

4. 1900-1939 Gipuzkera Saio-artikuluak I. Omaetxebarria 0026
____________________ zakar-xamarra.

5. 1900-1939 Gipuzkera Saio-artikuluak A Mendib 0129
Askotasuna erakusteko Mendiburuk batean tza erabiltzen du, bestean
tzi ta noizbait z uts-utsik: inguruan darabiltza gau ta egun guziak I. 80-
-12, birtutez birtute garabiltzala III. 116-10; nik nere barren onetan
nerabiltzan itzak I. 255-11, ____________________ gaistoak gaizki
zarabiltza I. 217-9.

6. 1900-1939 Gipuzkera Saio-liburuak J. Iturria 0041
____________________ epela zegoen; itxasoa berriz bare-bare.

7. 1900-1939 Gipuzkera Literatur prosa Anab Don 0126
Auek ____________________-oneko eguraztokiak ziran.

8. 1900-1939 Gipuzkera Literatur prosa Elizondo Loretegi 0317
____________________ederra jarri zuan, eta Eiztariak bere etxera
joan bear zuan.

9. 1900-1939 Gipuzkera Antzerkia A Ortzuri 0104
ARTZAB, - ¡ ____________________onen ederra!

10. 1900-1939 Gipuzkera Antzerkia A Ortzuri 0104
Gaurko ____________________au zart igarteko, ezuen izaki orren
bearrik.

11. 1900-1939 Sailkatu gabeak Egunkariak Euzkadi 1916 0001
Gaur, Ostiral Deuna, ____________________ ona bada egingo da
ibilkunde aundija, bertan juango dirala uriko biztanle gustijak beti lez.

12. 1900-1939 Sailkatu gabeak Egunkariak Kk 0001
____________________, otza ta euritsua zan, eta orregaitik
Areatza’ko zabalian egin biarrian, Plaza Barri’ko eskepietan bildu
ziran saltzalliak, erostalliak eta bai ikustalliak be.

13. 1900-1939 Sailkatu gabeak Egunkariak Euzkadi 1917 0001
____________________ ederra zala-ta ozte aundiya bildu zan basa-
txono onetan zar eta gaste.

14. 1900-1939 Sailkatu gabeak Egunkariak Euzkadi 1918 0001
Euzko abendaren elez Algorta ____________________.- Gaubon-
-Urtebarri ingeruban lasterr aldi agorra ixango zala iñok esan ba’leu,
sorotzat artuko eben.
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15. 1900-1939 Sailkatu gabeak Egunkariak Euzkadi 1918 0001
Yoan dira apur baterako ____________________ argi epelak.

16. 1900-1939 Sailkatu gabeak Egunkariak Euzkadi 1932 0001
____________________

17. 1900-1939 Sailkatu gabeak Aldizkariak Argia 1931 0001
____________________ ona ta estropa eguna zalarik naiko jende
erriratu zizaigun, egonik ondartza ikusgarriya eguardi aldian.

• On-line ikastaroetan, erantzuna link baten bidez lor dezakete ikasleek.
Mezua idatzita ikusiko lukete ikasleek: Orain link honetan agertzen
den betetako konkordantziarekin alderatu.

• Aurrez aurrekoetan erantzun-orria banatuko diegu ikasleei.

Hauxe da erantzun-orria.

1. 1900-1939 Bizkaiera Literatur prosa Echta Jos 0228
Eladik eskatu eutsan amari baimena areekaz Izarora joateko, ta amak
jakin ebanean Bitor lagun zala, erantzun eutsan joan eiteala eguraldi
ona baegoan, baiña aitak esango ebala bere eritxia domeka goizean
eguraldia ikusi ta gero.

2. 1900-1939 Bizkaiera Literatur prosa Echta Jos 0304
Eguraldia guztiz illun egoan itxasaldetik, eta Txomin Txikik otseiña-
gaz, etxean eukazan teilla zarrakaz arautu ebezan teillatuko zuloak.

3. 1900-1939 Bizkaiera Literatur prosa Echta Jos 0304
Esan leikean Jaungoikoak ekarri ebala lau orduko eguraldi ona
Josetxogaitik, berau biziratuteko egin bear zirean arazoak amaitu arte.

4. 1900-1939 Gipuzkera Saio-artikuluak I. Omaetxebarria 0026
Egualdia zakar-xamarra.

