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PROGRAMAZIOA PROGRAMAZIOA PROGRAMAZIOA PROGRAMAZIOA A2 A2 A2 A2     

HELBURUAK ETA EDUKIAKHELBURUAK ETA EDUKIAKHELBURUAK ETA EDUKIAKHELBURUAK ETA EDUKIAK    

 

 

MAILAREN DESKRIPZIOAMAILAREN DESKRIPZIOAMAILAREN DESKRIPZIOAMAILAREN DESKRIPZIOA    

Oinarrizko erabiltzailea.Oinarrizko erabiltzailea.Oinarrizko erabiltzailea.Oinarrizko erabiltzailea.    

Egoera ezagunetan badaki komunikatzen baldin eta gaiak eguneroko bizitzakoak badira (adib. 

bere buruari eta familiari buruzko oinarrizko informazioa, erosketak, intereseko lekuak, lana, 

zaletasunak…). Pertsonen eta gauzen deskribapenak eta azalpen errazak egiteko eta ulertzeko 

gai da. Badaki bere iraganaz eta inguruneaz deskribapen errazak egiten. 

 

HELBURUAKHELBURUAKHELBURUAKHELBURUAK    

A2 mailaren amaieran ikaslea honako jarduera hauek burutzeko gai izango da:  

Entzunaren ulermenean 
 Eguneroko bizitzako gaiei buruzko elkarrizketa sinpleak ulertu, ahal denean solaskideen 

laguntzaz baliaturik.  

 Elkarrizketa baten gaia identifikatu.  

 Transakzio errazetan erabiltzen diren esaldi eta esamoldeak ulertu (adib. banketxeetan, 

geltokietan, dendetan…).  

 Iragarki edota mezu publiko labur eta sinpleen ideia orokorra ulertu, baita ideia 

inportanteak ere (adib. irratiko agendak, saltoki handietako mezuak, aireportukoak…).  

 Albisteetan emandako oinarrizko informazioa ulertu (telebistako albisteen kasuan irudien 

laguntzaz batez ere).  

 Argibide sinpleak ulertu (errezetak, leku batera joateko azalpenak…). 

 Deskribapen sinpleak ulertu (pertsonak, gauzak, lekuak...). 

 Gertakari baten deskribapen erraza ulertu (zer gertatu den, non, noiz…), baldin eta 

informazioa argia bada eta poliki eta ondo ahoskatzen badute. 

 

Irakurriaren ulermenean 
 Eguneroko bizitzako gai eta egoerei buruzko ohar eta mezu sinpleak ulertu (SMSak, mezu 

elektronikoak, postalak).  

 Gutun pertsonal labur eta sinpleak ulertu.  

 Eguneroko gaiei buruzko mezu edota gutun formal laburrak ulertu (hoteleko erreserbak, 

atzerriko ikastaro bati buruzko argibideak…). 

 Eguneroko argibide eta jarraibideak ulertu (errezetak, tresna baten funtzionamendua, joko 

baten arauak, kaleetako eta dendetako kartelak).  

 Liburuxka ilustratuetan eta bestelako material informatiboetan informazio espezifikoa 

aurkitu eta ulertu (menuak, zerrendak, ordutegiak, kultura eta kirol jarduerak…). 

 Egunkarietako testu labur eta errazetan informazio esanguratsua identifikatu.  

 Narrazio edo kontakizun labur eta errazak ulertu.  

 

Idatzizko ekoizpenean 
 Ohar edota mezu sinpleak idatzi, eguneroko jarduera eta egoerekin loturiko informazioa, 

argibideak eta jarraibideak emanez.  
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 Gutun pertsonal edo mezu elektroniko sinpleak idatzi eskerrak emanez, barkamena eskatuz 

edo norberari buruz edo ingurukoei buruz hitz eginez (familia, bizi-baldintzak, lana, lagunak, 

zaletasunak…). 

 Lagunei proposamenak egin edota jasotako proposamen bati erantzun. 

 Gutun edo mezu elektroniko formal labur eta sinpleak idatzi, informazioa edo zerbitzuren 

bat eskatuz. 

 Esaldi errazen bidez gertakari bat (jai bat, istripu bat) deskribatu, zer, noiz eta non izan den 

adieraziz. 

 Testuari koherentzia eman, kausa eta denbora ordenamendurako hitz eta egitura 

garrantzitsuenak erabiliz.  

 

Ahozko adierazpenean 
 Bere egoera pertsonala modu sinplean deskribatu (bizitokia, familia, ikasketak, lana, 

zaletasunak…).  

 Modu erraz eta egituratuan iraganeko bizipen pertsonalak deskribatu. 

 Hartu-eman sozialak burutu (agurtu, barkamena eskatu, norbait gonbidatu).  

