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Erabiltzaile independientea. 
 

Beste erabiltzaile batzuekin harremanak izateko gai da informazio-truke erraza denean helburua. Hizkuntza 

nahikoa zuzen erabiltzen du baina ez oso erraz, eguneroko testuinguru ezagunetan eta oso ohikoak ez 

direnetan ere bai. Eguneroko kontuei eta gai  orokorrei, interes pertsonalekoei edo gaurkotasuna duten 

gaiei buruzko testu laburrak eta ertainak ulertzen eta ekoizten ditu, ahoz zein idatziz, baliabide linguistiko 

errazak eta ohiko hiztegia dituztenak, hizkuntza estandarreko erregistro formalean edo  informalean. 

 

HELBURUAKHELBURUAKHELBURUAKHELBURUAK    

    

HELBURU OROKORRAKHELBURU OROKORRAKHELBURU OROKORRAKHELBURU OROKORRAK    

 

B1 mailan, ikasleak hauxe ikasten du:  

 

 Ikasten dabilen hizkuntza testuinguru ezagunetan erabiltzen (eskola, lana, aisia ...), bera bertan dagoela 

edo modu birtualean, eguneroko kontuei eta gai orokorrei, interes pertsonalekoei edo gaurkotasuna 

duten gaiei buruzko testu laburrak edo ertainak ekoiztuz eta ulertuz. 

 

 Elkarrizketak ulertzen eta elkarrizketetan parte hartzen, ahoz nahiz idatziz, aldaera estandarrean eta 

erregistro formalean eta informalean.  

 

 Eguneroko egoeretan eta lan arloan erabili behar diren esapideak, keinuak eta tratamenduak erabiltzen.  

 

 Baliabide linguistiko errazak eta ohiko hiztegia barneratzen eta erabiltzen, horretarako estrategiarik 

eraginkorrenak erabilita. 

 

 Xede-hizkuntzaren edo hizkuntza ezberdinen hiztunen arteko bitartekotza egitea, informazioa modu 

errazean trukatu behar denean. 

    

HELBURU ZEHATZAK ETA JARDUERAKHELBURU ZEHATZAK ETA JARDUERAKHELBURU ZEHATZAK ETA JARDUERAKHELBURU ZEHATZAK ETA JARDUERAK    

    

Entzunaren ulermena 
Helburua 

Testuinguru egunerokoetan edo ezagunetan (aisia, lana, eskola …), gai orokorrei eta interes pertsonalekoei 

buruzko elkarrizketetan eta testu labur eta ertainetan, aurrez aurrekoak zein baliabide teknikoen bidezkoak,   

ideia nagusiak, ñabardura garrantzitsuenak eta iritzi esplizituak ulertzea, beti ere baldintza akustikoak onak 

badira, esandakoa berriro entzuteko aukera badago eta azalpenen bat eskatzeko aukera badu. Testu hauek 

ondo egituratuta eta argi, abiadura geldoan edo ertainean ahoskatuta egongo dira, aldaera estandarrean.  
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Jarduerak  

 Testuinguru egunerokoetan edo ezagunetan (aisia, lana, eskola …), jarraibideak, argibideak eta bestelako 

informazioa ematen duten iragarkiak eta mezuak ulertu, aurrez aurrekoak zein baliabide teknikoen 

bidezkoak (megafonia ...). 

 Gai ezagunei, interes pertsonalekoei edo norberaren espezialitatekoei buruzko aurkezpen, hitzaldi edo 

azalpen labur eta erraz baten ideia nagusiak eta ñabardurak ulertu, argi eta hizkuntza estandarrean 

ahoskatuta badago. 

 Eguneroko gestioetan eta baita hain ohikoak ez direnetan ere, arazo baten azalpena eta beronen gainean 

eskatzen den informazioa ulertu. 

 Gai ezagunei edo interes pertsonalekoei buruzko azalpenak, deskribapenak eta narrazioak ulertu, beti ere 

interferentzia akustikorik ez badago, hiztunek argi eta nahikoa astiro hitz egiten badute eta xehetasun 

batzuen gainean galdetzerik badago. 

 Aurrean gertatzen diren elkarrizketa formaletan edo informaletan, informazio espezifikoa eta 

garrantzitsua identifikatu. 

 Eztabaida edo debate batean, gai aldaketez eta iritzi kontrajarriez jabetu. 

 Parte hartzen den elkarrizketa formaletan eta ez-formaletan, esaten den gehiena ulertu, baldin eta 

solaskideek argi ahoskatzen badute eta azalpenak eska baditza. 

 Elkarrizketetan, solaskideak esandakoa ondo ulertu dela egiaztatu, batzuetan galderak egin behar baditu 

ere edo errepikatzeko eskatu behar badu ere. 

 Elkarrizketa eta eztabaida informaletan, deskripzioak eta narrazioak ulertu. 

 Narrazio, deskripzio edo elkarrizketa informaletan, ustekabe, harridura, interes edo axolagabekeria 

sentimenduak antzeman. 

 Telebistako eta irratiko saioetako ideia nagusiak ulertu, beti ere astiro eta argi ahoskatuta badaude. 

 Pelikula atalak, laburmetraiak edo erreportajeak ulertu, argi eta hizkuntza erraz eta estandarrean 

ahoskatuta badaude eta ikusizko elementuek eta ekintzek argumentua ulertzen laguntzen badute. 

 

Ahozko ekoizpena eta elkarreragina 
Helburua 

Aurrez aurre zein baliabide teknikoen bitartez, ondo egituratutako eta testuinguruari egokitutako testu 

laburrak eta ertainak ekoiztea, eguneroko, ohiko edo interes pertsonaleko gaien gainekoak. Diskurtsoaren 

hariari jarraitzeko besteko zuzentasunez eta jarioz moldatzea eta ahoskera argi eta ulergarriz mintzatzea, 

nahiz eta, batzuetan, atzerritar azentua eta geldiuneak agerikoak izan eta, noizean behin, solaskidearen 

laguntza behar izan. 

 

Jarduerak 

Jendaurreko aurkezpenak 

 Aldez aurretik prestatutako jendaurreko aurkezpen eta azalpen laburrak egin. Azalpenok ulergarriak 

izango dira, nahiz eta atzerriko azentua eta intonazioa nabariak izan. Halaber, entzuleek egiten dituzten 

gaiaren gaineko galdera labur eta errazei erantzun. 

 Gai bati hasiera eman, beste gai batera pasatu eta amaitu. 

 

Transakzioak 

 Eguneroko transakzio arruntetan moldatu: bidaiak, ostatua, otorduak, erosketak, kudeaketak (adibidez, 

matrikularen bat egitea …) eta hain ohikoak ez diren egoeretan (adibidez, erreklamazio bat egin, 

erositako zerbait itzuli, administrazio-kudeaketa errazak egin ...). 

 Egunero kontuei buruzko informazioa, iritziak, argibideak edo arrazoibide errazak trukatu  arazoak 

konpontzeko. 
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Elkarrizketak 

 

 Elkarrizketa formaletan eta informaletan, eraginkortasunez parte hartu, aurrez aurre zein telefonoz edo 

bestelako baliabideez. 

 Gai orokorrei buruzko, eguneroko bizitzako edo interes pertsonaleko gaien gaineko elkarrizketetan 

(familia, zaletasunak, lana, bidaiak, gaurkotasuneko gertaerak …) nahikoa seguru aritu. 

 Sentimenduak (haserrea, zoriona, tristura, interesa, ardurarik eza), ametsak, itxaropenak, nahiak eta 

harridura azaldu esperientziak kontatzean edo ohiko komunikazio egoera batean. 

 Kontakizun lineal errazak egitea: esperientziak kontatu (esaterako, anekdotak), istorioak laburtu 

(adibidez, liburuetako eta filmetako argumentuak) eta iraganeko ezusteko gertakizunak kontatu 

(esaterako, istripu bat). 

 Iritzia erraz eman, eskatu eta justifikatu eta usteak, adostasunak eta desadostasunak adierazi adeitasun 

arauak errespetatuta. 

 Planak erraz azaldu eta justifikatu. 

 Jendaurrean erabili behar diren ohiko gizalegezko esapideak erabili. 

 Arazo bat azaldu, zer egin behar den eztabaidatu, konparatu eta aukerak kontrastatu. 

 Ohiko elkarrizketa eta eztabaida formaletan parte hartu esparru publikoetan, hezkuntza edo lan 

esparruetan, ohiko gaien gainean gertaera zehatzei buruzko informazioa trukatu. 

 

Irakurriaren ulermena 
Helburua 

Zentzu orokorra, informazio garrantzitsuena, puntu nagusiak, ñabardura garrantzitsuenak eta iritzi 

esplizituak ulertzea argiak diren eta ondo egituratuta dauden testu idatzi labur eta ertainetan, hizkuntza 

estandarrean idatzitakoak eta eguneroko gaiei edo gaurkotasuneko edo interes pertsonaleko gai orokorren 

alderdi zehatz batzuei buruzkoak.  

 

Jarduerak 

 Jarraibideak, argibideak dakartzaten mezu, iragarki eta kartel errazak ulertu (sarri erabiltzen diren tresnen 

funtzionamendua, errezetak, jokoak, zerbitzuen eskaintza …). 

 Argi idatzitako arauak eta aholkuak ulertu (segurtasun eta jarduera arauak, bidaien gainekoak, 

erantzukizunei buruzkoak …). 

 Iragarkietan, prospektuetan, katalogoetan, gidetan, liburuxketan, programetan edo dokumentu ofizial 

laburretan informazioa erraz  topatu eta ulertu, beti ere erraz eta argi egindakoak badira. 

 Webguneetako eta bestelako kontsulta-materialetako informazio zehatza topatu eta ulertu, baldin eta 

atal zailak berriro irakurtzeko aukera badago. 