5. 1900-1939 Gipuzkera Saio-artikuluak A Mendib 0129
Askotasuna erakusteko Mendiburuk batean <mention>tza</mention>
erabiltzen du, bestean<mention>tzi</mention> ta noizbait <mention>-
z</mention> uts-utsik: <quote>inguruan darabiltza gau ta egun guziak
I. 80-12, birtutez birtute garabiltzala III. 116-10; nik nere barren one-
tan nerabiltzan itzak I. 255-11, eguraldi gaistoak gaizki zara-
biltza</quote> I. 217-9.

6. 1900-1939 Gipuzkera Saio-liburuak J. Iturria 0041
Eguraldi epela zegoen; itxasoa berriz bare-bare.

7. 1900-1939 Gipuzkera Literatur prosa Anab Don 0126
Auek egualdi-oneko eguraztokiak ziran.

8. 1900-1939 Gipuzkera Literatur prosa Elizondo Loretegi 0317
Eguraldi ederra jarri zuan, eta Eiztariak bere etxera joan bear zuan.

9. 1900-1939 Gipuzkera Antzerkia A Ortzuri 0104
ARTZAB, - ¡Eguraldi onen ederra!

10. 1900-1939 Gipuzkera Antzerkia A Ortzuri 0104
Gaurko eguraldi au zart igarteko, ezuen izaki orren bearrik.
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11. 1900-1939 Sailkatu gabeak Egunkariak Euzkadi 1916 0001
Gaur, Ostiral Deuna, egualdi ona bada egingo da ibilkunde aundija,
bertan juango dirala uriko biztanle gustijak beti lez.

12. 1900-1939 Sailkatu gabeak Egunkariak Kk 0001
Eguraldija, otza ta euritsua zan, eta orregaitik Areatza’ko zabalian
egin biarrian, Plaza Barri’ko eskepietan bildu ziran saltzalliak, erosta-
lliak eta bai ikustalliak be.

13. 1900-1939 Sailkatu gabeak Egunkariak Euzkadi 1917 0001
Egualdiya ederra zala-ta ozte aundiya bildu zan basatxono onetan zar
eta gaste.

14. 1900-1939 Sailkatu gabeak Egunkariak Euzkadi 1918 0001
<head>Euzko abendaren elez Algorta</head> EGURALDIA.- 
-Gaubon-Urtebarri ingeruban lasterr aldi agorra ixango zala iñok esan
ba’leu, sorotzat artuko eben.

15. 1900-1939 Sailkatu gabeak Egunkariak Euzkadi 1918 0001

Ataza: Konkordantziak irakurtzea joskeran erreparatzeko

Helburua: Sintaxia kontuan izanda hitz baten kokapena ateratzea

Maila: 1, 2 eta 3

Formatoa: Inprimituan

Eginkizun honen helburua, sintaxiaren ikuspegitik hitz batek testu-
-barruan duen kokapena zein den ateratzea da. Esaeran hitz baten koka-
pena zein den jakiteko, jarraian doazkizun konkordantzietatik induzitu
behar duzu. Horretarako:

• Irakurri konkordantzia hauek:

555. 1969-1990 Euskara Batua Saio-liburuak Fisikaren historia 0041
“Zeruei buruz” izeneko idazlanean, unibertsoren egitura den bezala-
koa zergatik den adierazi nahi izan zuen.

556. 1969-1990 Euskara Batua Saio-liburuak K. Mujika 0025
Eta arazoa ez da konpontzen, errua Satan izeneko aingeru eroriari
egotziz (ikus 2 Pe 2, 4; Jds 6; horrek, hain zuzen ere, galdera beste
norabaitera eramatea besterik ez du egiten: zergatik egin zuten beka-
tu aingeruek, Jainkoak on sortu bazituen?

557. 1969-1990 Euskara Batua Literatur prosa E. Ugarte 0040
Baina zergatik ezin nuen ikusi, berak ikusi ninduen bada, ni!

558. 1969-1990 Euskara Batua Literatur prosa I. Borda 0026
Zergatik kloporta? Gure gisako gizona zen alta....

559. 1969-1990 Euskara Batua Literatur prosa A. Gorrotxategi 0112
Zergatik ez dizkit irekita uzten nahi dudanean sartu eta atera ahal iza-
teko?

560. 1969-1990 Euskara Batua Literatur prosa A. Gorrotxategi 0112
Zergatik zalantzak muxu bat partekatzeko?

