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Euskalduntzearen /ehen 
zortzi urratsetako edukia eta 
ebaluaketarako oinsrrlzko 
erizpideak 

Pe/lo Esna/ 

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldiz 
karian azaldu zen 1987ko urtarrilaren 
28an, aurtengo 17. zcnbakian, helduen 
euskalduntzcaren lehenengo zortzi urra 
tsetako edukiak eta ebaluaketarako oi 
narrizko erizpideak zehazten dituen Kul 
tura eta Turismo Sailburuaren Agindua, 
Agindua helducn euskalduntzearen pro 
grarnagintzan aurrerapauso berria de 
nez, ZUT ABEren orrialde hauetara da 
kargu osorik , eranskinari buruzko zen 
bait argibiderekin batera. Argibideok, 
jakina, ez diote aginduari ez ezer erans 
ten, ez ezer kentzen. 
1. Eranskinak euskalduntzearen lehe 

nengo zortzi urratsetako ebaluazio 
frogen eduki eta erizpidez dihardu 
eta bi Ian biltzen ditu berc baitan: 
bata programazioaren alorrekoa da 
batipat eta bestea ebaluazioaren alo 
rrekoa. Bi Ian hauek batera ikusteak 
sor dezake zenbait nahasketa. Saia 
gaitezen, beraz, argi pixka egiten Jan 
bakoitzaren esparrua mugatuz. Ez 
da Jan erraza, biak estu lotuak bait 
doaz elkarrekin, joan behar du ten 
bezala. 

ZUTABE /3 (1987), 95-118 orr. 

2. Eranskinean eskcma beretsuarekm 
topo egiten dugu urratsez urrats. Ho 
nako honekin, hain zuzen: 
I. Hizkuntz [ormak 

1. Izcnsintagma 
2. Aditza 
3. Sinraxia 

II. Frogak burutzeko erizpideak 
1. Hizkuntz formen erernuan 

a. Helburuak 
b. Osakera 

2. Trebctasunen eremuan 
2.1. Mintzarnena 
2.2. Entzumena 
2.3. Irakurmena 
2.4. Idazrncna 
Eta trebetasun bakoitzean hel 
burua, irizpidea eta prozedura 
ren berri aurki dezakegu. 

3. Programazioaren alorrekoak ditugu 
eskcmako honako puntu hauek: I 
pun tu osoa, eta 11 puntuko la eta 2.1, 
2.2, 2.3 eta 2.4 ataletan helburu eta 
erizpideari dagokiena. Ebaluazioa 
ren alorrekoak, berriz, gainerakoak; 
alegia, II puntuko lb eta 2.1, 2.2, 2.3 
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eta 2.4 ataletan prozedurari dagokio 
na. Beraz, programazioaren alo 
rrean berriro ere hizkuntz formak di 
tugu ardatz nagusi, trebetasun mai 
lak ere kontuan izan direlarik. Eta 
ebaluazioaren alorrean frogen edu 
kia eta prozedura zehaztu clira. 

4. Bi Ian hauek badute aurrekorik (eta 
haien segida dira). Honela, progra 
mazioaren alorrean HABEk argitara 
emandako bi liburuak: Helduen eus 
kalduntzerako programazioa (1981) 
eta Helduen euskalduntzea progra 
matzen-Sd (1983); eta ebaluazioaren 
alorrean, berriz, Helduen euskal 
duntzea ebaluatzen (1984) liburua; 
hau ere HABErena. Hauetaz gain 
bada beste Ian bat ere, ZUTABE 
9.ean emana, eta hiru luburu horicn 
nondik norakoen berri azaltzen due 
na: Euskalduntzearen programazioa, 
langaiak eta ebaluazioa hezkuntza ez 
formalean. 

5. Aipagai dugun agindua Ian horien bi 
detik dator: horiek ditu oinarri eta 
horien jarraipena da. lkus dezagun, 
beraz, azkeneko Ian honen ckarpe 
na. 

Programazioaren alorrcan, eta hiz 
kuntz formei dagokienean, zertxobait 
birmoldatu dira lchen !au urratsak 
eta zehatzago eman beste lauak, ba 
tcz ere bostgarrena eta seigarrena; 
bcstalde, edukiz bete dira zazpigarre 
na eta zortzigarrena ere. Era berean, 
aurrerapausorik egin da trebetasu 
nen maila adierazten, nahiz eta hau 
izan eginkizunik gaitzena: urrats ba 
koitzari egokitu zaio orain artean 
mailaka emana. 

Ebaluazioaren alorrean ere egin 
da aurrerapausorik, bi zentzutan 
egin ere: batetik, malgutasun han 
diagoz jokatzeko aukera eskaintzen 
zaie Euskaltegiei eta, bestetik, gehia 
go zehaztu dira prozedurak trebeta 
sunen mailak urratsez urrats neur 
tzeko, trebetasun mailak programa 
zioan ere gehiago zehaztu diren neu 
rrian. 

6. Agindu honen funtsaren jabe egiteko 
(eta berdin HABE programazio eta 
ebaluazioaren alorretan eta material 
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didaktikoarenean egiten arj denaren 
nondik norakoaz jabetzeko ere) 
beharrezkoa da kontuan izatea Ian 
guztionen helburua nagusia: Euskal 
tegi guztien arteko batasuna, irakas 
kuntza eraginkorragoaren aide eta 
ikaslegoaren onerako. 

Batasun hori helburu , HABEk 
euskalduntzearen luzezabalari bi 
epai egin dizkio; eta goitik behera 
urratsctan banatu du eta alderik aide 
programazioa, materialgintza eta 
cbaluazioa berciztu ditu. Baina goi 
tik beherako mailaketa eta alderik 
aldeko bcreizketa horiek ez <lute 
zentzurik , cdozein irakaskuntzak be 
rea duen osotasuna eta dinarnika 
apurtu badituzte. 

Beraz, batasuna, Euskaltcgi ha 
koitzarcn autonornia galdu gahe; eta 
rnailakcta, programazioa eta ebalua 
zioa irakaskuntzaren dinamika area 
gotuz. Horrexegatik jokatzen da 
Agindu honctan ere batetik zorrotz 
eta bestetik malgu. Eta izpiritu ho 
rrcn araberajokatu behar du Euskal 
tegi bakoitzak ere. HABEk progra 
mazio osoa eta zehatza ez baina pro 
gramazioaren ardatza taxutu du; Eus 
kaltegi bakoitzari dagokio prograrna 
zioa bere dinamikaren arabera osa 
tzea. HABEk ebaluaziofrogak ez 
baina frogaercdua eta erizpideak ta 
xutu ditu; Euskaltegi bakoitzari da 
gokio bere dinamikaren arabera fro 
gak osatu eta, garrantzizkoagoa dena, 
ebaluazioa garatu eta burutzea. 

7. Azkenik, labur bada ere, aipa deza 
gun programazio eta ebaluazioarcn 
alorretan eginkizun dagoena. 

• Lehenengoz eta behin, bederatzi 
garren urratsetik EGAk eskatzen 
duen mailarainoko bidea, orain 
artekoari jarraiki, programazio 
ardatzez eta ebaluazioetarako fro 
gaereduz eta erizpidez homitzea. 
Lau urrats edo aurrikusten <lira. 
Programaziogintzan indar haun 
diagoa jarri beharko da trebetasu 
nen maila zehazten hizkuntz for 
mak adierazten baino. Ebalua 
zioetarako frogaereduak, berriz, 
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bcderatzigarren eta harnargarren 
urratsetan ere aurreko zortzi urra 
tsetakoen bidetik osatuko liratekc; 
eta EGArako azterketetan erabil 
tzen den frogaeredua oso arnaic 
ran besterik cz litzateke erabiliko. 
(Ez zaigu oso egokia iruditzen zor 
tzigarren urratsa gainditu bezain 
azkar EGAazterketa prestatzen 
hastea. Didaktikarcn ikuspegitik 
bchintzat.) 

• Lehen zortzi urratsetako trebeta 
sunen maila gehixeago zchaztea. 
Bat ere erraza cz izan arren, mere 
zi duelakoan gaude. 
Ez dugu ahaztu bchar, bestalde, 

zcrnolako laguntza den programa 
zio eta ebaluazioaren alorretan eus 
kalduntze ikasprozcsua material di 
daktiko cgokiz hornitzea. 

KULTURA ETA TURISMO SAILA 
HABE 

168 
Kultura eta Turismo Sailaren 1987 .eku Urta 

rrilaren 7ko AGINDUA, Euskaltegietan 
helduen euskalduntzerako ikasketcn 
edukiak eta horren ebaluaketarako oina 
rrizko erizpideak erabakiz. 

Sail beronen 1984.eko Ekainarcn 8ko 
Aginduaren 4. artikuluak xedatuari jarraiki, 
HABEren Glotodidaktika Taldeak erabaki 
ditu Euskaltegietan helduen euskalduntzera 
ko ikasketen edukiak, Erakundearen Batzer 
de Akademikoak 1986.eko Azaroaren 21eko 
bileran aztertu eta onartu dituelarik. 

Honen arabera, 

XEDATZEN DUT 

Lehenengo artikulua>« HABEren Erre 
gistroan iskribiturik dauden Euskaltegietan, 
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8. Horiek horrela, Euskaltegi bakoitza 
ri dagokio bere bidea egitea, lehen 
aldiko autarkiatik azken aldiko auto 
nomiaraino, beti ere gainerako Eus 
kaltegiekin batera, HABEren pro 
grarnazioardatza eta ebaluazioeta 
rako oinarrizko erizpideak abiapun 
tu, lokarri eta eragilc. 

9. Azken oharra: Egoki iruditu zaigu 
Aginduaren osagarri edo, eranskin 
gisa argitara ematea HABEk berc 
materialgintzarako eta bestercna sail 
katzeko darabilcn unitatez unitateko 
hizkuntz formcn banaketa, oraingoz 
lehencngo sei urratsetara mugatua. 
(Lehcnengo lau urratsetakoa lehcn 
ere argitara crnan zcn, Euskaldun 
tzearen A mailarako langaiak. Ira 
kaslearen liburua: I . urratsa liburua 
ren sarreran, 2130. orrialdcetan.) 

* * * 

DEPARTAMENTO DE CUI,TURA Y 
TURISMO 
HABE 

168 
ORD EN de! Departamento de Cultura y Tu 

rismo, de 7 de Enero de 1987, por la que 
se determinan las ensenanzas de Euskal 
dunizacion de Adultos a apllcar en los 
Buskattegis, y los principios basicos a 
aplicar en las cvaluaciones de las mismas. 