 Eskutitzak, oharrak, korreo elektronikoak, sms-ak, foroetako,  blog eta sare sozialetako mezuak ulertu. 

 Erakunde publiko zein pribatuen (ikastetxeen, enpresen edo zerbitzu-konpainien) korrespondentzia 

formalaren informazio garrantzitsua ulertu: lan-eskaintzei buruzkoa, interneten erosketei buruzkoa … 

 Hizkuntza oso idiomatikoa edo espezializatua ez duten albiste eta artikulu erraz eta ondo egituratuetan, 

informazio nagusia, ideia adierazgarriak eta zenbait ñabardura garrantzitsu ulertu. 

 Hizkuntza errazean eta ez oso literarioan idatzitako fikziozko istorioen, kontakizunen, ipuinen edo eleberri 

laburren argumentua eta pertsonaien izaera eta euren arteko harremanak ulertu. 

 

Idatzizko ekoizpena eta elkarreragina 
Helburua 

Edozein euskarritan, ondo egituratutako eta testuinguruari egokitutako (hartzailea, egoera eta komunikazio-

asmoa) eguneroko, ohiko edo interes pertsonaleko gaiei buruzko testu labur edo ertain errazak idaztea, 

ohiko egitura linguistikoak eta hiztegia nahikoa zuzen erabilita, testu-kohesiorako oinarrizko baliabideak 

erabilita eta ortografia eta puntuazio arauak errespetatuta. 
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Jarduerak 

 Informazio pertsonal labur eta erraza daukan galdetegia bete. 

 Curriculum vitae labur, erraz eta ondo egituratua idatzi, alderdi garrantzitsuenak modu eskematikoan 

adierazita eta hartzaileari begira garrantzitsutzat jotzen den informazioa erantsita. 

 Oharrak, iragarkiak eta mezuak idatzi, informazioa edo iritzia helarazteko edo eskatzeko, adeitasun-

arauak errespetatuta. 

 Oharrak hartu, alderdi garrantzitsuenak zerrendatuta, elkarrizketa formaletan, aurkezpenetan, 

hitzaldietan edo solasaldi errazetan, beti ere diskurtsoa argi eta modu errazean eginda badago. 

 Gutun pertsonalak idatzi eta sare sozialetan, foroetan eta blogetan parte hartu, informazioa eman edo 

eskatzeko, istorioak kontatzeko, esperientziak, erreakzioak, sentimenduak, nahiak eta asmoak 

deskribatzeko, iritziak labur-labur emateko eta planak azaltzeko. 

 Gutun formal laburrak idatzi erakunde publiko edo pribatuei eta enpresei, informazioa eman eta 

eskatzeko, kudeaketa errazak egiteko (erreklamazio bat, adibidez), eskerrak emateko edo zerbitzuren bat 

eskatzeko, testuen ezaugarriak eta  funtsezko adeitasun-arauak errespetatuta. 

 Oso txosten laburrak idatzi, gertaera arruntei buruzko informazioa eta arrazoiak azaltzen dituztenak, 

testuinguru ezagunetan (eskola, lana, aisia ...), pertsonen, gauzen eta lekuen deskribapen erraza eginda 

eta gertaera nagusiak modu eskematikoan adierazita. 

 

Bitartekotza  
Helburua 

Xede-hizkuntzaren edo bestelako hizkuntzen hiztunen arteko bitartekotza egitea, eguneroko gaien edo 

interes pertsonaleko gaien gaineko informazioa modu errazean trukatu behar denean.  

 

Jarduerak 

 Besteei ahoz zein idatziz helarazi ahozko testuen edo testu idatzien zentzu orokorra, ideia nagusiak eta 

ñabardura garrantzitsuak, beti ere testuok argi egituratuta, abiada txikian edo ertainean esanda edo 

espezializatua ez den hizkuntzan idatzita badaude. 

 Eguneroko egoeretan, informazio-truke labur eta errazetan interpretatu, beti ere parte-hartzaileek argi 

eta astiro hitz egiten badute eta baieztatzeko eskatzea badago. 

 Egoera formaletan (adibidez, lan-elkarrizketa labur eta errazean), ondo egituratutako informazio-truke 

errazetan interpretatu, beti ere aldez aurretik prestatzea badago, azalpenak eskatzea badago eta parte-

hartzaileek  astiro, argi eta interpretazioa errazteko geldiuneak sarritan eginda hitz egiten badute.  

 Eguneroko egoeretan eta hain ohikoak ez direnetan (medikuari bisitaldia, administrazio-kudeaketa 

errazak, etxeko arazoren bat) bitartekotza egin, informazio garrantzitsuena ulertuta eta helarazita; baita 

iritzia eta konponbideen gaineko iradokizunak eman eta eskatuta ere. 

 Besteentzako ohar laburrak hartu (adibidez, mezu telefonikoak). 

 Aurkezpen, hitzaldi edo elkarrizketa labur eta ondo egituratuetan, besteentzako ohar laburrak hartu 

alderdi garrantzitsuenak zerrendatuta. 

 Hainbat iturritatik jasotako informazio-zati laburrak laburtu.  

 Infografia errazetan agertzen diren datuak azaldu edo helarazi (koadroak, grafikoak, diagramak …). 

 Pasarte idatzi laburren parafrasi errazak egin, jatorrizko testuko hitzak eta antolamendua erabilita. 

 

 

 

  



PROGRAMAZIOA B1 MAILA  

  

 

5 

 

GAITASUNAK ETA EDUKIAKGAITASUNAK ETA EDUKIAKGAITASUNAK ETA EDUKIAKGAITASUNAK ETA EDUKIAK    

1. GAITASUN ETA1. GAITASUN ETA1. GAITASUN ETA1. GAITASUN ETA    EDUKI FUNTZIONALAKEDUKI FUNTZIONALAKEDUKI FUNTZIONALAKEDUKI FUNTZIONALAK    

Komunikazio-esparru eta testuinguruari erreparatuta, ahozko hizkuntzako eta hizkuntza idatziko adierazle 

ohikoenen bidez, komunikazio funtzioak ulertu, ezagutu eta bete: 

Hizkuntzaren gizarte erabilerak 

 Agurtu, nork bere burua aurkeztu, besteak aurkeztu, aurkeztua izandakoan jarrera bat hartu, lagun, 

ezagun, arrotz edo bezero bati berba egin, baimena eskatu, aitzakiaren bat jarri, barkamena eskatu, 

eskerrak eman, zoriondu eta besteen arreta erakarri. 

 Beste pertsona batzuekiko interesa erakutsi, albiste baten aurrean jakinmina, harridura, pena, tristura, 

poza, etsipena, esperantza, beldurra, atsekabea, oniritzia, kontrako jarrera erakutsi. 

 Beste erabilera batzuk: oparitu, goretsi, gonbidatu, zoriondu, topa egin, ongietorria egin, zenbait 

gertaeren aurrean desiorik onenak opatu eta erreakzionatu. 

 Adostasuna, desadostasuna, probabilitatea, beharra edo beharrik-eza, ziurtasuna, zerbait egiteko 

gaitasuna, asmoa, nahia, oroitzapenak, kezkak eta ardurak adierazi. 

 Aurrean aipaturiko ekintza horien guztien gainean galdetu. 

 Laguntza eskatu eta eskaini, gonbidapen bat onartu eta errefusatu, baten bat jakinaren gainean jarri, 

aholkuak eman, iradoki, iradokizun bat onartu edo errefusatu, barkamena eskatu, desenkusak onartu eta 

baimena eman eta eskatu. 

 

Komunikazioaren kontrola 

 Laguntza eskatu: adierazi ez dela ulertzen, errepikatzeko, argitzeko edo zerbait letraz letra esateko 

eskatu, letraz letra esan, astiroago hitz egiteko erregutu, ulertzen edo ezagutzen ez diren esamoldeei 

buruz galdetu. 

 Beste inoren diskurtsoa ondo ulertzen dela adierazi, argibideak eskatu, beste baten hitzak erabili, nork 

bere burua zuzendu, baieztatu. 

 Ulertu ez duen kide bati zerbait azaldu edo itzuli. 

 Ondo ulertu ote den galdetu. 

 

Informazio orokorra 

 Beste pertsona batzuen gaineko informazioa eman eta eskatu (adina, abizena, egoera zibila, 

nazionalitatea, lanbidea, telefono zenbakia, helbidea, posta elektronikoa, trebetasunak, gustuak, 

zaletasunak). 

 Ordutegi, salneurri, data, janari, toki (eskola eta bizilekua) kantitate, objektu eta jarduerei buruzko 

informazioa eman eta eskatu. 

 Objektuak, pertsonak eta lekuak identifikatu. 

 Gauzaren bat zeinena den galdetu edo esan. 

 Pertsonak eta aldarteak deskribatu. 

 Azaldu gauzak noiz eta non gertatzen diren. 

 Eguneroko edo oraingo jarduerei buruz hitz egin. 

 Iraganeko jarduera edo egoerei buruz hitz egin. 

 Iraganeko eta oraingo ekintzak erlazionatu. 

 Asmo eta proiektuei buruz hitz egin. 

 Pertsona, objektu (jantziak, altzariak, etxe bat eta bere gelak), egoerak eta ekintzak deskribatu. 

 Eguraldia, aroa eta ingurumenari buruz hitz egin. 

 Gauzak kokatu eta lekutu espazioan (etxean, ikasgelan, hirian). 

 Zerbait edo norbaiten gertutasun edo urruntasuna adierazi. 
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 Asmaturiko edo gertaturiko pasadizo bat kontatu edo berorri buruz galdetu. 

 Nork bere burua zuzendu, zalantza agertu. 

 Gerta litezkeen edo gertatuko direnei buruz hitz egin. 