3. adibidea
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561. 1969-1990 Euskara Batua Literatur prosa J.A. Mujika 0050
Argi zegoen zergatik.

562. 1969-1990 Euskara Batua Literatur prosa X. Gereño 0047
Zergatik? Agian, Josephine-rekin ikusi zuen hitz egiten eta nolabait
Domain-ekin erlazioak zituela pentsatuz...

563. 1969-1990 Euskara Batua Literatur prosa J.M. Sarasola 0028
Zergatik igo zarete gamelu gainera bidean?- galdetu zien.

564. 1969-1990 Euskara Batua Literatur prosa J. Sarrionandia 0049
Zergatik esaten dizudan guzi hau? Liburu zahar bat ikusi dudalako,
eta haur baten eskuetan.

565. 1969-1990 Euskara Batua Literatur prosa A. Lertxundi 0050
A, bai? Eta zergatik, atrebentzia ez bada?

566. 1969-1990 Euskara Batua Literatur prosa A. Lertxundi 0050
Zergatik zaude, orduan, hemen?

567. 1969-1990 Euskara Batua Literatur prosa A. Lertxundi 0080
Zergatik hitzegin duzue lehen aldian? Ez al duzue, ba, orain zintzili-
kariorik fabrikatzen?

568. 1969-1990 Euskara Batua Literatur prosa A. Lertxundi 0095
Zergatik aldatu ote zuen asmoa?

569. 1969-1990 Euskara Batua Literatur prosa X. Gereño 0131
Baina azken kasu honek gertatzen ari zena explikatuko balu, zergatik
ez zen itzultzen “Malahide”ra ihes egiteko?

570. 1969-1990 Euskara Batua Literatur prosa I. Elias 0165
Baina, zergatik egon behar zuen zain, nagusiaren semeak zerbait esa-
teko gogoa bazuen berari?

571. 1969-1990 Euskara Batua Literatur prosa X. Galarreta

• Esaldiaren/Testuaren barruan non kokatzen da zergatik partikula?

• Aztertu zure idatzizko testuetan eta ahozko jardunean kokapen bera
duen.

• Zergatik guztiek esanahi bera dute?

Jo dezagun euskara ikasten ari den edozein mailatako taldea dugula.
Bero, eman, berri, … edozein hitzen adierak testuinguru diferenteetan
ikusi nahi ditugu. Horretarako, irakasleak aldez aurretik ondo pentsatu
behar du zer lortu nahi duen, eta ondoren ariketa prestatu konkordantzia
egokiak aukeratuz bete nahi duen helbururako. Hona hemen sekuentzia-
-proposamen bat:

Ataza: Konkordantziak irakurtzea hitz baten adiera ezberdinak ateratze-
ko…

Helburua: Edozein hitzek hartzen dituen esanahiak kontestu ezberdine-
tan ikustea...

Sekuentzia

didaktikoa
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Formato: Inprimituan edo informatikoan

Maila: 1, 2, 3…

Oharra: Euskalkiak ere azalduko dira…

• Euskaracorpusean nahi dugun hitzaren konkordantziak bilatu

• Helburuaren araberakoak aukeratu

• Dokumentu berri bat prestatu komunztadura horiekin

• Dokumentua inprimatu, eskolara eramateko aurrez-aurrekoa bada.

• Ikasleei eskatu zenbat esangura ezberdin azaltzen diren konkordantzietan

• Eskatutako hitza hiztegian bilatu eta esangura ezberdinak jaso.

• Sinonimoak jasotzen dituen dokumentua inprimatu eskolara eramate-
ko, saio presentziala bada.

• Ikasleei eskatu konkordantziak irakurtzea eta hiztegiko sinonimoekin
alderatzea

• Ondorioak ateratzea

• Feedbacka edo erantzun-orriarekin alderatu, egindako lana ebaluatuz

• Autoebaluatu

On-line badira saioak konkordantziak, hiztegia, kontsultatu nahi dena,
feedbacka… link edo loturen bidez erraztu behar zaio ikasleari.

Jarduera hauetan jarraitutako sekuentzia didaktikoaren ezaugarriak:

• Ikasleak aldez aurretik dakiena erabili behar du

• Ikasleak jarduera edo atazaren helburua zein den eta zer egin behar
duen jarduera burutzeko argi izan behar du

• Jarduera burutu behar du

• Egindako lana berrikusi eta hausnartu ondoren, ondorioak atera behar
ditu.