De conformidad con lo dispuesto por el ar 
tfculo 4.0 de la Orden de este Departamento 
de 8 de Junio 1984, el Gabinete de Glotodi 
dactica de HABE ha elaborado la tematica a 
aplicar en los Euskaltegis y referente a las en 
serianzas de Euska1dunizaci6n de Adultos, 
siendo analizadas y aprobadas por el Conscjo 
Acadernico del Ente en su rcuni6n del dfa 21 
de Noviembre de 1986. 

En su virtud, 

DIS PO NGO 

Articulo primero. Los Euskaltegis inscri 
tos en el Registro de HABE, tanto piiblicos 
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nahiz publiko nahiz pribatuetan, derrigorrez 
koa da Agindu honen eranskinean azaltzen 
diren ikasketen edukiak betetzea, helduen 
euskalduntzerako saioetan. 

Bigarren anikulua=« Agindu hau Euskal 
Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argira 
ratzen den biharamonean jarriko da inda 
rrean. 

Gasteiz, 1987.eko urtarrilaren 7an 
Kultura eta Turismo Sailburua 
LUIS MARIA BANDRES UNANUE 

Euskalduntzearen 18 urratsak 

como provados, deberan aplicar obligatoria 
mente el contenido de los programas que 
constan en el Anexo de est a Orden, en sus en 
senanzas de euskaldunizaci6n de adultos. 

Articulo segundo. Esta disposici6n legal 
entrara en vigor al dia siguiente de su publica 
ci6n en el Boletfn Oficial del Pais Vasco. 

VitoriaGasteiz, a 7 de Enero' de 1987 
El Conscjero de Cultura y Turismo 
LUIS MARJA BAND RES UNANUE 

* � * 

ERANSKINA 

EUSKALDUNTZEAREN LEHEN 
ZORTZl URRATSETAKO 
EBALUAZlOFROGAK: 

ERIZPIDEAK ETA EDUKIAK 

Ondorengo orrialde hauctan aurkituko 
ditu euskarairakasleak euskalduntzen ari di 
ren ikaslcak urratsez urrats ebaluatzeko cgin 
behar dituen frogen nondik norakoak, 

Urrats bakoitzeko ebaluaziofrogaren be 
rri eman baino le hen, gogora ditzagun oina 
rrizko zenbait pun tu jakingarri: 
 Edozein urratsetako froga egin aurre 

tik, garbi izan behar ditu irakasleak zeintzu 
dircn urrats bakoitzcko ikasleak lortu behar 
ditucn helburuak eta mailak, nola hizkuntz 
forrnen arloan hala trebetasunctan ere. 

Froga bakoitzak hizkuntzareen bi arlo 
ncurtuko ditu: hizkuntz formen arloa eta tau 
trcbetasunena. 

1.URRATSA 

HIZKUNTZ f"ORMAK 

1. IZENSINTAGMA 
Absolutu singular, plural eta mugagabea, 
Ergatibo singular, plural eta mugagabea, 
Inesibo singular, plural eta mugagabea. 
Genitibo edutezko singular, plural eta mu 
gagabea. 
Adlatibo singular, plural eta mugagabea. 
Ablatibo singular, plural eta mugagabea. 
Soziatibo singular, plural eta mugagabea, 
Genitibo lekudenborazkoa singular, plu 
ral eta mugagabea. 

Panitlboa 
Zenbakiak, orduak 
Galdetzaileak: nola, no)akoa, nolako , non 
goa, noiz, noizero , noiztik , noiz arte , noiz 
ko 
OHARRA: Galdetzaileak, izenordeak, 

crakusleak eta «inor» indefinitua landuko 
<lira deklinabide kaso guztietan. 

Mugagabca izen propioekin eta galdetzai 
lcekin soilik landuko <lira. 

2.ADITZA 
Indikatiboko orainuldla 

NOR: Izan, Egon, Joan, Etorri, lbili. 
NORl;WRK: Ukan, Eduki. 

A ditz-lokuzioak 
NOR: Bizi izan, Ari izan. 
NORNORK: Nahi izan I egin nahi, Balio 
izan, Behar izan I egin behar. 

Aspektua 
NOR/NORNORK: ezburutu puntukaria, 
burutua, ezburutua, gertakizuna. 

Agintera 
NOR: Izan (zaitez, zaitezte), Joan (zoaz}, 
Etorri (zatoz). 
NORNORK: Ukan: ezazu, itzazu, ezazue, 
itzazue. 

3. SINTAXIA 
Galdegaia aditza ez denean. 
Baiezkoak. 
Ezezkoak. 
Galdezkoak, 
Kopulatiboak: eta, ere, ere bai, ere ez 
Disjuntiboak: ala, edo 
Adbensatiboak: baina, hala ere, bestela 
Ondoriozkoak: ba , bada, beraz 
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Konpletiboak: t(z)eko 
Helburuzkoa: t(z)era 
Nominalitazioa: t(z)en 

FROGAK BURUTZEKO ERIZl'IDEAK 

1. HIZKUNTZ FORMEN ERF:MUAN 

Helburuak 
 izensintagmaren arloan 

 deklinahidearen kasuak zuzen era 
biltzea, nola singularrean hala plura 
lean eta mugagabean ere. 

 aditzaren arloan: 
 NOR eta NORNORK sistcmak 

ondo bereiztea. 
 Aspektua zuzcn erabiltzca. 
 Aditzlokuzioak ondo erabiltzen jaki 

tea. 
 sintaxiaren arloan: 

 galdegaiaren oiuarrizko erabilera 
menderatzea. 

 baiezko eta ezezko esaldiak ondo egi 
tea. 

Osakera 
Izensintagma neurtzeko itemek frogen 

%45a osatuko dute gutxi gorabehera; aditza 
neurtzckoek %25a eta sintaxia ueurtzekoek 
'Jlo30a. 

2.TREBETASUNEN EREMUAN 

2.1. Mintzamena 
Urrats honctan ez da ncurtzea eskatuko. 

2.2. Entzumena 
Helburua 

Lehen urrarseko hizkunrz formcz osatuta 
ko deskribakcta laburra ulcrrzeko gauza iza 
tea. 
Prozedura 

Ahoz nahiz idatziz cgin daiteke. 

2.3. Irakurmcna eta Idazmena 
Urrats honetan ez da ncurtzea eskatuko. 

2. UURATSA 

HIZKUNTZ FORM AK 

1. IZENSINTAGMA 
Datibo singular, plural eta mugagabea. 
Destinatibo singular, plural eta mugaga 
bea. 
Instrumental mugagabea. 
Adlatibo singular, plural eta mugagabea. 
(norengana). 
Partikula: gabe. 
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2.ADITZA 
lndikatibo orainaldia 

NORNORK: Jakin 
NORNORI 
ZERNORINORK 

Aditztokuzioak: Ahal izan, Ezin izan. 
Aditzlokuzioen aspektua 
Agintera 

ZERNORINORK 
Ahalezko orainaldia 

NOR: Izan 
NORNORK: Ukan 

3.SINTAXIA 
Baldintza erreala: ba 
Nominallzazioa: t(z)ea 
Zergatikakook: ( e )lako, eta 
Konpletiboa: ( e )la 
Ilelburutkoa: t(z)eko 
Zehargaldera: ·( e )n 
Inpertsonalak: NORNORK aditzetlk 
NOR adiizera, intransitiboak. 
Denborazkouk: (e)nean, eta gero, ondo 
ren, baino lehen, aurrctik, t(z)ean, artc, 
bezain laster, bitartean. 

FROGAK RURUTZF.:KO ERIZPlDEAK 

1. HIZKUNTZ FORMEN EREMUAN 

Helburuak 
 izensintagmaren arloan 

 deklinahidearen kasuak zuzen cra 
biltzea, instrumentala eta bizidunak 
hatez ere, nola singularrean hala plu 
ralcan eta mugagabean ere. 

 aditzaren arloan 
 NORNORI eta ZERNORfNORK 

sistcmak ondo bereiztca. 
 Aditz lokuziocn aspektua zuzcn era· 

biltzca. 
 sintaxiaren arloan 

 konpletibazko csaldiak, zehar galde 
rak eta agintezkoak zuzcn erabiltzea. 

 TL.EA norninalizazioa eta denboraz 
koak ondo erabilrzen jakitea. 

Osakera 
Izensintagma neurtzeko iternek frogen 

%30a osatuko dute; aditza neurtzekoek 
%3Sa eta sintaxia neurtzekoek %3Sa. 

2.TREBETASUNEN EREMUAN 

2.1. Mintzamena 
Helburua 

Korniki nahiz irudi bat laguntza edo gida 
gisa duelarik deskribaketa egiten jakitea. 
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Erizpideak 
a) Zuzentasuna: Gramatikari dagokio. 

Jkasleak akats gramatikalik gabe hitzegiten 
du. 

Erabilpen mailan, lehen urratsean hiz 
kuntz formetan eskatutakoa ondo erabiltzea 
izango da helburua. 

Ulermen mailan, berriz , bigarren urratse 
ko hizkuntz formak ulertu eta bereiztea da 
helburua. 

b) Aberastasuna: Erabiltzen dituen egitu 
rak (menpekotasuna), loturak, hiztcgia, 
esaera, etab. hartuko <lira kontutan. 

Prozedura 
Komikia prcstatzeko ikasleak JO' izango 

ditu, 
Deskribaketa egin eta ondoren aztertzai 

leak 2. urratseko edukietan oinarritutako 
galderak egingo dizkio. 

Guztira frogak 35 minututako iraupena 
izango du. 

2.2. Entzumena 
Helburua: Bigarren urratseko hizkuntz 

formez osatutako elkarrizketa arrunta uler 
tzeko gauza izatea. Adibidez, edozcin denda 
tan gcrta daitckeen elkarrizketa. 

Prozedura 
Ahoz nahiz idatziz cgin daitcke. 

2.3. Iraknrmena eta ldazmena 
Urrats honetan ezda neurtzea cskatuko. 

3.URRATSA 

HIZKUNTZ FORMAK 

1. IZENSINTAGMA 
Galdetzaileak: zeri buruz, zeri buruzko, 
noraino, norantz, norako. 
Gradumarkak: ago, egi, en. 
Neurriak 

2.ADITZA 
Indikatibo lehenaldia 

NOR: Izan, Egon, lbili (zebilen, zebiltzan), 
joan (zihoan, zihoazen). · 
NORNORK: Ukan, Eduki. 

Aspektua 
Aditz lokuzioen aspektua 
Indikatiboko oralnaldia 

NORNORK 
NORNORK: Eraman, Ekarri, Esan (diot) 

Euskalduntzearen 18 urratsak 

3.SIN'f AXIA 
lnpensonalak 

ZERNORINORK aditzetik 
NORNORI aditzera 
Erlatiboa: erreferenteduna, erreferente 

duna deklinatua, erreferente gabea, errefe 
rente gabea deklinatua. 