 Azalpen batean enumerazio bat egin. 

 Informazioa errepikatu eta igorri. 

 Informazio baten nondik-norakoak argitu (zergatia, ondorioak, baldintzak). 

 Laburpenak egin (mailara egokitutako pelikula edo liburu bat …). 

 Definizioak egin. 

 Zerbaiten gainean ezjakintasuna edo ezagutza erakutsi. 

 Aurreikuspenak eta iragarpenak egin. 

 Asmoak adierazi, hitza eman. 

 Pertsona, gauza edo gertaerei buruz hipotesiak egin. 

 Denboraren segida ondo adierazi. 

 Informazioa eman. 

 

Iritziak eta balioespenak 

 Galderak egin eta ezagutza edo ezjakintasuna adierazi. 

 Pertsona, objektu, leku, egoera eta egintzak alderatu. 

 Zalantza adierazi. 

 Adostasuna edo ezadostasuna adierazi, erabatekoa edo partziala. 

 Ideia edo proposamen baten alde edo kontra jarri. 

 Zaletasun, gustu, lehentasun eta interesei (eta berauen kontrakoei)  buruz galdetu eta berauek adierazi. 

 Zalantza, ziurtasuna, harridura, pena, hautaketa, axolagabetasuna adierazi. 

 Iritzi edo jarduera bat justifikatu. 

 Zergatiak, helburuak eta ondorioak adierazi. 

 Zerbait egiteko baldintzak formulatu. 

 Egintza bat balioetsi (egintza erraza edo gertagarria). 

 

Sentsazioak eta sentimenduak 

 Sentsazio fisikoei buruzko informazioa eskatu eta eman (hotza edo beroa, logura, gosea, egarria, zaporea, 

ongizatea edo ondoeza). 

 Osasun kontuetan onera edo txarrera egitea hitzez adierazi. 

 Aldartea eta beronen zergatien gaineko informazioa eman edo eskatu: asperdura, gogobetetzea edo 

atsekabea, miresmena, interesa, poza, haserrea, etab. 

 Sentipenak adierazi: harridura, poza, pena, kezka, nahigabea, beldurra, maitasuna, itxaropena, haserrea  

… 

 Beste inoren sentipenen aurrean modu egokian jokatu. 

 

Eskaerak, argibideak eta iradokizunak 

 Objektu eta zerbitzuak eskatu eta eman, onartu eta errefusatu. 

 Aholkuak eskatu eta eman, agindu. 

 Zerbait egiteko baimena eskatu eta eman edo ez eman. 

 Laguntza eskatu, eman, onartu eta errefusatu. 

 Norbait gonbidatu eta zerbait eskaini, onartu eta errefusatu. 

 Ohartarazi eta jakinaren gainean jarri. 

 Instrukzioak eskatu eta eman (helbideak, toki batera heltzeko argibideak). 

 Zerbait egiteko asmoa edo nahiari buruz informazioa eman eta eskatu. 

 Zerbait egiteko posibilitatea, ezintasuna edo beharra adierazi. 

 Debekuak adierazi. 

 Egitekoak iradoki eta beste inoren iradokizunen aurrean jarrera bat hartu. 
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 Hitzordua jarri, beste batekin geratu. 

 Telefono bitarteko elkarrizketak burutu (hizketan hasi, norbaitez galdetu, solaskideari itxaroteko esan, 

ulertzen edo aditzen dela adierazi, agur esan ...). 

 Zerbait egiteko proposatu. 

 

Diskurtsoaren antolamendua 

 Norbaitengana zuzendu, hitza eskatu eta eman. 

 Diskurtso bat hasi eta bukatu. 

 Gaia atera. 

 Elkarrizketa edo eztabaida antolatu: iritzia eman, adibideak jarri, zerbait azpimarratu (doinua, hitzen 

ordenamendua), nork bere burua zuzendu, zalantza adierazi, laburtu, gaia aldatu. 

 Lagundu interakzioan: iritzia eskatu, gaia aldatzeko eskatu, txanda eman, besteei hitz egiten utzi. 

 Interakzioan jarrera bat hartu: diskurtsoaren haria jarraitzen dela erakutsi, besteren bati hitza kendu. 

 Diskurtsoaren atalak erlazionatu. 

 Diskurtsoari kohesioa eman (denbora, hariari jarraitu alferreko errepikapenik gabe). 

 Telefonoz hitz egin: erantzun, baten batengatik galdetu, itxaroteko eskatu, galdetu ea entzuten dizuten, 

aditzen ari zarela adierazi. 

 Dagokion egitura eta erregistro formala edo informala erabili gutun eta mezuetan. 

 Esku artean darabiltzagun testu/diskurtsoen konbentzioak erabili. 

 

2. GAITASUN ETA EDUKI SOZIOKULTURAL ETA SOZIOLINGUISTIKOAK 

Eguneroko bizitzako alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak ezagutu eta aplikatu ahozko testuak eta testu 

idatziak ulertzeko, ekoizteko eta elkarreraginean aritzeko (eguneroko jarduerak, ikasteko eta lan egiteko 

ohiturak, aisialdia, jaiak, ordutegiak); bizi-baldintzak (etxea, ingurunea, egituraketa soziala); pertsonarteko 

harremanak (familiakoak, belaunaldikoak, ezagun eta ezezagunen artekoak); paralinguistikoa eta 

proxemikoa (jarrerak, keinuak, aurpegiera, ahotsaren erabilera, begi-kontaktua eta kontaktu fisikoa); 

kultura, ohiturak eta balioak (instituzioak, tradizioak, ospakizunak, zeremoniak, arte-adierazpena) eta 

konbentzio sozialak (adeitasun-formulak eta portaera sozialeko tratamendua eta arauak). 

 

Harreman sozialak: formaltasuna, distantzia eta hierarkia 

 Gizarte jokamolde egokiak erabili, egoera berezietan ere bai. 

 Xede kulturaren jarrera (postura, begirada, distantzia, eguraldiaren inguruko galderak, isiluneak) eta 

hizkuntza hartu hango pertsona ezezagunekin dagoenean. 

 Norberaren kulturakoak ez diren keinuak ezagutu eta erabiltzen jakin. 

 Laguntza keinuak, adeitasun keinuak (bostekoa eman, musuak, distantzia, begietara begiratu edo ez …) 

eta soinuak atzeman eta era horretako jokamoldeetara egokitu. 

 

Hizkuntza estandarra eta aldaerak 

 Bereiztu egoera formala eta informala eta kultura horretan ohi denez jokatu (errituak, ofizialak, 

partikularrak, formalak, informalak). 

 Hizkera idatzia eta mintzatua bereiztu eta ezberdintasunak bakoitzari dagokionean aplikatu. 

 Lagunarteko hizkerako esapideak atzeman eta testuinguru egokian erabili (ahoz, idatzita, SMSetan, chat-

etan). 

 

Kultura erreferenteak eta usadioak 

Honakoak ezagutu: 

 Esapide batzuen bitariko esanahia eta esangura gordina. 

 Denbora esapideen balio zehatza edo erlatiboa. 
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 Beste kulturan mingarriak edo tabuak diren hizkuntza formak. 

 Erreakzio barregarriak edo mespretxuzkoak sortzen dituzten interferentziak. 

 Askotan erabiltzen diren esapideen esanahia. 
 

Ohiturak eta kulturarteko erreferentziak 

Honakoen gaineko nozioak izan: 

 Ezaugarri geografikoak, klima, egituraketa politikoa, jaiak eta ospakizunak, hezkuntza sistema … 

 Gertaera eta pertsonaia historikoak. 

 Literatura, musika, arkitektura … 

 Gastronomia. 

 Ohiko zerbitzuak: osasun-zentroak, kiroldegiak … 

 

3. 3. 3. 3. KULTURARTEKO GAITASUN ETA EDUKIAK KULTURARTEKO GAITASUN ETA EDUKIAK KULTURARTEKO GAITASUN ETA EDUKIAK KULTURARTEKO GAITASUN ETA EDUKIAK     

    

Eguneroko egoera errazetan, bitartekotza ahalbidetzen duten  trebetasunen eta kulturarteko jarreren 

ezagutza eta erabilera: 

 Kontzientzia soziolinguistikoa. 

 Ezaguera kultural orokorrak. 

 Behaketa eta entzutea. 

 Harremanetan jartzea. 

 Errespetua. 

 

4. 4. 4. 4. GAITASUN GAITASUN GAITASUN GAITASUN ETA EDUKI ESTRATEGIKOAKETA EDUKI ESTRATEGIKOAKETA EDUKI ESTRATEGIKOAKETA EDUKI ESTRATEGIKOAK    

Ahozko testuen eta testu idatzien ulermena 
Ahozko testuak eta testu idatziak ulertzeko estrategiak jakin eta erabili, planifikatzeko, burutzeko, 

kontrolatzeko, konpentsatzeko  eta zuzentzeko estrategiak: 

 

 Zereginari eta gaiari buruzko eskemak eta aldez aurretiko informazioa mobilizatu. 

 Egoera eta testuingurua aintzat hartu. 

 Testu-mota identifikatu ulermena horretara egokituta. 

 Ulermen-motak desberdindu (zentzu orokorra, funtsezko informazioa, puntu nagusiak, ñabardura 

garrantzitsuak). 

 Edukiari eta testuinguruari buruzko hipotesiak formulatu. 

 Esanahiaren gaineko hipotesiak inferitu eta formulatu elementu adierazgarrien, linguistikoen eta 

paralinguistikoen ulermenetik hasita. 

 Hipotesiak egiaztatu. 

 Hipotesiak berriro formulatu elementu berrien ulermenetik hasita.  

 Ideia esanguratsuenak bereiztu eta komunikazio-asmoa, gai aldaketa, iritzien arteko aldea, komunikazio-

trukearen edo testuen xehetasunak antzeman. 

