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Mundua bihar bertan amaituko balitz…

Egoera. Aspaldi honetan gai sakonei buruz jarduten dugu hizketan.
Gaur, gutako batek hauxe bota du bat-batean:
—Zer egi go ze uke, bada,




u dua bihar berta a aituko balitz?

Hitz kopurua: gutxienez, 5 hitz
Baldintza: abiapuntua izan dadila ondoko esaldia. Alegia, hori
idazten hasi eta horri e an jarraipena:

Mundua bihar bertan amaituko balitz…
Esaldi horretaik abiatuta, 5 hitz gutxienez
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AUKERATUTAKO GAIA

150 hitz gutxienez
Aztertzailearentzat

Aztertzailearentzat

Sint. / Ort. / Sint.

Lex.

Lex.
Best.

Dek. / Ort.

Ad. Asp.

Ohartu zara nahi filosofo nagoela, baina asken egun ahuetan lagunak oso filosofiko gabiltza,
ez dakit zergatik, eta pentzatu dut zuri dazteak nahiko lagunduko didala.

Ort./Ort.

[

Mundu izeneko tren honetan geure bidaiaren geure bidaiaren gehiena zurekin egin dut eta
hori zor dizut gutxienez. Nire bidaiean esagutu ditudan pertsonak zuk erakutxi didazu bezela
tratatu ditut, bihotzez eta errespetuz. Beti eman ohi dut nire iritxia inor iraindu gabe. Eta
momentu on asko izan ditut: zurekin ikusitako pelota partiduak, aitarekin ikusitako musika
kontzertuak, amarekin zineman igarotako orduak, lagunekin bizitako momentuak… ze asken
finean zer da bizitza, momentu onen batura ez bada?

[

[

Dena dela, badakit eskutitz hau inoiz erantzungo ez duzula, aitita, zu tren honetatik duela
aspaldi jaitzi zinen eta, zure bidaia amaitu zenuenean. Badakit ere nitaz arro egongo
zinatekela, Baina nork daki, bihar ere elkar ikusi ahalko ginateke, ezta?

)

[

)

[

)

Sint. Konpl.

Egia esanda, kuriosidade handia izango nuke bihar bertan dena bukatuko balitz; zeren eta
horrela izango ez balitz, noraino helduko nintzateke? Familia bat osatuko nuke? Zein lanetan
arituko nintzateke? Lagunak mantenduko nituzke? Zoriontsu izango nintzateke?

[

Ort./ Lot. Kohs.

Ort./Ad. Lag.
Dek. /Ad. Lag.

()

Lex.

Sint.

Uste dut gauza askotaz damutuko nintzelaz, zurekin denbora gehiago pasatu ez izanaz, neska
askori telefono zenbakia eskatu ez izana, bidai asko egin ez izana… Kakatia betidanik izateaz.
Zerrenda luzea da, baina bizi osoa errepikatzeko aukera izango banu, hori izango litzateke
aldatuko nukeen bakarra: kakatia ez izatea.

[

Egit.

[

Ort.

[

[

Mundua bihar bertan amaituko balitz eta denbora momentu batez izoztuz gero,
atzerantza begirada bota ahal izateko… ez dakit zer pentzatuko nuke.

)

Hitz ord.

Ort./Ort.

Ort./Sint.

Ort.

Lex.

Hitz ord. / Best.
Egit. / Ort

Ad. Lag.

PROBA IDATZIA
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Kalifikazioa: 3,5
Aztertzaileen zehaztasunak: + 1, 2, 9
— 4, 5, 7, 15, 16, 17, 20, 21

EDUKIA:
Zerbait kontatu du, baina
kopurua bete du.

modu desegokian. Idazlana oso xumea da. Hitz

MOLDEA:
Ideiak izan baditu, baina bata bestearen ondoren, egoki lotu gabe adierazita
daude.. Nahasita daude gertaerak, aholkuak, pe tsa e duak, ahiak…. Puntuazio
desegokiak ere ez dio batere laguntzen.

ZUZENTASUNA:
Gramatika mailako akats ugari ditu eta larriak dira horietako asko eta asko:
deklinabidea, aditzaren erabilera, sintaxia traketsa… Puntuazioa ere desegokia da,
eta horrek erabat zailtzen du testuaren ulergarritasuna. Hitzen ordena eta egiturak
ere traketsak dira askotan. Ortografia mailan, akats larri asko.