Konparatiboak: baino ... ago, gutxiago, 
gehiago, bezala/bezalako. 

FIWGAK BURUTZEKO ERIZl'lDEAK 

l. HIZKUNTZ FORMEN EREMUAN 
Helburuak 
 izensintagmarcn arloan 

 dcklinabidcaren kasuak zuzen era· 
biltzea, adlatiboa , gradu markak eta 
neurriak batez ere. 

 aditzaren arloan 
 NOR eta NORNORK sistemctako 

indikatiboko lehcnaldia ondo bereiz 
tea. 

 Aditz trinkoen lehenaldia zuzen era· 
biltzea. 

 sintaxiaren arloan 
 Erlatibozko esaldiak (erreferentcdu 

nak eta erreferente gabeak) zuzen 
erabiltzea. 

 Konparatiboak (baino ... ago, bezala, 
bczalako) ondo erabiltzen jakitea. 

Osakera 
Izensintagma ncurtzeko itcmek frogen 

%25a osatuko dute; aditza neurtzekock 
%40a eta sintaxia neurtzekock %35a. 

2.TREBETASUNEN EREMUAN 

2.1. Minlzamena 
Helburua: Emaniko cgoera arrunt batcn 

inguruan clkarrizketa burutzeko gai izatea. 

Erizpideak 
a) Zuzentasuna: Grarnatikari dagokio. 

lkasleak akars gramatikalik gabe hitzegiten 
du. 

Erabilpen mailan, lchcnengo eta bigarren 
urratsetan hizkuntz formetan eskatutakoa 
ondo erabiltzea izango da helburua. 

Ulermen mailan, berriz, hirugarren urra 
tseko hizkuntz formak ulertu eta bereiztea da 
helburua, 

b] Aberastasuna, ahoskera eta egokitasuna: 
Erabiltzen dituen egiturak (rnenpekotasu 
na), loturak, hiztegia, esaera, etab, hartuko 
dira kontutan. Baita hizkuntzaren alderdi Io 
netikoa eta hizkuntza behartu gabe erabiltzea 
ere. 
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Prozedura 
Egoera prestatzeko ikasleak 10' izango 

ditu. Prestatu ondoren, irakaslearekin garatu 
beharko du ikasleak egoera horri dagokion 
elkarrizketa. · 

Fraga honek 35 minututako iraupena 
izango du. 

2.2. Entzumena 

Helburua 
Hirugarren urratseko Iorrnez osatutako 

kontaketa ulertzeko gauza izatea. 

Prozedura 
Ahoz nahiz idatziz egin daitekc. 

2.3. ldazmena 

Helburua 
Eguneroko bizitzan ctxean utzi ohi den 

ohar bat idaztcko gauza izatea. Ohar horrcn 
zehaztasunak irakasleak emango ditu, 

Irizpideak 
a) Zuzentasuna: Gramatikari dagokio. Ikas 

leak akats gramatikalik gabe idaztcn du. 
b) Aberastasuna: Erabiltzen dituen egitu 

rak (menpekotasuna), loturak, hiztegia, 
esaerak , etab. hartuko dira kontutan. 

Prozedura 
Froga hau egiteko ikasleak 20 minutu izan 

go ditu, 4050 hitz idaztea eskat uko zaiolarik. 

2.4. lrakurmena 

Urrats honetan cz da neurtzea eskatuko. 

4. URRATSA 

HIZKUNTZ FORMAK 

1.- IZEN-SINTAGMA 
Absolutu mugagabea. Indefinituak: edo 
zer, edonor, edozein. 
Inesibo singular, plural eta mugagabea 
(norengana), 
Adlatibo singular, plural eta mugagabea 
(norengandik). 
Ergatibo mugagabea. Indefinituak: edo 
nork, edozerk, edozeinek. 
Datibo mugagabea. lndcfinituak: edonori, 
edozcri, edozeini. 
Genilibo edutezko mugagabea, Indcfini 
tuak: edonoren, edozeren, edozeinen. 
Soziatibo mugagabea. Indefinituak: edo 
norekin, edozerekin, edozeinekin. 
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Destinatibo rnugagabca. lndefinituak: edo 
norentzat, cdozerentzat, edozeinentzat. 
Inesibo mugagabea. I ndefini tuak: edonon. 
Adiatibo mugagabea. lndefinituak: edono 
ra. 
Ablatibo mugagabea. lndefi nituak: edo 
nondik. 
Motibatibo singular, plural eta mugagabea. 

2.-ADITZA 

Indikatiboko lehenaidia 
NORNORK: Jakin, Eduki. 
NORNORI 
ZERNORINORK 

3.-SINTAXIA 
Nominalizazioa: t(z)ea 
Konparatiboak: bezain, hcstc 
Konpletiboa: ( e )nik 
Erlatiboa: tako/dako: errefercnteduna 
errefcrentedun dcklinatua, crrcferentc ga� 
bea, erreferente gabc deklinatua. 
Kontzesiboa: nahiz eta 
Erlatiboa: deklinatua osorik 
Adbertsatlbouk: baizik 
Denborazkoak: n bitartean, n bakoitzcan 
n guztietan, n gehienetan. ' 
Moduzkoak: n moduan, n bezala. 
Zergatikakoak: bait, zeren(zc), zereu, 
... bait, zer dela ta, zcr zela ta. 

FROGAK JlURUTZEKO ERIZl'rDEAK 

1.- IUZKUNTZ FORMEN EREMUAN 
Helburuak 
 izensintagrnarcn arloan 

 deklinabidearcn kasuak oudo bereiz 
tu eta zuzen crabiltzea, in<lefinituak 
batez ere, nola singularrean hala plu 
ralean eta mugagabean ere. 

 aditzarcn arloan 
 Indikatiboko lehenaldia (NOR 

NORK sisteman 3. pertsonak baka 
rrik) zuzen erabiltzea. 

 JAKIN aditz trinkoaren lehenaldia 
ondo erabiltzen jakitea. 

 sintaxiaren arloan 
 Konpletiboak (la, enik) eta erlati 

boa (tako/dako) 
ondo bereiztea. 

 Nominaliz�ioa (vtzen, tzeko, tzea) 
zuzen erabiltzea, 
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 Denborazkoak , konparatiboak, on 
doriozkoak, adbertsatiboak, zergati 
kakoak, moduzkoak, kontzersiboak 
(nahiz eta) eta erlatiboa ondo erabil 
tzen jakitea. 

Osakera 
Izensintagma neurtzeko itemek frogen 

%35a osatuko dute; aditza neurtzekoek 
%30a eta sintaxia neurtzekoek %35a. 

2.TREBETASUNEN EREMUAN 

2. I. Mintzamena 

Helburua 
Korniki nahiz elkarrizketa laguntza cdo 

gida gisa duclarik, aurrez gertatutako zcrbai 
ten kontakcta egitcn jakitea. 

Irizpideak 
a) Zuzentasuna: Grarnatikari dagokio. 

Ikasleak akats gramatikalik gabe hitzcgiten 
du. 

b) Aberastasuna, ahoskeru eta egokitasuna. 
Erabiltzen dituen egiturak (menpekotasu 
na), loturak , hiztegia, esaera, ctab. hartuko 
dira kontutan. Baita hizkuntzaren aldcrdi Io 
nctikoa eta hizkuntza behartu gabe crabil 
tzea ere. 
Prozedura 

lkasleak 15 minutu izango ditu komikiaren 
kontaketa prestatzeko. Kontaketa zchar esti 
loan eta lehenaldian egingo du eta cginkizun 
horretan ez du inolako laguntzarik izango. 

Froga honek 810 minutu iraungo du, 35 
minutu kontaketa cgiteko eta beste hainbeste 
azlertzailearekin elkarrizkctalzeko. 

2.2. Entzumena 

Helburua 
Laugarrcn urratscko hizkuntz forrnez osa 

tutako elkarrizketa ulcrtzeko gauza izatea. 

Prozedura 
Ahoz nahiz idatziz egin daiteke. 

2.3. Idazmena 

Helburua 
Datu batzu emanik eskutitza (ez formala) 

idazteko gauza izatea. 

Irizpideak 
a) Zuzentasuna: Gramatikari dagokio. 

Ikasleak aka ts gramatikalik gabe idazten du. 
b) Aberastasuna: Erabiltzen dituen egitu 

rak (menpekotasuna), loturak, hiztegia, esae 
rak, etab. hartuko dira kontutan. · 

Euskalduntzearen 18 urratsak 

c) Komunikagaitasuna: Adierazi nahi due 
na idazten du, eta ulertu egiten zaio. 

Prozedura 
Froga hau egiteko ikasleak 45 minutu izan 

go ditu, gutxienez 100 hitzetako eskutitza es 
katuko zaiolarik. 

2.4. Irakurmcna 

Helburua 
4. urratseko hizkuntz formez osatutako 

ipuin baten hari nagusia batetik , eta bestetik 
datu zehatzak jasotzea. 

Prozedura 
lkasleak 15 minutu izango ditu ipuina bi al 

diz irakurtzcko. Ondoren , beste 20 minutu 
ipuinari buruzko galderak erantzuteko eta 
ipuinarcn hari nagusiarcn laburpcna cgitcko. 

5. URRATSA 

HIZKUNTZ FORMAK 

1. IZENSINTAGMA 

Prolatiboa 
Mugagabea: absolutua , ergatiboa, datiboa, 
genitibo cdutezkoa, soziatiboa, destinati 
boa, incsiboa, adlatiboa, ablatiboa, gen. 
lekudcn borazkoa. 
Graduatzaileak: oso, aski, nahikoa, arras, 
arrunt, biziki, dexente , xarnar, erdi. 
Handigarriak: tzar z kote 
Txikigarriak: txo 
Atlitzuren graduatzuileak: erabat, zeharo, 
bat ere. 
Atzizkiak: tzailc, le, gile , garri. 

2.ADITZA 
lndikatiboko lehenaldia 

NORNORK 
NOR: Joan, Etorri, Jbili 
NORNORK: Ekarri , Erarnan , Esan 
(zioen, zioten) 

Indikatiboko baldintzazkoa 
NOR 
NORNORK 
ZERNORINORK 

3. SINTAXIA 
Gatdegaia aditza bera denean: baita ere I 
ezta ere 
Nominalizazioa: t(z)ea, t(z)eak, t(z)era 
behartu, t(z)eko prest, gogoa, beldurra, 
asmoa, t(z)eari 



Itzulpenak eta lankidetzak 

Denborazkoak: enetik , orduko, tzera 
koan, takoan 
Modudenborazkoak: la, larik 
Adbertsatiboak: ordea, berriz/aldiz, ezik, 
czczik 
Zergatikakoa: t(z)eagatik 
Helburuzkoa: t(z)carren 
Moduzkoa: nez 
Desideratiboak 
Kontzesiboak: ba ... ere, ta ere, arren, 
agatik. 