 Maila honetako testuen ulermenari erraz eutsi, horretarako, estrategia egokiak erabilita. 

 Jasotako testuetan, ohiko antolatzaileak atzeman eta testuaren zati bakoitza markatzen duen doinua 

atzeman (hasiera, jarraipena, sailkapena, enumerazioak, argudioa, adibideak, enfasia, birformulazioa, 

laburpena, ondorioak, gai aldaketa, amaiera iragartzea eta amaiera). 

 

Ahozko testuen eta testu idatzien ekoizpena eta elkarreragina  
Ahozko testuak eta testu idatziak ekoizteko eta elkarreraginean aritzeko estrategiak jakin eta erabili, 

planifikatzeko, burutzeko, kontrolatzeko eta zuzentzeko estrategiak: 
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 Egoera eta testuingurua aintzat hartu. Erregistroa, trataera, adierazpideak, jarrerak, distantzia, 

mugimenduak eta ahotsaren tonua testu-motara, berba-lagunetara, komunikazio-kanaletara eta lekura 

egokitu. 

 Buru-eskemak aktibatu jardueraren eta testu espezifikoaren egiturarako (adibidez, aurkezpena edo 

transakzioa). 

 Mezua argi sortu, haren ideia nagusiak eta oinarrizko egitura bereizita. 

 Aldez aurretiko ezagutzei etekinik handiena atera. 

 Mezua argitasunez eta modu koherentean adierazi, ondo egituratuta eta testu-mota bakoitzeko ereduei 

eta formulei doituta (gutunak, elkarrekintzak, esku-paperak, oharrak, aurkezpenak …). 

 Zailtasunak eta ezagutzen diren baliabideak aintzat hartuta, zeregina berregokitu (zereginaren bertsio 

apalago bati ekin), baita mezua ere (benetan adierazi nahi izango litzatekeen horretan amore eman). 

 Diskurtsoak izango duen eragina eta arrakasta kontrolatu, argibideak eskatuta eta eskainita eta 

komunikazioa berriro egokituta. 

 Ahozko testuak ekoizteko eta ahozko elkarreraginean aritzeko, gabezia linguistikoak berdindu prozedura 

linguistikoen bidez (adibidez, antzeko esanahia duten hitzak erabili edo hitzak eta esapideak definitu edo 

parafraseatu) edo paralinguistiko edo paratestualen bidez (adibidez, laguntza eskatu, objektuak 

seinalatu, deiktikoak erabili, gorputz-hizkuntza erabili: keinuak, aurpegierak, jarrerak, begi edo gorputz-

kontaktua, edo soinu estralinguistikoak erabili). 

 Idatzizko testuak ekoizteko eta idatzizko elkarreraginean aritzeko, baliabide linguistikoak eta tematikoak 

egokiro topatu eta erabili (hiztegiak eta gramatikak erabili, laguntza lortu …). 

 Xede-kulturan eta hizkuntzan elkarrizketa nola egiten den jakin eta norberak egin (agurra, hasiera, gaiak 

sartu, erreakzioa, berba egiteko txandak, gai aldaketak, etenak, ondorioak eta amaiera). 

 Ideiak modu koherentean antolatu, arrazoirik gabeko saltorik ez atzera bueltarik egin gabe. 

 Kontuan hartu denbora, leku eta logika progresioak (zergatia-ondorioa, baldintza-gauzatzea, tesia-

argudioa-ondorioa). 

 

 

5555. . . . GAITASUN GAITASUN GAITASUN GAITASUN DISKURTSIBOADISKURTSIBOADISKURTSIBOADISKURTSIBOA    

    

Hizkuntza idatzian eta ahozkoan –bakarrizketetan eta elkarrizketetan-, testuinguruari egokitutako ohiko 

ereduak ezagutu, ulertu eta aplikatu: 

 

 Testuinguruaren ezaugarriak, parte-hartzaileak (hazpegiak, harremanak, komunikazio-asmoa) eta egoera 

(kanala, lekua, denbora) kontuan hartuta. 

 Testu-mota, formatua eta egitura. 

 Hizkuntza-aldaerak, erregistroa eta estiloa. 

 Baliabide sintaktikoak, lexikoak, fonetiko-fonologikoak eta ortotipografikoak. 

 Testuaren antolamendua eta egituraketa honakoak kontuan hartuta: testu-mota (azalpena, 

deskribapena, narrazioa, argudioa), barne-egitura primarioa (hasiera, garapena, ondorioa) eta 

sekundarioa (perpausen arteko harremana, harreman sintaktiko eta lexikoa). 

 

Nolako testuak irakurtzen dira? 

Atazak egitean, helburu zehatzak lortzeko asmoz irakurtzen dira testuak. 

 

 Sentimenduak, erreakzioak, esperientziak, interesak eta informazioa trukatzeko mezu pertsonalak zein 

gizarte izaera dutenak (sare sozialetakoak, posta elektronikoak, gutunak, oharrak), ohiko zereginen eta 

gai ezagunen gainekoak.  

 Gutun formal errazak. 
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 Ohiko gaien inguruko galdeketak eta inprimakiak. 

 Gizarte izaera duten testu ezagunak: zoriontzekoak, gonbidatzekoak, onartzekoak, uko egitekoak, 

eskertzekoak, zerbitzu bat eskatzekoak, barkamena eskatzekoak. 

 Azalpena eta informazioa ematen duten txosten errazak. 

 Seinaleak eta errotuluak. 

 Lan iragarkiak. 

 Jarraibideak, tutorialak eta erabilera arauak. 

 Abisuak eta berri emate publikoak. 

 Prospektuak. 

 Posterrak eta iragarkiak. 

 Esku-paperak, merkataritza eta turismo aurkitegiak. 

 Prezio zerrendak. 

 Ordutegiak. 

 Mapak, fakturak, txartelak eta antzerki, zinema, telebista eta irrati programazioak. 

 Hiztegiak, katalogoak, agendak, aisi-aurkitegiak eta telefono zerrendak. 

 Web orriak, blogak, foroak, … 

 Errezetak. 

 Egunkariak eta aldizkariak: albisteak, artikulu ez espezializatuak, erreportajeak, elkarrizketak, iritzi 

artikulu errazak. 

 Komikiak erregistro estandarrean eta mailari egokituak. 

 Olerki errazak. 

 Biografiak. 

 Abestien letrak. 

 Horoskopoa. 

 Nobela eta ipuinak, mailari egokitutakoak edo errazak. 

 

Nolako testuak entzuten dira? 

Atazak egitean, helburu zehatzak lortzeko asmoz entzuten dira testuak. 

 

 Aurrez aurreko izaera informaleko elkarrizketak. 

 Egunerokoan izaera formaleko elkarrizketak. 

 Informazio trukeak. 

 Transakzioak, informazioa, ondasunak eta zerbitzuak eskatzeko eta emateko eta baita arazo jakinak 

(deboluzioak, erreklamazioak, administrazio eta merkataritzako tramiteak) bideratzeko ere. 

 Elkarrizketa eta talde batzarretako elkarrekintzak. 

 Gaur egungo kultura eta albiste mintzagai ezagunen gaineko iruzkinak, azalpenak, iritziak. 

 Norbere esparruari dagozkion azalpen eta mezuak (bakoitzaren informazioa, klaseak, ikasketak, lana, aisia 

eta beharrizanak). 

 Familiako gora-beheren inguruko eztabaidak hizkuntza estandarrean. 

 Jarraibideak, aholkuak eta azalpenak. 

 Aurkezpenak eta testuinguruan kokatutako deskripzio eta narrazio errazak. 

 Mintzagai ezagunen inguruan argi mailakatutako hitzaldi eta konferentziak. 

 Kirol gertaera, kontzertu, hegaldi, aireportu eta geltokietako informazioa eta berri emate publikoak. 

 Erantzungailuak. 

 Osasun zerbitzuak, orduak, trafikoa eta eguraldiaren inguruko telefono informazioa. 

 Eguraldi albistegiak. 

 Turismoaren gaineko informazioa (audiogida errazak ...). 

 Iragarki testuak irratian eta telebistan. 

 Lehendik ezagunak diren albisteak. 
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 Iragarkiak eta eskaintzak dendetan. 

 Irrati eta telebista programak hizkuntza ikasten ari direnentzat. 

 Abestiak. 

 

Nolako testuak ekoizten dira? 

Atazak egitean, helburu zehatzak lortzeko asmoz ekoizten dira testuak. 

 

Ahozko testuak 

 Eguneroko harremanetakoak (agurrak, aurkezpenak, barkamenak, eskerrak erakutsi, goraipamenak, 

konplimenduak …). 

 Zorionak ematekoak, gonbidapenak egitekoak, gurariak adieraztekoak, jarduera proposamenak 

egitekoak. 

 Aurrez aurreko izaera informaleko elkarrizketak. 

 Egunerokoan izaera formaleko elkarrizketak. 

 Informazio trukeak: norberarena, zaletasunak, interesak, iritziak, ekintzak, kopuruak, prezioak, datak, 

orduak, kokalekua. 

 Transakzioak, informazioa, ondasunak eta zerbitzuak eskatzeko eta emateko eta baita arazo jakinak 

(deboluzioak, erreklamazioak, administrazio eta merkataritzako tramiteak) bideratzeko ere. 

 Narrazio errazak, deskripzioak eta mezuak besteei igorri. 

 Elkarrizketa eta talde batzarretako elkarrekintzak. 

 Aurretik prestatutako mahai-inguruak. 

 Gaur egungo kultura eta albiste mintzagaien gaineko iruzkinak eta iritziak. 

 Mezua argitu, itzuli edo berari buruzko azalpenak. 