 Eguneroko transakzio eta gestio errazetan moldatu (banketxeetan, bidaia agentzietan, 

dendetan, mediku kontsultan…).  

 Informazio konkretua eman eta eskatu (esaterako, nola joan leku batera). 

 Eguneroko egoera eta jarduerei buruzko elkarrizketetan parte hartu (lana, aisialdia) 

informazio konkretua trukatuz, eskaintzak eta iradokizunak eginez.  

 Ezagunekin edota lagunekin planak adostu hitzorduak finkatuz eta asmoak eta gustuak 

adieraziz. 

 

EDUKIAKEDUKIAKEDUKIAKEDUKIAK    

1. EDUKI FUNTZIONALAK1. EDUKI FUNTZIONALAK1. EDUKI FUNTZIONALAK1. EDUKI FUNTZIONALAK    

A2 mailari dagozkion helburuak lortzeko  honako funtzio linguistikoak ikasten dira:  

 

1. Informazio orokorra eman eta eskatu:  

 Pertsonak, lekuak eta gauzak deskribatu. 

 Sentimendu eta egoera fisikoari buruzko informazioa eskatu eta eman (adib. poza, tristura, 

nekea; hotza edo beroa, gosea edo egarria, logura, zaporea, ongizatea edo ondoeza…). 

 Eguneroko kontuei buruzko informazioa eman eta eskatu. 

 Gustuei buruzko informazioa eman eta eskatu. 

 Zerbitzu baten berri eman edo hari buruz galdetu (trenak, autobusak…). 

 Argibideak eman eta eskatu. 

 Iraganeko ekintza edo gertakari bat kontatu, eta hari buruz galdetu.  

 Denborazko sekuentzia adierazi. 

 Oraina eta iragana alderatu. 

 Azalpenetan, gauzak banan-banan aipatu. 

 Klimari buruz hitz egin.  

 Planei eta proiektuei buruz aritu. 

 Helburuak finkatu (asmoak eta promesak). 

 Aurreikuspenak eta iragarpenak egin. 

 Gertakari, pertsona, gauza edo ekintzen inguruko hipotesiak formulatu. 

 Oso laburpen errazak egin (pelikula bat, liburu bat…). 
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 Hitza eskatu, eman, kendu eta besteei hitz egiten utzi. 

 Hitz edo esamolde erraz baten esanahia edo itzulpena eskatu eta eman. 

 

2. Jarrerak eta iritziak adierazi eta baloratu:  

 Iritzia modu sinplean eman. 

 Ezjakintasuna edo ezagutza adierazi.  

 Zalantza adierazi.  

 Barkamena eskatu eta barkatu.  

 Interesa edo interesik eza adierazi.  

 Adostasuna edo ezadostasuna adierazi.  

 Proposamen edo ideia baten alde edo kontra agertu.  

 Lehentasunak adierazi.  

 Aukeratutakoa adierazi.  

 Harridura adierazi.  

 Errukia adierazi.  

 Nahia adierazi.  

 Ohiko gogo-aldarte eta berauen arrazoiei buruzko informazioa eskatu eta eman: asperdura, 

gogobetetasuna edo nahigabea, mirespena, interesa, estimua, poza, etab.  

 

3. Limurtzea, konbentzitzea:  

 Laguntza eskatu eta eskaini; onartu edo errefusatu. 

 Zerbait egiteko baimena eskatu, eman edo ukatu. 

 Zerbait egitera animatu norbait.  

 Lankidetza eskatu.  

 Zerbait egiteko asmo, gogo edo erabakiaren berri eskatu eta eman.  

 Betebehar pertsonalak adierazi.  

 Aholkuak eskatu eta eman.  

 Debekuak adierazi.  

 Jarduerak iradoki eta iradokizunen aurrean erreakzionatu.  

 Hitzordua adostu, elkartzeko geratu.  

 Aitzakiak eta desenkusak adierazi, onartu eta errefusatu, arrazoiak azalduz.  

 Oinarrizko telefono-elkarrizketak mantendu (agurtu, komunikazioa abiatu, norbaitez 

galdetu, solaskideari itxaroteko eskatu, entzuten edo ulertzen den ziurtatu, agur esan…).  

 Norbait animatu jarraitzera.  

 

4. Sozializatzea:  

 Informazio edo kontakizun baten aurrean interesa, harridura, ezustekoa, poza edo tristura 

agertu.  

 Mezu bat ulertu dela egiaztatu.  

 Zoriondu eta eskerrak eman. 

 Gonbidapena luzatu, onartu eta errefusatu.  

 Barkamena eskatu eta barkatu. 

 

2. EDUKI DISKURTSIBOAK 
 

Zein motatako testuak irakurtzen dira?  

 Gutun pertsonalak.  

 Gutun formal errazak. 
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 Mezuak.  

 Posta elektronikoa.  

 Curriculum vitaeak.  