FROGAK BURUTZEKO ERIZPIDEAK 

1. HIZKUNTZ FORMEN EREMUAN 
Helburuak 
 izensintagmaren arloan 

 Deklinabidcaren kasuak mugaga 
bean ondo bcreiztu eta zuzen crabil 
tzea. 

 aditzarcn arloan 
 NORNORK sistemako indikatiboko 

lchenaldia zuzen crabiltzea. 
 NOR, NORNO{{K eta ZERNORl 

NORK sistemako indikatiboko bal 
dintzazkoa ondo erabiltzcn jakitca. 

 sintaxiaren arloan 
 Denborazkoak, adbertsatiboak eta 

kontzetsiboak ondo bereiztea. 
 Zenbait nominalizazio zuzen erabil 

tzea, 

Osakera 
Izensintagma neurtzeko iternck Irogen 

%15a osatuko dute; aditza neurtzekoek 
%45a eta sintaxia ncurtzekock %40a. 

2.TREBETASUNEN EREMUAN 

2.1. Mintzamena 

Helburua 
Artikuhi errazak irakurri eta kontatzcko 

gauza izatca, behar denetan itaunen bidezko 
laguntza ernanaz. 
Irizpideak: 

a) Zuzentasuna: Gramatikari dagokio, 
Ikasleak akats gramatikalik gabe hitzegiten 
du. 

Erabilpen mailan, lehen lau urratsetan hiz 
kuntz formetan eskatutakoa ondo erabiltzea 
izango da helburua. 

Ulermen mailan, berriz, bosigarren urra 
tseko hizkuntz formak ulertu eta bereiztea da 
helburua. 
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b) Aberastasuna: Erabiltzen dituen egitu 
rak (menpekotasuna), loturak, hiztegia, 
esacra, etab. hartuko dira kontutan. 

c) Komunikagaitasuna: Adierazi nahi due 
na esaten du, eta ulertu egiten zaio. 

d) Kantitatea: Hizketaren ugaritasunurri 
tasuna adierazten du. 
Prozedura 

Ikasleak froga prestatzeko 15 minutu izan 
go ditu, aurrez hiru artikuluska eskainiko 
zaizkiolarik aukeran. 

Froga honek 5 rninutuko iraupena izango 
du. 

2.2. Entzumena 
Helburua 

Bostgarren urratscko hizkunrz formez osa 
tutako elkarrizketa ulertzca,gai baten ingu 
ruku inforrnazioa jasotzen ahaleginduz. 
Prozedura 

lkasleak clkarrizketa bilan entzun ondo 
rcn, idatziz erantzungo ditu galderak. 

2.3. ldazmena 
Helburua 

Datu batzu emanik cskutitza (ez formala) 
idazteko gauza izatea. 
lrizpideak 

a) Zuzentasuna: Gramatikari dagokio. lkas 
lcak akats gramatikalik gabe idaztcn du. 

b) Aberastasuna: Erabiltzen dituen egitu 
rak (menpekotasuna), loturak , hiztcgia, esac 
rak, etab. hartuko dira kontutan. 

c) Komunikagaitasun«: Adierazi nahi due 
na idazten du, eta ulertu egiten zaio, 

d) Egokltusuna: Euskara cgoki eta jator 
idazten du, hizkuntza bchartu gabe eta erda 
ratik itzuli gabe. 

Prozedura 
Froga hau cgiteko ikaslcak 45 minutu izan 

go ditu, eskutitza 150 hitzetakoa izango dela 
rik. 

2.4. Irakurmena 
Helburua 

5. urratseko hizkuntz formez osatutako 
ipuin baten hari nagusia batetik , eta bestetik 
datu zeharzak jasotzea. 
Prozedura 

Ikasleak 20 minutu izango ditu ipuina bi al 
diz irakurtzcko. Ondoren, beste 20 minutu 
ipuinari buruzko galderak erantzuteko eta 
ipuinaren hari nagusiaren laburpena egiteko, 
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6. URRATSA 

HIZKUNTZ FOR.MAK 

1. IZENSINTAGMA 
Mugagabea: norengan, norengana, noren 
gandik 
Banatzaiieak: na, naka, ko 
ELKAR 
ELKARRI ondoan, berri, zain 
El.KARREKIN 
ELKARREN 
Indartzaileak: adberbioak , erakuslcak, ize 
nordcak 
BATA BESTEA deklinaturik 
Bihurkariak: here burua, here buruari 
BERE/ BEREKIN I BERF:TZAT 
Norentzako 
Norekiko 
Norenganako 
Zeren aldekol Zeren kontrako 
Atzizkiak: tasun, keria 

2.ADITZA 
Indikatiboko baldintzazkoa 

NORNORI 
lndikatiboko baldintzazko lehenaldia 

NOR 
NORNORK 
ZERNORINORK 
NORNORI 
ERAZI 

Ahalezko hipotetikoa 
NOR 
NORNORK 

3.SINTAXIA 
Galdegaia erakuslea eta aditzondo de11ea11. 
Galdegaia izenordea denean eta esaldi osoa 
denean. 
Ierundialak: z, tzen, ta/rik 
Naminalizazioa: tzearen, tzekotan 
Denborazkoak: nerako, z geroztik 
Denborabaldintzazkoa: z gero 
Banatzaileak: bai. .. bai, ez ... ez, bata ... bes· 
tea, batetik ... bestetik, zein/nahiz (aukeran) 
Zergatikakoak: la kausa, la medio, la 
bide, nez gero. 

Euskalduntzearen 18 urratsak 

FROGAK BURUTZEKO ERIZPIDEAK 

1. HIZKUNTZ FORMEN EREMUAN 
Helburuak 
 izensintagmaren arloan 

 Banatzaileak , indartzaileak eta bihur 
kariak zuzen erabiltzea. 

 «Elkar» ondo erabiltzen jakitea. 
 aditzaren arloan 

 NORNORI sistemako indikatiboko 
baldintzazkoa zuzen erabiltzea. 

 Lau sistematako indikatiboko bal 
dintzazko Ichcnaldia ondo bereiztea. 

 «Erazi» aditza zuzen erabiltzea. 
 NOR eta NORNORK sistematako 

ahalczko hipotetikoa ondo erabiltzcn 
jakitea. 

 sintaxiaren arloan 
 Dcnborazkoak, zergatikakoak eta 

banatzaileak zuzen crabiltzca, 
 Jerundialak ondo erabiltzen jakitea. 

Osakera 
Izensintagma neurtzeko intemek frogen 

%30a osatuko dute, aditza neurtzekoek 
%40a eta sintaxia neurtzekoek %30a. 

2.TREBETASUNEN EREMUAN 

2.1. Minlzamena 

Helburua 
Gairen hati Joturiko clkarrizkcta edo kon 

taketa cgiteko gauza izatea. 

lrizpideak 
a) Zuzentasuna: Gramatikari dagokio. 

Ikasleak akats gramatikalik gabe hitzegiten 
du. 

Erabilpen mailan, lehen bost urratsetan 
hizkuntz formetan eskatutakoa ondo erabil 
tzea izango da helburua. · 

Ulermen mailan, berriz, seigarren urratse 
ko hizkuntz fonnak ulertu eta bcreiztea da 
helburua. 

b) Aberastasuna: Erabiltzen dituen egitu 
rak (menpekotasuna), loturak, hiztegia, 
esaera, etab. hartuko dira kontutan. 

c) Komunlkagaitasuna: Adierazi nahi due 
na esaten du, eta ulertu egiten zaio. 

d) Kantitatea: Hizketaren ugaritasun urri 
tasuna adierazten du. 
Prozedura 

Gaiaren garapena prestatzeko ikasleak 15 
minutu izango ditu, beti ere aukeran hiru gai 
izango dituelarik eta hauek ez teknikoak eta 
ezta filosofikoak ere ez direlarik. 



ltzulpenak eta lankidetzak 

Kontaketan bertan emateko dcnbora 5 mi 
nutukoa izango da. 

2.2. Entzmnena 

Helburua 
Seigarren urratseko hizkuntz formez osa 

tutako hizketa periodistikoa ulertzea. 
Prozedura 

lkasleak berriemankizuna bitan entzun on 
doren, idatziz erantzungo digu galderak. 

2.3. ldazmena 

Helburua 
Zerbaiti buruzko arrazoiak emango dituen 

eskutitz bat idazteko gauza izatea. 
Irizpideak 

a) Zuzentasuna: Grarnatikari dagokio. lkas 
leak akats gramatikalik gabe idazten du. 

b) Aberastas11na: Erabiltzcn dituen egitu 
rak (menpekotasuoa), loturak, hiztegia, esae 
rak, ctab. hartuko dira kontutan. 

c) Komunikagaitasuna: Adicrazi nahi due 
na idazten du, eta ulertu egiten zaio. 

d) Egokitasuna: Euskara cgoki eta jator 
idaztcn du, hizkuntza hehartu gabe eta crda 
ratik itzuli gabc. 

Prozedura 
Froga hau egiteko ikaslcak 45 minutu izan 

go ditu, eskutitza 200 hitzetakoa izango dela 
rik. 

2.4. Irakurmena 

Helburua 
6. urratseko hizkuntz formez osatutako di 

bulgazio mailako tcstua ulcrtzea. 

Prozedura 
Ikasleak 20 minutu izango ditu tcstua ira 

kurtzeko. Ondoren, beste 20 minutu testuari 
buruzko galdcrak erantzuteko. 

7. ETAS. URRATSAK 

HIZKUNTZ FORMAK 

1. IZENSINTAGMA 

Mugatu singular hurbila 
Mugatu plural hurbila 
Determinante mugagabeak: edozein, zen 
bait, hainbat. .. 
Honen, horren, oso, aski 
Anaforikoak: berauek, beroriek, ... , BE 
RAreo erabilera 
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Besterik 
Bakarrik 
Ahalik eta ... en 
Aha/bait 
rako 
rainoko 
enetariko bat 
X eta biok 
Atzikiak: gaitz, gailu, ezin, aldi, crraz, 
te, ti, aro, tsu, oro, gabe, dun, rcgi, 
rar, toki, zalc; leku, ska, alde , txo , 
koi, kidc, kor, garren, ki, ka. 