 

Testu idatziak 

 Sentimenduak, erreakzioak, esperientziak, interesak eta informazioa trukatzeko mezu pertsonalak zein 

gizarte izaera dutenak (sare sozialetakoak, posta elektronikoak, gutunak …). 

 Gai orokorren edo norberaren gaineko galdeketak eta inprimakiak sortu eta bete. 

 Norbere gustuko gaien eta ohiko jardueren gaineko oharrak eta mezuak. 

 Ohiko esamoldeak dituzten testu sozialak: zoriontzekoak, gonbidatzekoak, onartzekoak, uko egitekoak, 

eskertzekoak, zerbitzu bat eskatzekoak, barkamena eskatzekoak, aholkuak ematekoak. 

 Azalpen eta informazio izaera duten gai ezagun eta ohikoen gaineko txosten laburrak. 

 Eskolako egunkari eta aldizkarietarako berarentzat interesgarriak diren gaien inguruko artikulu labur eta 

errazak. 

 Jatorri ezberdineko edukien laburpenak. 

 Jardueren inguruko kontakizun laburrak. 

 Gustuko dituen eguneroko gaien inguruko deskripzio errazak. 

 Gertaera ezagun baten deskripzioa. 

 Sormenezko testu errazak. 

 Hitzarmenen eta plangintzen edo proiektuen gaineko deskripzioak. 

 Biografiak. 

 Curriculum vitae. 

 Errezetak eta jarraibideak. 

 

Ze gai jorratzen dira? 

 Norberaren identifikazioa:  gustuak, ohiturak, beldurrak, … 

 Etxebizitza, hiria eta ingurua. 

 Eguneroko jarduerak. 

 Aisialdia. 
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 Bidaiak. 

 Giza-harremanak eta gizarte-harremanak. 

 Osasuna eta gorputzaren zaintzak. 

 Hezkuntza. 

 Erosketak eta jarduera komertzialak. 

 Elikadura (janaria). 

 Zerbitzuak eta ondasunak. 

 Hizkuntza eta komunikazioa. 

 Eguraldia, aroa eta ingurumena. 

 Zientzia eta teknologia. 

 Kultura aniztasunarekin lotutako alderdi kulturalak. 

 Gaurkotasuna duten gaiak. 

 

 

6666. . . . GAITASUN ETA EDUKI LINGUISTIKOAKGAITASUN ETA EDUKI LINGUISTIKOAKGAITASUN ETA EDUKI LINGUISTIKOAKGAITASUN ETA EDUKI LINGUISTIKOAK    

    

GAITASUN ETA EDUKI SINTAKTIKOAK 

    

• Perpaus bakuna 

Perpauseko osagaiak 

 

Subjektua: Das Kind schläft.  

Aditza: Peter arbeitet bei Siemens.  

Subjektu eta aditzaren artean pertsonan eta numeroan komunztadura dago. 

Osagarri akusatiboa: Ich schreibe einen Brief.  

Osagarri datiboa: Der Pullover gehört meinem Freund.  

Osagarri adberbialak:  

Denborazkoak: Ich komme heute an.   

Kausalak: Wegen der Krankheit des Vaters blieb er zu Hause.   

Modalak: Die alte Frau spricht sehr langsam.  

Lekukoak: Er wohnt in Hamburg.  

 

Perpauseko osagaien ordena eta predikatuaren osagaien ordena 

 

Aditza. Position II: Morgen fliegen wir nach Berlin. Beste osagai guztiek ordena aldakorra izan dezakete. 

Aditzak gutxienez bi elementu dituenean Perpaus parentesia osatzen da (Satzklammer). Parentesiaren lehen 

zatia aditz jokatuak osatzen du eta bigarrena forma ez jokatuak edo aurrizkiak: Gestern sind wir nach Berlin 

geflogen. 

Predikatuan pertsona izenordainak izenen aurrean kokatzen dira. Izenen ordena: nominatiboa, datiboa, 

akusatiboa. Izenordainen ordena: nominatiboa, akusatiboa, datiboa. Osagarri adberbialen ordena: denbora, 

kausa, modua, lekua. 



PROGRAMAZIOA B1 MAILA  

  

 

13 

 

 

Perpaus motak 

 

Adierazpen-perpausak: Morgen fliegen wir nach Berlin. 

Galderazkoak, erabatekoak: Fliegen wir morgen nach Berlin?  

Galderazkoak, partzialak: Wohin fliegen wir morgen?  

Aginterazkoak: Fliegt morgen nach Berlin!   

Ezezkoak: Anna kocht heute keine Suppe. Anna kocht heute nicht. 

 

• Perpaus konposatuak 

- Alborakuntza: Er kann die Wohnung nicht mieten, er hat nicht genug Geld. 

- Perpaus koordinatuak: Er kann die Wohnung nicht mieten, denn er hat kein Geld. 

- Menpekoak: 

Juntagailuen bidez: Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland arbeiten möchte.  

Erlatibozkoak: Das ist der Mann, den ich im Urlaub kennen gelernt habe.  

Kontzesiboak: Obwohl Peter krank ist, geht er nicht zum Arzt. 

Helburukoak: Jochen kauft sich einen Computer, um spielen zu können. 

            Jochen kauft einen Computer, damit seine Kinder spielen können. 

Galderakoak: Deine Frau hat gefragt, wann du kommst. 

Ondoriozkoak: Es ist so spät, dass wir nicht mehr ins Kino gehen können. 

Denborazkoak: Gerokotasuna. Nachdem wir gegessen hatten, haben wir Kaffee getrunken. 

  Aurrekotasuna. Bevor ich ins Bett gehe, putze ich mir die Zähne. 

 

 

GAITASUN ETA EDUKI LEXIKOAK 

 

• Izenak 

 

- Izen motak. Arruntak: Tisch, Buch... eta nagusiak: Anna, Berlin..., zehatzak: Lampe, Auto… Abstraktuak: Die 

Einsamkeit, der Frieden..., bakunak: Wort, Bild… eta elkartuak: das Wörterbuch, die Hausnummer… 

- Generoa. Maskulinoa: der Vater, der Winter, der Realismus, der Schmetterling…, femeninoa: die Lampe, die 

Lehrerin, die Bäckerei, die Kultur… eta neutroa: das Brot, das Gute, das Zentrum, das Instrument... 

- Numeroa. Pluralak osatzea: Lampen, Tische, Bücher. (-en) deklinabidea izen maskulino leunekin: der 

Student, den Studenten, dem Studenten, des Studenten. 

- Kasua. Nominatiboa, akusatiboa, datiboa eta genitiboa: der Stuhl, den Stuhl, dem Stuhl, des Stuhles. 

- Txikigarriak: –chen eta –lein; der Bruder, das Brüderchen, das Brüderlein. 

- Atzizki nagusiak: -ei, -er, -heit, -keit, -ment, -schaft, -um, -ung … 

- Aurrizki nagusiak: Ab-, Aus-, Ent-, Ge-, Miss-, Rück-, Ver-, Vor-, … 

- Izen elkartuak: –ling, -tion, (Fugen-s): (Lieblingsspeise, Demonstrationsrecht). 

- Partizipioa eta adjektiboa izen moduan: der Verletzte, der Kranke, der Bekannte, … 

 

 

• Adjektiboak 
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- Komunztadura: atribuzio funtzioan izenarekin genero, numero eta kasuan komunztadura gordetzen du: Das 

schöne Leben. Funtzio predikatiboan aldaezina da: Das Leben ist schön. 

 

 

- Generoa eta numeroa. Adjektiboaren deklinabidea: artikulu mugatuarekin: der schwarze Rock, artikulu 

mugagabearekin: ein schwarzer Rock, posesiboa: mein schwarzer Rock, ezezkoa: kein schwarzer Rock, 

mugatzailerik gabe: schwarzer Rock y partizipioa (Partizip II): ein geparktes Auto. 

 

- Adjektiboaren graduak:  

- Positiboa: klein, alt… 

- Konparatiboa: kleiner, älter… 

- Superlatiboa: am kleinsten, die älteste Universität 

- Konparaziokoak. Berdintasunekoa: so groß wie eta desberdintasunekoa: größer als 

- Modifikatzaileak: 

Atzizkiak: -bar, -frei, -isch, -ig, -lich, -los, -reich … 

Aurrizkiak: a-, des-, im-, in-, miss-, un … 

 

• Determinatzaileak 

 

- Artikuluak: 

Mugatua, singularra: der, das, die. Plurala: die 

Mugagabea, singularra: ein, ein, eine. 

Ezezkoa, singularra: kein, kein, keine. Plurala: keine 

- Erakusleak: dieser, dieses, diese 

- Posesiboak: mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr, Ihr 

- Zenbatzaileak. Kardinalak: eins, dreiunddreißig, …, ordinalak: der erste, der dreiunddreißigste, …, 

enumeratiboak: erstens, zweitens, …, zatikatzaileak: ein_ halbe_, drei Viertel, …, iteratiboak: einmal, dreimal, 

…, biderkatzaileak: doppelt, dreifach, … 

- Zehaztugabeak: alle, beide, ein bisschen, ein wenig, etwas, nichts, genug, ein paar, jeder, viele, wenige, 

welche, … 

- Galdetzaileak: welcher, was für ein, wie viel, … 

 

 

• Izenordainak 

 

Motak: 

- Pertsona izenordainak: ich, du, er, es, sie, wir, ihr, sie, Sie, nominatibo, akusatibo eta datiboan. 

- Posesiboak: mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr, Ihr, nominatibo, akusatibo, datibo eta genitiboan. 

- Bihurkariak: mich, dich, sich, uns, euch, sich, akusatiboan eta mir, dir, sich, uns, euch, sich datiboan. 

- Elkarkariak: uns, euch, sich. 