• Jardueraren feedbacka jasotzean, egindakoarekin alderatuz bere ataza
ebaluatu behar du

• Egindakoaz hausnartu behar du autoebaluazioa burutuz.

Esan gabe doa sekuentzia didaktiko hau atazetan oinarritutako metodo-
logiaren barruan kokatuta dagoela, hau da, nola erabiltzen dira: bero,
eguraldi, zergatik, eman… eta ez nola erabili behar diren esanez, grama-
tika tradizionalean agertzen den moduan.

Beste adibide posible batzuk ariketak prestatzeko:

• Gramatika araua induzitzeko konkordantziak eman eta eskatu ikasleei
araua bila dezaten.

• Gramatika araua eman, eta eskatu ikasleei arauaren aplikazioa deduzi-
tzea, konkordantziei erreparatuz.
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• Aditz batek eskatzen duen hitz-deklinazioa ikasi.

• Aditz baten formak testuinguruan ikasteko.

• Aditzak eskatzen duen laguntzailea (dut edo naiz) zein den jakiteko.

• Hitz-talde baten erabilera:
– honi buruz

• Adjektiboen erabilera hitz batekin lotuta…
– berri

• Atzizkiak, aurrizkiak,…
– iz-; bet-; -ari; -garri;

• Hitz-taldeak ikasteko.
– Ongi etorria
– Egin berria
– Eskerrik asko

Kontuan izan beharrekoak:

Gelara eramateko jarduerak edo ariketak prestatzerakoan, konkordan-
tziak aukeratu behar ditugu, hau da, lortu dugun zerrendatik guk nahi
ditugun adibideak hautatu behar ditugu, gure helburuarekin bat datoze-
nak, hain zuzen. Edo taldekideen artean konkordantziak banatu ditzake-
gu, bikoteka edo hirunaka lan egin dezaten, eta gero talde osoaren
aurrean egindako lanaren berri eman dezaten. Hiztegiak, on-line edo ohi-
koak erabiliz osatzen dira jarduera hauetariko asko.

• Corpus linguistikoak eta concordancer programa informatikoak, lin-
guistika arloan, hizkuntza aztertzeko era asko eskaintzen dituzte.

• Irakaslea hizkuntzen ikas/irakaskuntzarako ikasmaterialak eta ariketa
idatziak prestatzen dabilenean, lanabes ederrak ditu concordancer
programak eta corpusak.

– Ariketa tipologia hau aurreikusten dugu:

Hitz baten adierak testuinguruan ikasi.

Testuinguruari esker hitz gakoaren esanahia asmatu.

Hitzen kokapena esaeran induzitzeko/deduzitzeko ariketak.

Gramatika-adibideak eta hitz berezi batzuen erabilerak hitz elkar-
tuen bidez ikusi.

Homonimo eta sinonimoak argitu.

Hutsuneak betetzeko ariketak.

Bikoteak egiteko ariketak. Konkordantziaren eskuineko edo ezke-
rreko testuingurua lekuz aldatu eta bere lekuan jartzea eskatu.

Erroreak diagnostikatzeko eta zuzentzeko ariketak, ikasleen lane-
tatik sortutako corpus batean oinarrituta.

Artikulu honetan

azaldutako ideiak

laburtuz
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Testu-mota zein den jakiteko.

Egoera soziala eta kulturala zein den jakiteko.

Hitzaren zentzua baikorra ala ezkorra den testuinguruan ikusteko.

• Irakasleak, aurrean duen taldea ikusita, behar dituen adibideak presta
ditzake.

• Ariketa hauek, banaka, taldeka, aurrez aurre edo online egin ditzakete
ikasleek.

• Testu errealak erabiltzen ditugu eta ikuspegi funtzionalean oinarrituta
dago ikasteko modu hau.

• Ikasleek, dauzkaten zalantzak argitzeko, corpusak erabiltzen badituzte,
orduan ikasleen autonomia areagotu egingo da.

Programa hauek hizkuntzen irakaskuntzan erabiltzeko abantailak:

• Erabilera errealeko laginak erabiltzea.

• Ikaslearen autoikaskuntza, autonomia, dedukzioa, indukzioa… area-
gotzen dira.

• Ikasteko motibazioa hobetzen da.

• Informatika eta Interneten erabilera bultzatzen da.

• Ikas-materialak sortzeko iturri berria ezagutu eta erabiltzea.
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