2.ADITZA 
NORsistema 
ahalezkoa 
agintc:ra 
subjuntihoko orainaldia: nadin, ... 
balebil 
 balego, legoke, ... 
NOR-NORK sistema 
 ahalczko lehcnaldia: nezaken, ... 
agintera 
 indikatiboko baldintzazkoa: banindu, ... 
 geroaldi hipotetikoa: nlndukezu, . 
 subjuntiboko orainaldia: dezadan, . 
ZER-NORl-NORK sistema 
agintcra 
aha!ezko orainuldia: diezaioket, ... 
AHALTZAN 
ESAN: nioen, ... 
DERITZOT saila 
DAGOK/Tsaila 
DIHARDUTsaila 
DATZA, DAUTZA, ZETZAN, ZEU 
TZAN 
DARJO, DARIE, Zl!.RJON, ZERlEN 
DIRAU, DJRAUTE, ZTRAUEN, ZIRAU- 
TEN 
DAROA 
DARABILT, DARABILTZAT 
ERA GIN 
BANEK! 

3.SINTAXIA 
Zen bat eta hainbat eta ... ago 
orduan eta ago 
Moduzkoak: n neurrian, n aldetik, arcn 
arabera 
Beharrean I ordez 
AH ALA 
Omen (ei) 
Ote (ete) 
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Antza, nonbait 
Ohi 
Adbertsatiboak: aitzitik, baino , osrera, 
ahatik, hala eta guztiz ere 
Ondoriozkoak: hain ... (e)la, ezen bait 
(r)iko erlatibozkoa 
(e)lakoan 
(e)rako 
Partizipioak: gaizki heziak 
Nominalizazioa: tzerik , tzekotan cgon, 
tzekoa izan, tzetik, tzearekin, tzcraino, 
tzerainoko, tzeaz, tzeaz gain (honez gain), 
tzckorik, tzez gcro. 

FROGAK BURUTZEKO ERIZl'IDEAK 

7. URRATSA 

1. HIZKUNTZ FORMEN EREMUAN 
Helburuak 
 izensintagrnaren arloan 

 Atzizki cratorleak eta birdeklinaketa 
ondo bcreiztea. 

 Deklinabideko mugatu hurbila, nola 
singularrean hala pluralean, zuzen 
erabiltzea. 

 aditzaren arloan 
 NOR eta NORNORK sistematako 

lehcnaldiko ahalezkoa zuzen erabil 
tzca, 

 NOR, NORNORK eta ZERNORI 
NORK sistcmatako agintcra ondo 
erabiltzen jakitea. 

 NORNORK sistemako indikatiboko 
baldintzazkoa zuzen erabiltzea. 

 sintaxiarcn arloan 
 Nominalizazioa ondo bereiztea eta 

zuzen crabiltzea. 
 Hainbat perpaus modal, «ahala» eta 

«omen, ote, non bait» ondo erabiltzen 
jakitea. 

Osakera 
Izensintagma neurtzeko itemek frogen 

%20a osatuko dute, aditza neurtzekoek 
%40a eta sintaxia neurtzekoek %40a. 

2.TREBETASUNEN EREMUAN 

2.1. Mintzamena 

Helburua 
Eskainiko zaion testuaren laburpena, bere 

eritziz eta iruzkiriez hornituta, egiteko gauza 
izatea. 

Euskalduntzearen 18 urratsak 

Irizpideak 
a) Zuzentasuna: Gramatikari dagokio. 

Ikasleak akats gramatikalik gabe hitzegiten 
du. 

Erabilpen mailan, lehen sei urratsetan hiz 
kuntz formetan eskatutakoa ondo erabiltzea 
izango da helburua. 

U/ermen mailan, berriz, zazpigarren urra 
tseko hizkuntz formak ulertu eta bereiztea da 
helburua, 

b) Komunikagaitasuna: Adierazi nahi due 
na esaten du eta ulcrtu egiten zaio. 

c) Joriotasuna: Ikaslcarcn abiadura eta 
crraztasuna hartuko dira kontutan eta oztopo 
eta trabarik gabe hitzegiten du. 

d) Aberastasuna eta ahoskera: Er�biltzen 
dituen egiturak (mcnpckotasuna), loturak, 
hiztegia, esaerak ctab, hartuko dira kontu 
tan. Baita hizkuntzaren alderdi fonctikoa 
ere. 

e) Egokitasuna eta jatortasuna: Hizkuntza 
zuzen eta egoki crabiltzen du. Ez du cz biz· 
kuntza behartzcn, ezta erdaratik itzultzen 
ere. 
Prozedura 

lkasleak hiru testu izango ditu aukeran eta 
hautatu ondoren 20 minutu izango ditu iraku 
rri eta laburpenaren kontaketa prestatzeko. 

Ahozko froga 51() minututakoa izango da, 

2.2. Entzumena 
Helburua 

Zazpigarren urratseko hizkuntz formez 
osatutako elkarrizketa zuzen eta bizia uler 
tzea. 
Prozedura 

lkasleak entzungaia bitan entzun ondoren, 
3040 minutu izango ditu idatziz zenbait gal 
derei erantzuteko eta entzundakoa laburtze 
ko. 

2.3. Idazmena 

Helburua 
Erakunderen bati zuzendutako eskutitz 

formala idazteko gauza izatea. 

lrizpideak 
a) Zuzentasuna: Gramatikari dagokio. 

Ikasleak akats gramatikalik gabe idazten du. 
b) Aberastasuna: Erabiltzen dituen egitu 

rak (rnenpekotasuna), loturak, hiztegia, 
esaerak, etab. hartuko dira kontutan. 

c) Komunlkagaitasuna: Adierazi nahi due 
na idazten du, eta ulertu egiten zaio. 



· Itzulpenak eta lankidetzak ., 

d) Egokitasuna: Euskara egoki eta jator 
idazten du, hizkuntza behartu gabe eta erda 
ratik itzuli gabe. 
Prozedura 

Froga hau egiteko ikasleak 45 minutu izan 
go ditu, eskutitza 150 hitzetakoa izango dela 
rik. 

2.4. lrakurmena 

Helburua 
7. urratseko hizkuntz formez osatutako di 

bulgazio mailako testua ulertzea. 

Prozedura 
Ikasleak 30 minutu izango ditu testua ira 

kurtzeko. Ondoren, beste 30 minutu, idatziz, 
zenbait galderari erantzuteko eta hari nagu 
siaren Jaburpena egiteko. 

FROGAK BURUTZEKO ERIZPIDEAK 

8. URRATSA 

1. HIZKUNTZ FORMEN EREMUAN 
Helburuak 
 izensintagmaren arloan 

 Zenbait atzizki eratorle (moduzkoak, 
denborazkoak, diminutiboak, ordi 
nala eta beste) ondo bereiztea. 

 Erakuslc eta izcnordc anaforikoak 
zuzcn crabiltzca. 

 aditzaren arloan 
 ZERNORINORK sistemako aha 

lczko orainaldia zuzcn crabiltzca. 
 NOR eta NORNORK sisternatako 

subjuntiboko orainaldia ondo bereiz 
tea. 

 Zenbait aditz trinkoren baldintzera 
eta agintera eta ERAGIN aditza ondo 
erabiltzen jakitea. 

 sintaxiaren arloan 
 Adbertsatiboak eta ondoriozkoak 

ondo bereiztea. 
 TZEKORIK eta TZEZ GERO no 

minalizazioak zuzen erabiltzea. 
 (R)IKO erlatibozkoa, (E)LAKOAN 

eta (E)RAKO ondo erabiltzen jaki 
tea. 

Osakera 
Izensintagma neurtzeko iternek frogen 

%20a osatuko dute, aditza neurtzekoek 
%40a eta sintaxia neurtzekoek %40a. 
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2.TREBETASUNEN EREMUAN 

2.1. Mintzamena 
Helburua 

Aurrez gertatutako gai baten azalpena 
ematen, eritzia adierazten eta elkarrizketa 
bideratzeko gauza izatea. 

Irizpideak 
a) Zuzentasuna: Gramatikari dagokio. 

lkasleak akats grarnatikalik gabe hitzegiten 
du. 

Erabilpen mailan, euskalduntzearen zazpi 
lehenengo urratsctan hizkuntz formetan cs 
katutakoa izango da helburua. 

Ulermen mailan, berriz, zortzigarren urra 
tseko hizkuntz formak ulertu eta bereiztea da 
helburua. 

b) Komunikagaitasuna: Adierazi nahi due 
n a esaten du eta ulertn egiten zaio. 

c) Jariotasuna: lkaslearen abiadura eta 
crraztasuna hartuko dira kontutan eta oztopo 
eta trabarik cza ere adierazten du. 

d) Aberastasuna eta ahoskera: Erabiltzen 
dituen egiturak (rnenpekotasuna), loturak, 
hiztcgia, esaerak etab. hartuko dira kontu 
tan. Baita hizkuntzaren alderdi fonctikoa 
ere. 

e) Egokitasuna eta jatortasuna: Hizkuntza 
zuzen eta egoki erabiltzen du. Ez du ez hiz 
kuntza behartzen, ezta erdaratik itzultzen 
ere. 

Prozedura 
20 minutu izango ditu ikasleak gaia aukera 

tu, cskcma idatzi eta agerpena prestatzcko. 
Hiru gai cskainiko dim sei bat multzo fitxatan 
banatuta. · 

Ahozko froga 10 minututakoa izango da. 

2.2. Entzumena 

Helburua 
Zortzigarrcn urratseko hizkuntz formez 

osatutako gairen batez egindako azalpena 
ulertzea. 
Prozedura 

Entzungaia bitan entzun ondoren, 3040 
minutu izango ditu idatziz zenbait galderei 
erantzuteko eta entzundakoa laburtzeko. 

2.3. ldazmena 

Helburua 
Gai baten inguruan idazteko gauza izatea. 
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lri zpideak 
a) Zuzentasuna: Gramatikari dagokio. 

Ikasleak akats gramatikalik gabe idazten du. 
b) Aberastasuna: Erabiltzen dituen egitu 

rak (menpekotasuna), loturak, hiztegia, 
esaerak, etab. hartuko <lira kontutan. 

c) Komunikagaitasuno: Adierazi nahi due 
na idazten du eta ulertu cgiten zaio. 

d) Egokitasuna: Euskara egoki eta jator 
idazten du, hizkuntza behartu gabe eta erda 
ratik itzuli gabe. · 

Prozedura 
Froga hau egiteko ikaslcak ordubete izan 

• Eranskina 

Euskalduntzearen 18 urratsak 

go du eta gutxienez 200 hitzetako idazlana 
egingodu. 

2.4. Irakurmena 
Helburua 

Testu literarioa edo eritziartikuluren bat 
ulertzea. 
Prozedura 

lkasleak 30 minutu izango ditu testua ira 
kurtzeko. Ondorcn, beste 30 minutu, idatziz, 
zcnbait galdcrari erantzuteko eta hari nagu 
siaren laburpena egiteko . 

• • * 

EUSKALDUNTZEAREN URRATSAK 
UNITATEZ UNITATE 

1.URRATSA 

IzenSlntagma Adilza Sin taxis 
.. 