- Erakusleak: dieser, dieses, diese, diesen, … 

- Zehaztugabeak: alle, beide, (k)einer, ein bisschen, ein wenig, etwas, jemand, nichts, niemand, man, 

viel, wenig... 

- Galdetzaileak. Forma aldakorrak: wer, wen, wem... eta aldaezinak: warum, wann, was ...                            

- Preposiziokoak: daran, dafür…      

- Erlatiboak. Forma aldakorrak: der, das, die, … nominatibo, akusatibo eta datiboan, eta aldaezinak 

(was, wo)         

 

Erabilerak: 

Oro har, izenordainak perpausaren osagai edota perpaus osoen ordez erabiltzen dira, maiz hauek ez 

errepikatzeko 
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• Aditzak 

 

Adizkiak osatzea 

 

- Aditz erregularrak. Infinitiboa: aufmachen, arbeiten, …, orainaldia: ich mache auf, du arbeitest…, lehenaldi 

sinple: ich machte auf, du arbeitetest …, lehenaldi burutua: ich habe aufgemacht, du hast gearbeitet …, 

lehenaldi burutu-burutua: ich hatte aufgemacht, du hattest gearbeitet …, geroaldia (Futur I): ich werde 

aufmachen, du wirst arbeiten …, agintera: Mach … auf!, Arbeitet! Konjunktiv II: ich würde aufmachen, du 

würdest arbeiten…, partizipioa (Partizip II): aufgemacht, gearbeitet…. 

Pasiboa. Orainaldia: es wird gemacht, lehenaldi sinplea: es wurde gemacht, lehenaldi burutua: es ist gemacht 

worden.           

 

- Aditz irregularrak. Infinitiboa: trinken, fahren... orainaldia: ich trinke, du fährst..., lehenaldi sinplea: ich 

trank, du fuhrst..., lehenaldi burutua: ich habe getrunken, du bist gefahren..., lehenaldi burutu-burutua: ich 

hatte getrunken, du warst gefahren..., geroaldia (Futur I): ich werde trinken, du wirst fahren..., agintera: 

Trink…!, Fahrt …! …, Konjunktiv II (aditz arruntenak soilik): forma sinplea: ich hätte, du wärest, … forma 

konposatua: du wärest gefahren, er hätte geschrieben, ... 

Pasiboa. Orainaldia: es wird gegessen…, lehenaldi sinplea: es wurde gegessen, lehenaldi burutua: es ist 

gegessen worden. 

 

- Aditz mixtoak: denken, bringen, … 

 

- Aditz laguntzaileak: haben, sein, werden. 

 

- Aditz modalak: können, dürfen, wollen, mögen, müssen, sollen. Orainaldian: er kann, er darf, er will, er mag, 

er muss, er soll, …, lehenaldi sinplea: er konnte, er durfte, er wollte, er mochte, er musste, er sollte, 

Konjunktiv II: er könnte, er dürfte, er wollte, er möchte, er müsste, er sollte, … 

Pasiboa. Orainaldia: Das Kinderzimmer muss aufgeräumt werden. 

 

Aditz modalek honakoa adierazten dute: 

- Faktualitatea: Gestern konnte ich nicht ins Kino gehen, weil ich lange arbeiten musste. 

- Beharrizana: Ich muss mir unbedingt neue Schuhe kaufen. 

- Obligazioa: Du sollst nicht lügen. / Du musst in die Schule gehen.   

- Aholku edo gomendioa (K. II): Sie sind krank. Sie sollten zum Arzt gehen. 

- Gaitasuna: Als ich 5 war, konnte ich schon lesen. 

- Baimena: Als ich 16 wurde, durfte ich Bier trinken. 

- Ahalera: Ich konnte kein Taxi finden, weil es stark regnete. 

- Debekua:  Als ich 12 war, durfte ich abends nicht ausgehen. 

- Asmoa: Schau mal, der Pullover ist doch toll. Den will / möchte ich mir kaufen.  

 

- Aktiboa eta pasiboa (Prozesua) (Vorgangspassiv): Präsens: Wir essen einen Apfel. Der Apfel wird gegessen. 

/Präteritum: Wir aßen einen Apfel. Der Apfel wurde gegessen. / Perfekt: Wir haben einen Apfel gegessen. Der 

Apfel ist gegessen worden. 

 

- Pasiboa (Egoera) (Zustandspassiv): Das Buch ist übersetzt. Das Geschäft ist von 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr 

geöffnet. 

 

- Preposiziozko osagarria duten aditzak: denken an, warten auf, sich interessieren für, sich verlieben in, 

fragen nach, sich ärgern über, sich bewerben um, gratulieren zu, sich entschuldigen bei...für, diskutieren 

mit... über. 

  



PROGRAMAZIOA B1 MAILA  

  

 

16 

 

- Aurrizkiak duten aditzak 

Banagarriak: ab-, an-, auf-, aus-, ein-, her-, hin-, mit-, nach-, vor-, weg-, weiter-, wieder-,  zu-, zurück, 

zusammen- eta banaezinak: be-, ent-, er-, ge-, miss-, ver-, zer-  

 

- Aditz bihurkariak: Ich wasche mich. / Ich wasche mir die Hände.  

- Aditz elkarkariak: Sie lieben sich. 

- Aditz inpertsonalak: Es regnet. 

 

Adizkien erabilera 

- Orainaldia adieraztea. Indikatiboko orainaldia: Ich mache eine Reise. Ich fahre nach   München. 

- Geroaldia adieraztea: 

Indikatiboko orainaldia (ziurtasuna): Im Sommer fahre ich nach München. 

Futur I (geroaldi ez-ziurra): Im Sommer werde ich nach München fahren. 

- Lehenaldi adieraztea:  

Lehenaldi sinplea. Narrazioaren aldia: Ich machte eine Reise. Ich fuhr nach München. 

Lehenaldi burutua. Burututako gertaera orainaldiarekiko: Ich habe eine Reise gemacht. Ich 

bin nach München gefahren. 

Lehenaldi burutu-burutua. Lehenaldi sinplearekiko lotura: Nachdem er viel gegessen hatte, 

wollte er kurz schlafen. 

- Irrealitatea edo hipotesia adieraztea: Konjunktiv II: Wenn ich Zeit hätte, ginge ich ins Theater/würde 

ich ins Theater gehen. Im Perfekt: Wenn ich Zeit gehabt hätte, wäre ich ins Theater gegangen. 

- Aspektua. Ohiturazkoa/duratiboa: Ich lese ein Buch / Ich lese gerade ein Buch, 

inkoatiboa/terminatiboa: Ich habe gerade ein Buch gelesen /Ich habe das Buch schon gelesen. 

- Agindua edo erregua adieraztea. Agintera: Komm! Ruft doch mal an!  eta Konjunktiv II: Könnten Sie 

bitte…. Ich hätte gern …. 

 

Aldien arteko kontrastea: 

Ich möchte jetzt nichts mehr trinken (Präsens), denn ich habe vorher schon etwas getrunken (Perfekt). 

Nachdem er gefrühstückt hatte (Plusquamperfekt), ging er in die Schule (Präteritum). 

Wenn ich Geld hätte (Konjunktiv II), würde ich mir einen Mercedes kaufen (Konjunktiv II). 

 

Aditz nominalaren perifrasia (Funktionsverbgefüge): Eine Frage stellen, eine Rede halten, (k)eine Rolle 

spielen. 

 

• Adberbioak.  

Denbora, lekua etab. adierazteko. 

 

Motak:  

- Lekukoak: da, hier, dort, rechts, oben, unten, …     

- Norabidezkoak: her, hin, nach oben, von unten, … 

- Denborazkoak: damals, früher, gestern, heute, morgen, morgens, jetzt, immer, oft, bald, gleich, 

lange, nie, ...  

- Kausalak: deshalb, deswegen, darum, …  

- Baldintzazkoak: dann, sonst, …  

- Moduzkoak: gern, leider, so, ...  

- Galdetzaileak: wo, wohin, woher, wie, warum, womit, ...   

- Kontzesiboak: trotzdem, ...  

- Gradukoak: besonders, ganz, genug, sehr, ziemlich, zu, …   

- Preposiziozkoak: daran, dafür, damit, …  

 

Gradua. Adberbio gutxik onartzen dute gradua: gern, gut, viel, …    
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• Loturak 

 

-Ohiko preposizio hauek kasu hau eskatzen dute: 

akusatiboa: bis, durch, entlang, für, gegen, ohne, um 

datiboa: aus, bei, gegenüber, mit, nach, seit, von, zu 

akusatiboa edo datiboa: an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen 

genitiboa: trotz, während, wegen    

 

- Lokailuak 

Juntadura adierazteko: aber, denn, oder, sondern, und, trotzdem, deshalb, …, termino 

ezberdinetakoak: entweder… oder, nicht nur…sondern auch, sowohl…als auch, weder… noch.                         

Menpekoak. Adbertsatiboak: während  

Kausalak: da, weil  

Konpletiboak: dass  

Kontzesiboak: obwohl  

Baldintzazkoak: wenn  

Ondoriozkoak: so dass, um… zu  

Zalantzazkoak: ob  

Helburukoak: damit, um … zu  

Denborazkoak:  als, bevor, bis, nachdem, seitdem, wenn, während.   

 

 

   

-Lokuzioak: Denborazkoak (als Erstes, …), kausalak (aus diesem Grund, …). 

 

-Partikula modalak: aber, auch, denn, doch, eben, eigentlich, einfach, etwa, halt, ja, mal, nur, ruhig, schon, 

sowieso, überhaupt, vielleicht, wohl, ziemlich…  

 

 

 Diskurtsoa 

 

Diskurtso markatzaileak (norbaitengana zuzendu, hitz egiten hasi, etab.):  

Aurkezpenak, gairako sarrerak: Meine/Sehr geehrte Damen und Herren, Liebe(r), Guten Morgen, … 

  

Jarraitzeko: außerdem, zudem, …        

 Amaitzeko: zum Schluss, zusammenfassend, abschließend, …      

Gaia aldatzeko: andererseits, dagegen, während, …  

 

Diskurtsoa antolatzeko baliabideak: 

Informazioa gehitu: nicht nur…sondern auch, außerdem / Darf ich Sie mal kurz unterbrechen?... 