 Panelak eta oharrak.  

 Ordutegiak eta egutegiak.  

 Informazio-kartelak, erregulazioak.  

 Menuak eta kartak.  

 Planoak eta kale izendegiak.  

 Formularioak eta galdeketak.  

 Propaganda eta publizitate esku-paperak.  

 Aginduak eta jarraibideak: errezetak, tresnak erabiltzeko jarraibideak, leku batera joateko 

argibideak. 

 Aldizkari eta egunkarietako artikulu errazak.  

 Komikiak, tebeoak eta binetak.  

 Horoskopoak.  

 Turismo, bidaia eta aisialdirako gidak.  

 Publizitate-testuak.  

 Web orrialdeak.  

 Oraingo eta iraganeko gertakariei buruzko narrazio eta deskribapenak.  

 Egokituriko ipuinak eta eleberriak.  

 

Nolako testuak entzuten dira?  

 Lagunarteko elkarrizketak (lagunekin, senitartekoekin, lankideekin…). 

 Leku publikoetan izaten diren elkarrizketak (banketxeetan, dendetan, agentzietan…).  

 Telefono elkarrizketak.  

 Erantzungailu automatikoaren mezuak. 

 Lan elkarrizketak.  

 Telebista eta irratiko informazioa.  

 Iragarki publikoak, publizitate iragarkiak.  

 Albiste laburrak.  

 Eguraldi iragarpenak.  

 

Nolako testuak idazten dira?  

 Gutun pertsonalak.  

 Gutun formalak (oso errazak eta laburrak).  

 Mezuak.  

 Posta elektronikoa.  

 Curriculum vitaea.  

 Panelak eta oharrak.  

 Informazio kartelak, erregulazioak.  

 Formularioak eta galdeketak.  

 Oraingo eta iraganeko gertakariei buruzko narrazio eta deskribapenak.  

 

Zer lantzen da testuan? 

Testuak (idatziak zein ahozkoak) ulertzeko eta ekoizteko xedez, testuaren ezaugarriak ezagutu 

beharko dira eta honakoak kontuan hartu: 

 

- Egokitzapena 

 Komunikazio asmoa. 



PROGRAMAZIOA A2 MAILA 

 

5 

 

 Testuingurua eta egoera. 

 Hizkuntza erregistroa eta maila. 

 

- Koherentzia 

 Edukiaren egituraketa. 

 Ideia nagusiak eta bigarren mailakoak. 

 Lexiko hautaketa eta hizkuntza funtzioak. 

 

- Kohesioa 

 Prosodia eta ortografia elementuak (intonazioa eta puntuazioa). 

 Anafora elementuak (izenordainak, izenen elipsia, sinonimia, semantika multzoak…). 

 Testu antolatzaile eta lokailuak: 

- Espazio antolatzaileak. 

- Denbora antolatzaileak. 

- Esaldi koordinatu eta menpekoen arteko lokailuak. 

- Esaldi eta parrafoen arteko lotura eta logika antolatzaileak. 

- Ahozko diskurtsoa bideratzeko edo mantentzeko lokailu eta antolatzaileak. 

 

Zer gai jorratzen dira?  

 Identifikazio pertsonala.  

 Etxebizitza, etxea, hiria eta ingurua.  

 Eguneroko bizitzako jarduerak.  

 Aisialdia.  

 Bidaiak.  

 Giza harremanak eta harreman sozialak.  

 Osasuna eta zainketa fisikoak.  

 Hezkuntza.  

 Erosketak eta merkataritza jarduerak.  

 Elikadura.  

 Ondasunak eta zerbitzuak.  

 Hizkuntza eta komunikazioa.  

 Klima, baldintza atmosferikoak eta ingurumena.  

 Zientzia eta teknologia.  

 

Zer hiztegi ikasten da?  

 

Identifikazio pertsonala: 

 Pertsonen izaera, trebetasunak eta deskribapen fisikoari loturiko oinarrizko lexikoa.  

 Janzkera eta osagarriei loturiko lexikoa.  

 

Etxebizitza, etxea, hiria eta ingurua:  

 Etxebizitza: motak, kokapena, atalak eta banaketa.  

 Altzariak eta tresnak.  

 Hiria: kokapena, kaleak, auzoak, zerbitzuak; eraikinak, berdeguneak eta monumentuak.  

 Ikasiko den hizkuntzaren herriaren edo herrien banaketa territorialaren oinarrizko 

ezagutzak.  

 

Eguneroko bizitzako jarduerak:  

 Denbora tarteei loturiko lexikoa: urteak, hilak, asteak, egunak, egunaren atalak, eta ordua.  