I. AUSOLllTUSINGUI.ARRA INDIKATJIIOKOORAINAl.l>IA Galdegwia aditza cz dcnean. 
Galdctzailcak: nor, :r.cr, ��111. NOR Baiezknak. 
lzcnordcak: ni, zu, lzan: noiz, zora, d11. Galde:.!koak. 
Erakuslcak: hau, huri, huro. Disjuutiboak: ,ila 

2. ARSOUTTIJPLURALA INDIKATIBOKO ORAINALUIA Eze1..k(>c1k 
Galdetz ... aileak: ucrnu, zetntzu. NOR Kcputatiboak: eta, ere. 
Izenerdeak: gu, zuek. lzan: gara, zarete, dlra. 
Erakusleak: h11.uek, hodek, ba(ck. 

. .. 
3. INtSlllOSINGUI.ARRAETA INUIKA'l'IIIOKO ORAINAI.DIA Disjuntiboak: edo 

PLURALA NOR 
Galderzailca: non, Egon: nago, dagu, gaude, uudc,nuddt, 
Erakuslcak: henetan, hor,etan, hartQnt d1mde. 

hauetan, hu,fota11, h.akhtn. 
ADllERBIOAK: hemcn,hor, han. 

· 
4. INESIIJOMUGAGAIIEA INOIKA'IlllOKO ORAINALOIA Adbetsatiboak: balna. 

Gatdetzailcak: nola, nolakoa, nongoa. NOR(AOlTZ·LOKUZlOAK) Kopulatiboak: ere bal, ere ez. 
Biz• ,zan: bizinalz, bizid11, blzi gara, biziz.ara, 

blziurete, bi.z.idira. 

· 



Itzulpenak eta lankidetzak 109 

S. PARTITIDOA INDIKATIDOKOORAINALDIA (Ulcrmcn maihm) 
POSPOSJZIOAK1 ondoan, aurreen, NOR Ondortozkouk: herai. 

ataeen, gal.nc1n,a7PJ.an,colan, beheen, Egon(bcrrikusk<ts). 
ln&uruan, etdl1n. barruan, ktnpoan, 
ederrean, ttkuineu. 

ABSOLUTUA 
lndefiniluak: ,nur, 
INESIOOA 
lndtfiniluak: lnon. 

6. IIRGATIBO SINGULAIUlA, INOIKATIOOKO ORAINA l,DIA 
Pl,URALA ETA MUGAGADt:A NORNORK 
Oaldctzaileak: nurk, nortiuk,zdnek. tlk:m: dul,du, dugu, dutu, du�ue.dult. 
lrenordeak: nlk, 1uk, guk, zutk, (Edu.ki; deulul1, dauka, dtulagu, dauka«u, 
7.ENBAKIAK da.ukuue, daukate.) 
7.cnbokiak: Otik 20 ra, 

7. ERGATUIO SINGULARllA, INOIKA11BOKO OkAINAI.DIA 
PLURALA ETA MUGAGARt:A NORNORK 
t:rak�cak: honclc, herrek, huk; ha.u'"k, Ukan: dflul, dltu, dltu.gu, dltuu,, dituzuc, 

horie1', ha1ek. ditu1t�. 
lndefinilu�,k: lnorlc, (Eduki: d111nkat1 daitui:kfl, dau2:kagu. 
ZENBAKIAK dau1kizu. dautkewe, dau1kate,) 
Oaldcu.ailc;a: 1:cnb11t. 
Zcnbati,k:2tclit ICXlcra. _____ .. 

K. ZI::NBAKTAK, OIIDUAK INDIKATIROKO ORAINALDIA 
(;aldetuilcfik: zenbal, aer urclu. NORNORK (AU!TZ1.0KUZIOAK) 
Z.nbat;ak: IOletik gorakoak. Nahi izan; n•hi du1, 112.hJ du, n1hl dugu, ntlhl 
Orduak: <»ual. erdiak. laurdcnak. duz.u, nahi dinur1 n•h.l dute. 

011li() izan: ln,rio du • 
,,, __ . .. 

9. INDIKA"CIBOKO ORAINA LUlA Konp1<1ihoak: 1(1)cko. 
NORNORK (Af>ITl.·LOKUZIOAK) 
J:Scha,i:r.�n: btl1»r dut, bth11r du, beh11, d11gu, 

b�h»r dozu, bchar duzuc, htiltardut�. 
A GINTER A 
NOi< 
lun: z.a.Uu, ,.11iteZ1e. 
NORNORK 
lJJcan: euzu, if�azu, t.1.11.,,ue, iha.t:Ue, 

ID. C.F.NlTIIIO t:UlffEZKO INDIKATIIIOKO ORAINAWIA 
SlNGUI.ARllA ETA PLURAi.A NORNORK (AU!TZ1.0KUZIOAK) 
O.ildet7.Jtilcak: nortna, rturcn•k, Egin nahi: csi" naht dut ... 
lzenorde (l(>scslboak: nlrta, :r.urelil, gurea, Egin behar: t.'gin bthar dut ••• 
�dl:?11111, 

II. ADLATIDOSINGULARRA, INDIKA'tJUOKO ORAINALDIA 
PLURALA IITAMUGAGAllt:A NOR 
0:ddctzailea: nora Joan: rtu,. doa, goar:. xo�i. 1oaz1e. duti, 
AORERUIOAI(: hona, horn, hara. AGINTF.RA 
POSPOSlZJOAK: ondora, aurrera, NOR 

••nra, gaJntfl, a:r;pin., cort, be.hen, Joan; zoa:z. 
foguror11, udlra, banura, kanpora, 
eikcrrent, tskulncra, 

12. ADI.ATIIIO�INGULARRA, Hclb<Jru•koo: ·t(x)ua. 
Pl.lJRALA t.TA MUGAGAIIEA 
Ciafdetwilca.: urtara 
Ernk:u.sJeak.: honehua, hum.l:lara, hartara, 

l11uclJlra, horhtara, llaie1.11r1, 
Jndtfitinlcuak: inora. 
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13. ADLA'l180SINGULARRA, INDIKATIBOKO ORAINALDIA 
PLURALA ETA MUCAGADEA NOR 
Ouldetzailca: nondlk, Etorri: nato,, date>r, c.1.10.z. utoz,, ulothi1 

ADB£.RRIOAK: htmrndlk, bomlc, daloz. 
h1ndik. AGINTERA 

POSPOSIZIOAK, ondo11k, aunelik, NOR 
alntlk, galneti.k, uphlk, goitik, Elorri: ialot. 
behttlk, Jngorutik, erdlllk, barrctUk, 
k1npollk, ezkerretiJc, tJkuineHk. 

14. AIILATIBOSJNGULARRA, AdbcnsaAihoak; h11l1 ere. 
Pl.URA LA ETA MUCAGAIIEA Ondoriozkot1k: ba1 bad,. 
Enku.sleak: honet1tlk, borntetik, 

h•rtallk, baueu�tlk, borielaltk, 
h•lclatlk. 

Jnddinitmsk: inondlk. 
ORDUAK 
031dc.rnUN: tt.r ordu11n'? 

IS. SOZIATIBOSINGUtARRA, lNDIKA'JlROKO URAINALDTA 
PLURALA ETA M\JCAGABEA NOR 
C'htldetz.aileak: nortkln, nurtzuekln. lbUi: nabil. d11bU1 g.abUh:11� z.abiltn, uhUtta.te, 
h'..cnn,de:,k: nirekin, 1.11rt1'lr11 &u�kJn, dabilfza, 

:r.utklrt. 
Eraktnleak: bond:i11, hont.kht, ba.reldn, 

bauWD. horiekin, halckfo. 
lnddinituak: inoreki", 

16. Onldelzailca: noh·, lNDIKA'JlBOKU ORAINALl)fA 
Q3ldctzailc11: nolalto. NOR/NORNORK 
Enku51c:ak: hcmel11ko, hottda.ko, haJako. Aspckt,,R: burutua, 
Jndcfioit,,ak: inolaku. 

. .. .. .. .  
17. Onhk1Tnil1:uk: nolz. nobkn INJ>IKATlllOKO ORAlNALDIA J\dhcrti�uihi.•:1k· bestela. 

Gl::Nmno LEKUUl::NJlORAZKO NOII/NOl<·NORK 
SING UT.ARRA, l'LUIIJ\l.A Aspcktua: �cnukiiuH.t. 
F.TA MUGAGAlll:A 
Gn1c.ll!tailea: nonro, 
Emkll)ltak: booettko, h11rrefako. 

harlako; hauetako, hmfolako, 
h1ieh1ko. 

lnt.ll!riohuak: inongn, 
ADllEIIIJIOAK: h<mtngo. borko, 

h.ango. 

Ut O:tkktz.silcak: noU.. nofuro. INDIKATIBIIKO OllAINALDIA 
NORINOR·NOI\K 
A�pck1uu: ezbunnu puntuknria. 

 
JY. 011ldi.:t.taUcak: noir.tili., uolz arCe, INDJKATIIIOKO ORAINALDIA N,11r1i11:,liza:doa:1(2)cn. 

NOR/NUR·NORK 
A�ktua: cz:burutu:1. 
Ari izan. 

211. GENITIJlO EDUl'EZKO INOIKATIBUKO OKA INAI.DIA 
SINCUI.ARRA, PLURAi.A NORNORK 
ETA MUGAGAIIJ::A l:dHki: d11ulctt, d1uka1 daukagu, daukazu, 
G:aldctt.ailea: noren. da.uknut, d1uhtej dau1.ka1, d1u1k11 

E.rekuslcak: honen, ho"tn, haren; hluen, dauzbigu, d1ut:kuu, tfa.cn:.k..aru�, d1u.1.k11e. 
horfc.o, bafe11. 

lnt.ldinituak: lnoren. 
Oaldc:1zaileak.: noren blli, noren zaln, 

nortn aul'ka, noren 11ldc. 
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2. URRATSA 
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IzenSintagms Aditza Sinla.xla 

I. INOIKATJOOKO ORAINALDIA Uuldlntza tuc.;al.l: ba. 
NORNORK 
Jakin: dakH, dNki, dak.lgu,dakizu. daklwe1 

dakUe. 

2. DATIBOSINGULARRA, AGl:'ITERA 
l'LURALA F:TA MUGAGAREA ZER·NURl·NORK 
Ooldcuailcn: norl1 zeln], rtort1.uri, ld111:u, id11ur, idatei Iozu, lo1uc1 iute; lauzu, 

zeintlud. (&uxue, fgultj lezu, lttue, f11e. 