         

Sailkatu: Einerseits, andererseits, ... 

Zerrendatu:  Erstens, zweitens, …    

Transmititu:  Es sieht so aus, ... 

Birformulatu: Ich wiederhole, Ich schlage vor, Ich habe nicht vor, ...  

Adibideak eman:   Zum Beispiel, ... 

Argumentazioak egin:  Ich bin dafür / dagegen, weil…, ... 

Besteen iritzia ukatu: Das stimmt nicht. ... 

Indartze esamoldeak erabili:  Das ist wirklich so. ... 

Laburtu: Zum Schluss, ... 
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Agurrak: guten Morgen, guten Tag, hallo…  Joaterakoan agur esan: Auf Wiedersehen, tschüss, Komm gut 

nach Hause, …    

 

Baliabide sintaktikoak: 

 Kokapena:  Zuerst, dann, danach, schließlich, zuletzt, ...    

 Errepikapena: noch einmal, …  

     

Aditz aldien koherentzia:  Er sagte, dass er morgen kommen wollte. / Er sagte, dass er morgen kommen will.    

 

Erabilpen handiko lokailuak: ikus “lokailuak“ atalean. 

   

 

Intonazioa eta melodia testuan: modu neutroan hitz egiten bada, azentu nagusia perpausaren amaieran 

joaten da, azken izenean ia beti: Er fährt heute nach München (neutral). Baina, printzipioz, esaldiko azentua 

edozein hitzek izan dezake eta, horrela, elementu hori fokalizatuta gelditzen da: Er fährt heute nach 

München (er, nicht sie). Er fährt heute nach München (heute, nicht morgen). 

 

 Lexikoa eta semantika 

 

Ohiko elementuak:  

Ach, aha, aua, doch, toll, super, klasse, schön, na gut, na ja, bitte, danke, … Wie schön! Schau mal! … 

Landutako egoeren hiztegia. 

Eremu lexikalak: gehen (ausgehen, mitgehen, weitergehen), machen (aufmachen, mitmachen, wegmachen, 

weitermachen, wiedermachen, zumachen, ...) steigen (aussteigen, einsteigen, umsteigen), ziehen (anziehen, 

ausziehen, umziehen), … 

 

Esanahi hurbileko hitzak. Homonimoak: die Bank – als Kreditanstalt, die Bank – als Sitz/ der Band - Buch, das 

Band – Binde. Homografoak: das Band [bant] , die Band [bεnt]  

 

Sinonimoak eta antonimoak: 

Sinonimoak. Adjektiboak: schlecht – schlimm, öffentlich – staatlich, izenak: Stelle – Arbeitsplatz, Poet 

– Dichter, aditzak: beginnen – anfangen, informieren – berichten, ...  

Antonimoak: Adjektiboak: groß - klein, tolerant – intolerant, diszipliniert – disziplinlos, izenak: 

Abfahrt – Ankunft, Tag – Nacht, Wahrheit – Lüge, aditzak: abnehmen-zunehmen, anfangen - 

beenden, anziehen – ausziehen, einschalten-ausschalten, ... 

 

Sasi-lagunak: Angel, Bote, Ente, Mofa, …  

 

Esapide topikoak: 

Agurrak. Formala: Wie geht es Ihnen? – Gut, danke. Und Ihnen? eta informala: Wie geht’s? - Danke, 

es geht. Und dir? 

Aurkezpenak. Norbere burua: Mein Name ist Müller.- Freut mich. Meier ist mein Name. Norbait 

ezagutzera eman: Darf ich Ihnen Herrn Müller vorstellen?  
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Baimena eskatu. Modu inpertsonalean: Darf man hier rauchen? edo pertsonalean: Darf ich bitte 

telefonieren? 

Zerbitzu bat eskatu: Könntest du bitte meine Blumen gießen?   

Laguntza eskatu: Kannst du mir bitte helfen? 

Barkamena eskatu. Modu erraz batean: Entschuldigen Sie, bitte! Verzeihung!                                      

Eskerrak eman: Danke (schön). Bitte (schön).                                    

Zorionak eman. Urtebetetzean: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Gabonetan: Frohe 

Weihnachten und ein glückliches neues Jahr! Pazkoan: Frohe Ostern! 

Zerbait opa norbaiti. Bidaietan: Gute Reise! Komm gut nach Hause! Jatorduetan: Guten Appetit! - 

Danke, gleichfalls! Topa egiterakoan: Prost! Zum Wohl! Oheratzean: Gute Nacht. Schlaf gut! Ongi 

etorrietan: Herzlich willkommen! Zailtasun handiko zerbait egin behar duenari: Viel Glück! Porrotean: 

Tut mir Leid! Das macht nichts. Gaixotasunean: Gute Besserung! Doministiku egiten duenari: 

Gesundheit! – Danke! 

Agur esan. Modu formalean: Auf Wiedersehen! Edo informalean: Tschüss! Mach’s gut                                                    

Une zehatz bateraino: Bis morgen! Bis Montag! Zehaztu gabeko une bateraino: Bis bald! Haserre 

gaudenean: Lass mich in Ruhe! 

Asko erabiltzen diren esamoldeak. 

Esamoldeak: Unter vier Augen sprechen, Seine Hand dafür ins Feuer legen, ...  

Atsotitzak: Wer zuletzt lacht, lacht am besten, Morgendstund hat Gold im Mund, ... 

 

 

GAITASUN ETA EDUKI FONETIKO-FONOLOGIKOAK 

    

Bokalak, diptongoak eta kontsonanteak ezagutu eta ahoskatu. 

 

Doinu eta fonema bokalikoak: kantitate bokalikoa (a [a]; a, aa, ah [a:]; e [e]; e, ee, eh [e:]; i [i], i, ie, ih [i:], 

o [o]; o, oo, oh [o:], u [u]; u, uh [u:]). 

Diptongoak (ai [ai], ei [ai], äu [ɔy], eu [ɔy], au [aʊ]). 

Kontsonanteak: isurkariak (/r/, /l/), sudurkariak (/n/, /m/, /ŋ/), igurzkariak (/j/, /z/, /v/, /x/, /ç/, //, /s/, 

/f/), herskari ozenak (/b/, /d/, /g/), herskari gorrak (/pʰ/, /tʰ/, /kʰ/)  

Hauchlaut (/h/)  

ß→ss (/s/).  

Bi bokalen artean bi kontsonante berdin daudenean, lehenengoa aurreko bokalarekin elkartzen da eta 

bigarrena atzekoarekin: kom-men, ken-nen, sol-len. 
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Zailtasun handiagoa duten fonemek 

ch [ç] (ich, nicht) [x] (machen), ig [ç] (lustig), qu [kv] (Quelle), sch [] (Schule), sp [ p] (Spanier), st [] (Student), 

schw [ v] (schwer), h [h] (Haus), s /z/ (lesen). 

Azentua 

Elementu lexiko isolatuen azentua: alemanez hitzek ez dute azentu grafikorik. Orohar, azentu lexikoa 

lehenengo silabarekin lerratzen da: Arbeit, arbeiten, Arbeitsstunde, Arbeitsstundenlohn. 

Talde fonikoak: intonazioa 

Intonazioa eta melodia testuan. 

Modu neutroan hitz egiten bada, azentu nagusia perpausaren amaieran joaten da, azken izenean ia 

beti. Baina, printzipioz, esaldiko azentua edozein hitzek izan dezake eta, horrela, elementu hori 

fokalizatuta gelditzen da. 

 

Azentua eta tonizitatea: eredu tonalak sintagman. 

Orohar, azentu lexikoa lehenengo silabarekin lerratzen da. Azentu gabeko silabak azentudunak baino 

azkarrago eta intentsitate gutxiagoz ekoizten dira.  

Prozesu fonologikoak 

Metafonia (Umlaut) (ä [ε] [ε:], ö[ø] [œ], ü [y] [y:]). 

Amaierako edo kontsonante aurreko <r>: aurreko bokalaren eragina: Vater, verstehen, mir, … [ɐ]. 

schwa [ə] infinitibo eta ia aditz guztietako batera datozen formetan: reden [re:dən],  sehen, [se:ən] 

 

GAITASUN ETA EDUKI ORTOTIPOGRAFIKOAK 

    

Hitzen arteko lotura: Arbeitsbuch, Mittagspause, Sportverein, Briefkasten, … 

 

Kontrakzioak. Preposizio eta artikuluaren arteko kontrakzioa: im, ins, zur, … 

 

Sarri erabiltzen diren ikurrak ( &, @, $, €,), laburdurak eta siglak (u., etw., z. B., ca., AG, GmbH, VW, WG, …) 

Alfabetoa: 

        a [a] [a:], b [b], c [s] [k], d [d], e [e] [e:], f [f], g [g], h [h], i [i] [i:], j [j], k [k], l [l], m    

        [m], n [n], o[o] [o:], p[p], q[kv], r[r], s[s] [z], t [t], u[u] [u:], v[v] [f], w[v], x[ks], y[y],  

        z[ts]        

 

Letra larrien erabilera: Izen guztiak, arruntak eta nagusiak, letra larriz idazten dira. 

  

Puntuazio ikurrak. 

 

Puntua perpausak bereizteko erabiltzen da.  

Koma, orohar, esaldi nagusia eta menpekoa bereizteko.  
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Bi puntuak zerrendatzea egin aurretik.  

Galdera ikurra eta harridura ikurra perpausaren amaieran soilik.  

Apostrofoak letra bat ordezkatzen du: Wie geht’s ? / Klaus’ Zimmer.  

Dieresiak Umlaut-a adierazten du (metafonia): spät, schön, hübsch… 

Estilo zuzenean hasierako komatxoak behean jartzen dira eta amaierakoak, goian: Paul sagte: „Guten 

Morgen”. 

 

EBALUAZIOAEBALUAZIOAEBALUAZIOAEBALUAZIOA    

Entzunaren ulermena 
 

 Testuaren zentzu orokorra, funtsezko informazioa, puntu eta ideia nagusiak eta ñabardura 

garrantzitsuenak ulertzen ditu. 

 Testuaren komunikazio-funtzio garrantzitsuenak bereizten ditu. 

 Testuaren antolamendurako oinarrizko patroi sintaktikoak ezagutzen ditu. 

 Sarritan erabiltzen diren patroi sintaktikoak eta eguneroko gai orokorrei edo bere intereseko gaiei 

buruzko ahozko lexikoa ezagutzen ditu. 

 Ezagutzen ez dituen  zenbait hitzen eta adierazpenen esanahia testuingurutik ondoriozta dezake, oro har 

zuzen. 

 Eguneroko egoeretan erabili ohi diren soinu, azentu, erritmo eta intonazio patroiak bereizten ditu, eta 

horiei loturiko komunikazio-asmoak eta elementu afektiboak bereizten ditu (seriotasuna, haserrea, 

txantxa …). 

 Testua interpretatu egiten du eguneroko bizitzari, bizi-baldintzei, pertsonarteko harremanei, ohiturei eta 

balioei, eta konbentzio sozialei buruzko alderdi soziokulturalen eta soziolinguistikoen gaineko ezagutzak 

aintzat hartuta.  

Ahozko ekoizpena eta elkarreragina 

 
 Ahozko testuak ekoizteko, ezagutza soziokultural eta soziolinguistikoak aplikatzen ditu. 

 Sarri erabiltzen diren adeitasun-arauak errespetatzen ditu. 

 Ahozko testu laburrak edo ertainak, koherenteak eta egitura argi eta bakunekoak sortzen ditu, hizkuntza 

estandarrean eta erregistro formal edo informalean. 

 Mezua egokitu edo birformulatzeko eta komunikazioa berrezartzeko prozedura errazak erabiltzen ditu. 

 Testuinguru bakoitzeko diskurtso-patroi ohikoenak  erabiltzen ditu. 

Ebaluaziorako honako irizpide hauek erabiliko dira: 

 
Egokitasuna 

 Ariketan eskatzen dena bete da (irupena … ). 

 Diskurtsoa komunikazio-egoerara egokituta dago: erregistroa, solaskidea, helburua … 

 Argi egituratutako informazio-trukeetan modu lauan parte hartzen du, hitza hartzeko eta hitzari eusteko 

formula eta keinu errazak erabilita, nahiz eta, batzuetan bere ekoizpenean pentsatzeko joera duenez, 

solaskidearen parte hartzea oztopatzen duen.  
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 Hitza hartu, eman edo eskatu egiten du. 

 Solaskideak esan duenaren aurrean erantzuteko ahalmena. 

 Behar izanez gero, zerbait argitzeko edo informazio gehiago eskatzen du. 

 

Koherentzia eta kohesioa 

 Elementu labur eta errazak lotzen ditu oinarrizko kohesio formak erabiliz. Kateamendua kohesionatua eta 

lineala da. 

 Ideiak egokiak dira komunikazio-egoerarako eta diskurtsoa jarraitzeko behar hainbat beste garatuta daude. 

 

Jariotasuna 

 Jarduna nahikoa jarraitua da nahiz eta geldiuneak egon daitezkeen eta, batzuetan, solaskidearen laguntza 

behar izaten du. 

 Batzuetan, hitz egiten hasi aurretik, pentsatu egin behar izaten du. 

 

Aberastasuna 

 Mailako nahikoa baliabide linguistiko erabiltzen ditu gai ezagunen gainean aritzeko. 

 Nahikoa hiztegi erabiltzen du gai ezagunen, orokorren, egunerokoen edo bere interesekoen gainean 

egoki aritzeko, nahiz eta oraindik akats larriak egiten dituen gaiak abstraktuak direnean edo ohiko 

egoeretakoak ez direnean. 

 Elkarrizketetan, ez da erantzun laburretara mugatzen, ezta parafrasietara ere. 

 

Zuzentasuna eta ahoskera 

 Nahikoa zuzen hitz egiten du, noizean behin komunikazioa eragozten ez duten akatsak egiten dituen 

arren. 

 Bere ahoskera argia da eta garbi ulertzen da, nahiz eta atzerriko azentua duela agerian geratzen den, 

komunikazioa eragozten ez duten ahoskera-akatsak egiten dituen eta solaskideek errepikatzeko eskatu 

behar izaten duten noizean behin. 

 

 

Irakurriaren ulermena 
 

 Hizkuntza bera erabiltzen duten kulturetako  komunikazio idatziari buruzko alderdi soziokulturalen eta 

soziolinguistikoen gaineko ezagutzak aintzat hartuta, testua interpretatu egiten du. 

 Testuaren zentzu orokorra, funtsezko informazioa, puntu eta ideia nagusiak eta xehetasun 

garrantzitsuenak ulertzen ditu. 

 Testu-mota kontuan hartuta, testu idatziak berezko dauzkan diskurtso-patroi ohikoenak bereizten ditu, 

antolamendukoak, garapenekoak zein amaierakoak. 

 Komunikazio idatzian sarri erabiltzen diren egitura sintaktikoen osagaiak eta berauen antolamendua 

bereizten ditu. 

 Eguneroko gaiei eta gai orokorrei buruzko edo interes pertsonaleko, hezkuntzako edo lanbideko gaiei 

buruzko sarri erabiltzen den hiztegia ulertzen du. 

 Ezagutzen ez dituen zenbait hitzen eta adierazpenen esanahia testuingurutik ondorioztatzen du, oro har 

zuzen. 

 Ohiko puntuazio-markak eta konbentzio tipografiko eta ortografikoak ezagutzen ditu, baita sarri 

erabiltzen diren laburdurak eta sinboloak ere. 
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Idatzizko ekoizpena eta elkarreragina 
 

 Idatzizko testuak ekoizteko eta elkarreraginean aritzeko, ezagutza soziokultural eta soziolinguistikoak 

aintzat hartzen ditu. 

 Testuinguruari erreparatuta, sarri erabiltzen diren adeitasun-arauak errespetatzen ditu. 

 Testu idatzi laburrak eta egitura bakunekoak ekoizten ditu ohiko testuinguruetara egokituta. 

 Testuinguru bakoitzeko diskurtso-patroi ohikoenak  erabiltzen ditu testua antolatzeko. 

Ebaluaziorako honako irizpide hauek erabiliko dira: 

 

Egokitasuna 

 Ariketan eskatzen dena bete da (hitz kopurua, aztertu beharreko puntuak …) 

 Komunikazio-egoerari egokitu zaio: erregistroa, hartzailea, helburua, testu-mota … 

 

Koherentzia eta kohesioa 

 Ideiak modu koherentean adierazita daude (ez dago kontraesanik, ezta informazio jauzirik ere), gaiarekin 

lotuta daude eta ondo garatuta daude. 

 Behar beste informazio ematen du. 

 Aurrerabidea lineala da. 

 Elementu labur eta errazak lotzen ditu ohiko testu antolatzaileak eta oinarrizko puntuazio markak 

erabilita. 

 Erreferenteak (izenordainak, anaforak …) nahikoa zehatz erabiltzen ditu, errepikapenera jo barik.  

 

Aberastasuna 

 Oinarrizko hiztegia ondo erabiltzen du eta eguneroko edo ohiko egoeretako gaien gainean aritzeko 

nahikoa hiztegi dauka baina oraindik akats larriak egiten ditu pentsamendu konplexuak adierazten 

dituenean edo ohikoak ez diren gai eta egoeren gainean aritzen denean. 

 Mailako hizkuntza baliabideak nahikoa ugari erabiltzen ditu, batzuetan molde bereko esaldi eta 

perpausak erabiltzeko joera badu ere. 

 

Zuzentasuna 

 Eguneroko egoeretan, nahikoa zuzen komunikatzen da akats batzuk egiten dituen arren baina akatsok ez 

dute testuaren ulergarritasunean eraginik izaten. 

 Hiztegi-akatsek ez dute komunikazioa eragozten. 

 Zuzen erabiltzen ditu ortografia eta puntuazio-markak batzuetan esanguratsuak ez diren hutsegiteren 

batzuk egin ditzakeen arren. 

 

Bitartekotza 

 

 Behar dituen estrategiak erabilita, jakinarazi behar duen informazio-garrantzitsua zein den identifikatzen 

du. 

 Mezua argia eta eraginkorra izan dadin, galdera errazak baina adierazgarriak egiten ditu behar duen 

informazioa jasotzeko. 

 Oro har, zuzen interpretatzen ditu igorle eta hartzaileen jokabide eta komunikazio giltzarriak eta 

diskurtsoa eskatutako funtzioetara eta erregistrora egokitzen du, batzuetan jariorik gabe egiten badu ere. 

 Hartzailearentzat garrantzitsua den informazioaren gaineko oharrak hartzen ditu. 
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 Esandakoa errepikatu edo birformulatu egiten du modu errazagoan edo landuagoan, hartzaileei mezua 

argiago edo ulergarriago egitearren. 

 Parte hartzaileek ulertzea errazten du; horretarako, bere ustez haiek ba omen dakiten konparazioez eta 

lotura errazez baliatzen da. 

 

 

======================================== 