3. DA TIJ.10 SINGtll,AIUlA, INDIKATIROKO ORI\INALDIA Nominolii.111.ioa: •t(z),·:,. 
rl,IJRALA t:TA MUGAGADI\A NORNU RI 
Eraku.slcak: hon1, honi, hatl; h11uei1 botieJ, Z111il, zalo, ui1u, zstzu, ul'l'ue, z.ale; t11.l1kl11 

h•lti, Z.'Jb.kio, utt.kigo. mlzkb.u, Yaizldw.e, ub\de. 
Izenordcak: nlrl, aerl, �rt, 1ucl, 
lndelinitu.lk: tnotl, 

�. Z�rg:11ikakoal,;: "(c)h1ki1. eta . 
. .. . 

S. l'AlfflKULA: &•be. INOIKA'l'IBOKO OltAJNAI.OIA 
(ADITZLOKUZIOAK) 
Ahil izan: al11d dL1t1 ahal du, 11.h11I dugu, 1,hal 

d11�u1 ahal du.111e1 ah11J dutc. 
Er.In it.tn: tJhl dut. ezin du, il:z.ln dugu, ulu 

dcau, uln duzue, ezi.n duh:. 
AJIAl.f;'l:KO ORAINALDIA 
NOR 
Izan: h1iltke1 da5tl?b, aaittz.kt, uifuke. 

t.aU\!tkttt, da11t�lle. 
AHALEZKO ORAINA I.OJA 
NORNORK 
Uk.a.n: dnaktl, dtz.ak� dtukecu, dcukezu, 

deukttue, dez.aketc: dit'uket, dlfuke, 
dituktgu1 ditZBktzu, ditiakezu�, dlt1t1kele, 

6. INDIKATlnOKO ORAINA LlllA 
ZERNURINORK 
dlet, diogu, di111to, dio1ue, dlole; diikiot, 
dh:kio2ut dh:ldur.\.l, diiklOtul!, dhkiote, 

7. INDIKATIIJOKO ORAINALDIA 
ZERNORl·NORK 
dle11 d.ftgP, dlezu, dleiue, diete; dhkltl, 
dh.kl�u, dltkitru, dlt.klnue, dlzld,tt. 

8. Konpletiboo: ·(c)lo. 
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9. 

10. DESTINATUIO SINGULARRA, 
PLURALA ETA MUGAGABEA 
Galdctzailc1: norentut. 
Erakusleak: honcnl:tal, ho,rcnl1:a1, 

harc:111101, haucnttal, horitntzot, 
ha1cnlut, 

lzc:nordeak: nirdtal, 1ur�h.tt, guretnl1 

Jlltnluf. 
Jndefi,tituak: inorcntut. 

II. 

12. 

IJ. INSTRUMF.NTALMUGAGAREA 
G1.tld·ert:1ik1:1: ttrtz, nrt,ko, nob. 

1�. INSTKUMF.NTAI, MUGAGABF.A 
Galdclr"i'k:.ak: zrrt:n, nutlaz. 

15. ADI.ATillO SINGULAR RA, 
FLURALA l::TA MUGAGAUEA 
Gahh:tuika: nurc.n&an:11. 
ErakuJe3k: honwgana, horrengaH, 

har�ngtn::1, haueni:u,•, horieng11na, 
haic11gan11. 

lzenordcak: nl..regana, .,,urfgaJla, gun!g.tna, 
zuen1.•n1. 

lntlefinitu:1k: irtorenrana. 

16. 

INDIKATIDOKO ORAINALOIA 
ZERNORINORK 
dil, dJdarn, didawe, dld1te1 diVClt, dldtidatu, 
dh.ldd11\lt, db:ldd1rc: dlzu(, db.u. dbu2u, 
dbuftt dixkllul, ditkltu, dil.k.igu, db.kb.ult. 

INDIKA'fJROKO OllAINALDIA 
ZER·NORINORK 
,li:tt, di,:u7u, dfgutut, di1ulc; dh.Jdgu, 
dU.ktauru, dh.ltlguzue, dh:klgute; 
dl�utf, diwc, dlluel(u, dil.utlCl dhkl1.u�I, 
didclzue, di1kl1.uegu, didtb.uett. 

INOll<ATIJlOKO ORA!NALDIA 
ALllTZ·LOKU7..IOAK: Behar izan, halio 

izan, nahj izan, itri ban, hi;o.i izan. 
Aspcktv1t. 

3.URRATSA 

Euskalduntzearen 18 urratsak 

Hcjburuzkea: 1(,)eko. 

7_.,J,org,,iJern: ·(<)n. 

lnport>oaolok: 
flt>f·nmt adhr.�ti\ nor 3dif1cr.a. intr.msitiho.ik. 

l)cnhur • .:1.ko3: ·(c)ni:an. 

Dcnborazkoak: eht gcro, endoren, balno 
tehco, aunetik, ·l(z.)ean. 

Ocnhonukoat: ene, bellln luter, bltarttan. 

······ ···,., 

1. 

lzen·Sintagma A�ltza 

INl>ll<A TIBOKO l.[IIJ::NALDIA 
NOR 
lzan; nlnllt111zen1 glntn,zlntn, dnfttn,zirtn, 
INDIKATIBOKO 1,Ellt:NAI.OIA 
NOll·NORK 
lJkan: nucn, 2.utn, ccnuen, unutn, aencteo, 

zuttn; nituen, zit11tn, genituen, i.cnltutn, 
zenitu1:tto, zitut1en. 

Eduki: rteukan, zeubn, gcneulo:an, uoe:ukan, 
lf'ntuka.ft:11, zeuk1ten; neui:bn1 ttuikan, 
ttneuikiu1,1ent0Wn, zeneu1lctttn1 

zeuzklt,n. 

Sinlaxla 
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2. INDIKA TIDOl<O LEIIENALDIA 
NOR/NORNORK 
Aditzaren 3$pfktua. 
Aditi 1oku:tioc:n aspektua. 

3. Galdet:t.a.ileak:.zeri burua, zeri buruzkn. INDIKATIOOKO LEIIENA LDIA 
NOR 
E.�on: ru:nioc11, lcgocn. gcunden, tcundcn, 

itundclcn, zeudee. 
(Ulermen nrnilan) 
INDIKAl"JBOKO LEHENALDIA 
NOR 
lbiH: zebllen, ieblUzan. 
E:torri: zetorren, aetezen. 
Joan: %ihoon, ziboazen. 

4. Galdctzailcak: noretno, ncranu, norake. lnp,ensonalak: 
zernonnork aditzctik nornori aditzera. 

5. Erlatiboa: errdcrcnteduna. 
( Etorri den mutila) 

6 .. F.rh1tibo11: crreferenteduna dckfinatun; nor. 
nork, nori. 
(F.1vrri <len rmnila, ctorri den mutilak, ctorn 
den mutilari.} 

7. E1kuihll.t: crrclcrcnte gubcu. 
(Etorri dcnn) 

1············· ··············· •'········· ······· .. ·1< 
s. Crl,1til,oa: i.'1fdcH.'1llc gnbcu deklinatun: nor. 

ucrk , mu i. 
(Et<"u ri dcnu, etorrl dennk , cturri dcnnri.) 

INUIKATlllOKO OIIAINALDIA 
NOl\·NOHK 
nau, nauzu. naezue, nau1c: 
zaitul, uitu, allugu, talluzte. 

_______________ .. ,..,..._........, ,.··········, , .. ·.+ ! 
<). 

tu JNDIKATlllOKO ORAINALDIA 
NORNORK 
Gallu, galtuzu. galluzue, gaftuzle; zalluzlet, 
zaUu:dt, zaHuztcgu, ultuztctt. 

It. Gn.u.lu murknk: ago, ·e2,i, en 
bcua + izcna: {bchicsncul 

INDIKATIUOKO OIIAINALDIA 
NORNORK 
Erumun: dnramal, daroma, daramaR;U, 

rl1u11ma1.u, darnmazue, daromalet 
d1uematiot, daramotza, daramalzagu, 
d1m1mal1,1nA1, d1m1malzuue, daramotz..alt. 

8k1mi: dakart, dak1n, d11karg11, dakarzu, 
d111<anue, di.k11rle; dahorltat, dahar1t!i, 
d11kar17.i.g111 d�lcarbaw, d11k11maiue, 
dakurl7.ate, 

JZ:,;:m:diol. 

----·-------------t----------------1------------------i 
12. 

'-------�------·�-- -·�--�-------------�-----------------' 
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13. Ncurdak 

14. 

4.URRATSA 

Euskalduntzearen 18 urratsak 

Kunparatiboak: 
beino ... ,ago. gullago, g�hlago. 

bezala/buelako. 

.. 
Izen·Slntngma Adilza Sintaxia 

.,,.., ______ 
I. ADSOLU'fUMUGAGABEA Nominatizazioa: t(z}c:ko 

lndcflnitoak: edo1:er, edoncn, edozein. (gcnitiboa) 
Konparariboak: gero cl3 .•• ago geblag1), 

gu(iago • 
... ,.,.  

2. lndcfinituek: hain1 hainbesle, Konparatiboak: betain, bt�tc. 

3. INl!SIBO SINGULARRA, INDIKA TIBOKO I.F.ffF.NAI.DIA 
PLUl!ALA t:TA MUGAGABEA NORNORI 
Galdctzailea: norengan. 2Uu.Jdan, i.llulcm, :,,(U:11lgun, zifnh:un, 
ADLA'fllJOSINGULAl!KA, 2Stia.b:uen, i.lll.elen; ilr.ui.h:kld1i.n, 
PLURALA E'l'A MUGAGABt:A zltnl.tklon, 2,uallkh:un, drzaizkizuen, 
(norcngandlk) zltnWclcn. 
Galdctzailca: norengandik, 

· 
� :,.illnlin;.dizazfoa: ·l(dca, 

5. INDll(AUBOKO Lt:Ht:NALDIA Nominaliz.azioa: •t(l)t!n (eglren. cgih:n. 
NORNORK cgin] 
Jakin: nekien, 1:ekten1 gtnekltn1 zeaekteu, 

ienekiten, nkifen; ntkizJden, ztklzklen, 
genekh:kien. nnekiikien, zentkizklttn, 
7.tk;dcifen. 

6. · ERGATIBO MUGAGABEA INDIKATlnOKO T.l!HENALDIA 
Indefluituak: edoterk, c:donork, tdot.elnt:k. ZERNORINORK 
DATlllO MUGAGABEA nfon, dun, gcmion, zenion, 7.eniofen, 
lndefinituak: Edoztri1 edonorl, edozelnl. 1.fottn; ub:ldon, zhkion, geni:tltion, 

icnldtlon, �enl:.ddulen, dzkluten, 
nteu, aleu, e,enJeu, �tnlen, aenieten, aletem 
nlzkten, 21:tklen, genb:klcn, i�nl:d,icn, 
zenlzkteten, thldtten. 

7. INOIKATIROKO U!HENALDIA Konplctiboa: (c)nik. 
ZERNORINORK 
z.idan1 ienidan1 2cnld1Uen, zldaten� 
ih:Scidan, 1.crtiik[da.11, ienlzkldaltn, 
1.iiitidal'!P. 
nh:un, zi:1.un, genttu11, zlzuten] nizkirun, 
2bt.bun, a;eni.1:kltun, zlzklzuttn. 

8. GENITIBO F.DUTF.ZKO INDIKA TIBOKO LEHl::NALl>IA 
MUGAGADF.A ZERNORl·NORK 
lndefioituak: Edenoren, edueeeen, zlg"un, rentgun, tcnlguten, ziiuren; 

edoeelneu. z.b:kigu111 zenizklgun, zenizkigulen. 
SOZIATIBO MUGAGABEA th:kiguten. 
lndelioituak: cdonotckhl,edo1�rek1n, nbuen, zlzuen, genizu,n, zflueten; 

edozeinekln. 1thklzuen, tizkizuen, genfd,bmm. 
OESTINA'l'IOO MUGAGAIIEA 2,zkizueten. 
lndcfinnuak: Edonorentzat, edezerentzst, 

edozelnentuf. 
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9. 

111. 

I J. INESIDO MUGAGAIIEA 
ln<ldinituak: edonon. 
ADLATIBO MUGAGAI\EA 
lndcflnituak: tdonora. 
A.DLATIUO MUGAGAJIEA 
ludcfinituak: edonondik. 

12. MOTIUATIBO SINGULAl!RA, 
l'LUl!AlA ETA MUGAGAIJEA 
Galdctzailc«: norengati.k. 
lzcnordcak: nbego<i.k, zuregall.k, 

RUre,:alik, zueniatik. 

INDIKA'UBOKO LEHENAlOIA 
NORNORK 
Eduki: neukan, uukan, gtncuke.n, untukan, 

zeneukaten, nuka•eu; neutken, icu1kan, 
gene11z.kan1 zentuzkan, iene.utkAU.·n1 

zeutkAten. 
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Konrzcsiboa: nalt eta. 

Erlaribo»: dd.li1Huua osorik. 

Dcnborazkoak: n biturtcan, 
n bakoitzcan, n guzticrnn 
n gchicnetan. 

Konpletiboa: l.lla•/dako: 
erreferenteduna. crrcrcrcntcdun deklinatua: 
erreferente gabca. errefcrcnte gabe deklinatua. 
Adbertsatiboak: b11i�lk. 

ll MOTIDATIBO SINGUl,ARRA, 
PI.URALA ETA MUGACADEA 
Erukusleak: hontngatik, hnm:ngatlk, 

b1UengaUk; haueng11.tik, lmricnga1ik, 
halcngadk. 

lndefinituak: lnorengatik, 

Moduzkoak: 
·ll moduan. 
n bezela. 

.... +············+1 
14. Zergntikukoak: bnit, zeren (u), zeren ... ball, 

zer deta t11, ur:?.ela ta. 

_'..,.,,,========···········,L=====�' 

5.URRATSA 

IzenSintagma Aditza Slntaxia 

I. Kopulatiboak: baUa. ere, telfa ere. 

Galdcgaia aditza bera denean. 

2. PRUlATIBOA INDIKATIIIOKO LEHF.NALDIA 
NUR,NOMK 
Nor:nl,zu. 
Nork: osonk, 

3. JNUIKA TIIIOKO I.EIIENALDIA 
NORNORK 
Nor: gu1 iuek, 
Nork: osurik. 

4, AlJSOUJTU MUGAGAlll::A INDIKATIDOKO I.EHF.NAI.DIA 
ERGA TIRO MUGAGAllEA NORNORK 

5. DA'rmo MUGAGARF.A Nominelieezioa: �t(z)ea, ·t(z)eak, 
·1(i)era behartu. 

6. Graduntzaileak: oso, a.ski, nohikoo. aJrH, 
arrunt, blzild, dexente, xamar, erdi. Denborazkoak: enetik, orduko, ·l(1)erRkoan, Hnndigarriak: usr, kote. 

Txikigarriak: txo, 
,takotim. 
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7. INESIBO MUGAGABEA 
AOLATIDO MUGAGABEA 
ABLA TIBO MUGAGABEA 
GENITIBO LEKU·DENOORAZKO 

MUGAGABEA 

8. NoizMUGAGADEA 
Ncirkn MUGAGADEA 

9. 

IO. 

11. GENrrlllO EOUTEZKO 
MUGAGAREA 

SOZIATIBO MUGAGAllEA 
DESTINA TIRO MUGAGAllEA 

12. 

14. Aditzaren p.radt1at1,1ileak: era.bat, aeharo, 
bat l!!C1••• 

,�. 

10. 

17. 

18. 

INDJKATIBOKO LEIIENALDIA 
NOR 
Jo1.1n: nlndoan, •.• 
Etorri: nc.nlor,tn, ... 
lbili: ncnbilc11, ... 

INDIKATIBOKO LEIIENALDIA 
NORNORK 
Ekarri: n�karrco, .•. 
Erarnan: ncreman, ... 
Esan: ztoen, zlo1eu. 

INOIKA TIROKO J1UTURO 
HIPOTETIKOA 
NOR 
11.�n: ninl:utck�, ••. 
NORNORK 
lJl:;01: nuke (nFlu.i:kc}, ... 

INOIKATIROKO RAJ.l)JNTZAZKOA 
NOR 
fwn: haninlz, .. ninl7.ale:5'e ... 
INDIKATIROKO IIAI.DJNTZAZKOA 
NORNORK 
Uka,,: b»uu (banUu) nuke (nllw.kc). 

INntKATIBOKO llALUll'll'ZAZKOA 
ZF.RNOR!NORK 
Nori: had, ha(tt 
Nork: osorlk. 

INUIKA TIBOKO BALDIN'I ZAZKOA 
ZcR·NORINORK 
Nori: niri. tori. 
Nork: osorik. 

INDIKATlllOZKO BALDINTZAZKOA 
ZER·NORINORK 
Nori: guri. zoe,i, 
Norkosodk. 

Euskalduntzearen 18 urratsak 

Modudeobceaakoak: ·la, 1arlk. 

Adbettsatiboak: urdea, berri.tfnldi?, eztk, 
ez edk. 

Nominatizazioa: ,t(z)eko prest, gogoa, 
beJdurra, asmoa. 

Zergatikakoa: •t(z)eagatlk. 
Helburuzkoa: ·t(z.)earren. 

ModULkoa: nex, 
Dcsideraubonk 

Nominalizazioa: ·t(.i)tari. 
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19. 

20. Atzlzkia: gerrt, 

6.URRATSA 

Konrztsiboak: bA .. .eee , 111 ere. 

Kontiesibe>ak: ·Rnen, agati_k, 
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JzenSintagma Adltza Sin taxi a 

I. Jerundiulak: a, t(;:)en, •ta/rfk. 

2. INDIKATIBOKO RAl,DINTZAZKOA 
NORNORI 
llan: ba.lib.slt •.• , }itnld11lce •• , 

3. INESIBO MUGAGABEA (norcngan) 
ADLA 1180 MUGAGADEA (norcngaoa) 
AllLATmo MUGAGAllEA 

{norcngandik] 

4. Banatzailcak: na, nska, ko, Nomin�liLa1.ic,a: ·1(7.)earen. 

5. INDIKATlnOKO RAl.llli'"f7.A7,KO 
I.EHENAI.OIA 
NOR 
NORNORK 

...     ··"• ... 

6. INOIKA TIROKO ll,\l,lllNTZAZKO 
I.F.HF.NAU>IA 
ZERNORINORK 
NORNORI 

7. t:LKAR 
t:LKARRI 
t:LKARREKTN 

8. F.I.KARKl::N cnduan, bcrri. zain. Denbon,1:koak.: nerako, z gtrolfik. 

9. lndartzailcak: �dlx:rhio;ik.crnkuslcak. Gc1hlcgaia crakuslea eta adberbiua dcnean. 

10. Atzizkiak: tasun, ·keria. ERAZI 

11. BATA IIESTF.A deklinaturik 

12. Denborabaldintzazkoa: z gero, 
Numinaliz.azioa: ·t(z)ekotan. 

13. Dihurkariak: bere burua, bere buruuri. 

14. AIIALEZKO HIPOTETIKOA 
NOR 
Izan: nlnleke, ... 
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15. AHALEZKO llll'O"f£TIKOA 
NORNORK 
Ukan: nezak• (ullla.ke), ... 

16. lndartzailCitk: izenordeak Galdcgaia leenordea denean. 
(ni neu) (neu behlnnal). Galdcg11i11 esaldi osoa denean. 

17. Zcrgatikakoak: la kausa, ·la medio, ta bide, 
nez gero, 

J8.Norcnt1.ako 8anatzailtak: beJ ... bal, ez ... ez:1 bitiai ... 

Norekikc btstca, batc1Ut ... besttllk, tclnlnahiz 
Nurenganakc (auktran). 

19. Zeren aldcko 
Zeren kontrsko 

20. BERE 
BEREKlN 
.BERETZAT 

CONTENIDOS DE LOS OCHO PRIMEROS NIVELES DE EUSKALDUNIZACION 
Y CRITERIOS BASICOS DE EVALUACION 

Orden del Departarnento de Cultura y Turismo, 
de 7 de Enero de 1987, por la que se determinan las 
ensenanzas de Euskaldunizaci6n de Adultos a apli 
car en los Euskaltcgis, y los principios basicos a apli 
car en las evaluaciones de las mismas. 

El articulo ofrccc la ley en su integridad y presen 
ta la misma. 

CONTENTS OF THE EIGHT FIRST LEVELS OF EUSKALDUNISATION 
AND BASIC CRITERIA OF EVALUATION 

Order of the Culture and Tourism Department, 
January 7th 1987, that determines the contents 
of the adults'euskaldunisation programme to 
be applied in the euskaltegis (Basque teaching 

centres) and the basic principles to be applied in 
their assessment. 

This paper presents the law in its integrity and 
makes some comments around it. 

CONTENUS DES HUIT PREMIERS NIVEAUX DE REBASQUISATION 
ET CRITERES DE BASE POUR L'EVALUA'J'ION 

Arrete d11 Departement de Culture et de Tourisme, 
du 7 Janvier 1987, par lequel sont determines les e11 
seignements de Rebasquisation ,I' Adultes qui doi 
ve111 etre appliques dans les Euskaltegis (centre 011 

1'011 enseigne le basque} et les principes de base que 
l' 011 dolt appliquer dons leurs evaluations. 

L' article presente et commente la loi dans sa totallte. 
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