 Etxeko, laneko edo ikastetxeetako jarduerei loturiko oinarrizko lexikoa.  
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Aisialdia: 

 Jarduerei loturiko oinarrizko lexikoa: kirolak, kultur jarduerak…  

 Aisiguneak: antzokiak, museoak, hondartza…  

 

Bidaiak:  

 Turismo eta emigrazioari loturiko lexikoa.  

 Garraiobideak.  

 Herrien izenak.  

 Bidaia motak: lanekoak, aisialdikoak, ikasketa bidaiak. 

 

Giza harremanak eta harreman pertsonalak:  

 Familiako kideen izenak.  

 Adiskidetasun, sentimendu eta maitasunari loturiko lexikoa.  

 Lan munduari loturiko lexikoa.  

 

Osasuna eta zainketa fisikoa: 

 Gorputz atalak.  

 Sentimenduak. 

 Sintomak eta gaixotasunak.  

 Osasun munduari loturiko lexikoa.  

 

Hezkuntza:  

 Hezkuntzari loturiko lexikoa: ikastetxeak, ikasgaiak, kalifikazioak, ziurtagiriak…  

 Eskolako material eta jarduerei loturiko lexikoa.  

 

Erosketak eta merkataritza jarduerak:  

 Merkataritza guneak eta dendak.  

 Kantitate eta pisu-neurriak, prezioak, txanponak, ordainketa moduak.  

 

Elikadura:  

 Jatorduen izenak.  

 Elikagai eta ontzi motei loturiko lexikoa.  

 Janariarekin zerikusia duten tresnen izenak.  

 

Ondasunak eta zerbitzuak: 

 Zerbitzu publiko eta pribatuak: udaletxea, postetxea, liburutegia, kultur guneak… 

 

Hizkuntza eta komunikazioa:  

 Hizkuntzaren irakaskuntzari loturiko oinarrizko lexikoa. 

 Munduko hizkuntza ezberdinak.  

 Hedabideak: telebista, irratia.  

 

Klima, baldintza atmosferikoak eta ingurumena: 

 Fenomeno atmosferiko eta klimatikoak.  

 Urtaroak.  

 Elementu geografikoak.  

 

Zientzia eta teknologia: 

 Telefonoari loturiko lexikoa.  
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 Ordenagailu, Internet eta beste hedabide batzuei loturiko lexikoa.  

 

Euskal Herriko kulturaz zer ikasten da?  

 

Identifikazio pertsonala.  

 Izen eta abizen ohikoenak.  

 Abizen-zenbakia eta ordena. 

 Ongietorria emateko eta agurtzeko keinuak. 

 

Etxebizitza, etxea, hiria eta ingurua.  

 Etxebizitza mota ohikoenak.  

 Oinarrizko ezaugarri geografikoak.  

 

Eguneroko jarduerak  

 Lan baldintzak eta lan bilaketa.  

 Gizartearen ezaugarriak.  

 

Aisialdia  

 Aisialdiko jarduera ohikoenak.  

 Erreferente artistiko eta kulturalak.  

 Ospakizunik esanguratsuenak.  

 

Giza harremanak eta harreman sozialak  

 Familia bizitzako usadio eta ohiturak.  

 Familia egitura.  

 

Erosketak eta merkataritza-jarduerak: 

 Kontsumo ohiturak. 

 

Elikadura  

 Elikadura ohiturak eta gastronomia.  

 Ospakizun jakin batzuetako janari tipikoak.  

 

Zientzia eta teknologia  

 Informazio eta komunikazioko teknologia berrien presentzia.  
 

3. EDUKI LINGUISTIKOAK3. EDUKI LINGUISTIKOAK3. EDUKI LINGUISTIKOAK3. EDUKI LINGUISTIKOAK    

    

GRAMATIKA 
PERPAUSA 

Perpaus bakuna 

o Perpaus motak:  

 Adierazpen-perpausak (baiezkoak eta ezezkoak). 

 Galde-perpausak:  

- Bai-ez erako galderak, ezta partikula erabiliz (Bilbokoa zara, ezta?).  

- Zati-galderak (Zenbatean daude sagarrak?). 

- Aukera-galderak, ala partikula erabiliz (Non bizi zara, kalean ala baserrian?). 

 Aginte-perpausak (Barkatu!; ondo pasa!; etor zaitez!). 

 Harridura-perpausak:  

 - ze(r), zein galdetzaileekin (Zer polita!). 
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 - bai (Bai ederra!). 

 - erakusleak erabiliz (Hau hotza!). 

 Perpaus inpertsonalak (Irakasle bat behar da; botiketan saltzen dira). 

o Ordena markatua eta ez-markatua (Bihar denok mendira joango gara; horixe egingo dugu 

bihar).  

o Perpausen elementuen ordena: galdegaia baiezko, ezezko eta galderazko perpausetan. 

o Komunztadura:  

 NOR eta NORK singularra eta plurala. 

 Denbora erreferentzia eta aditz aspektua. 

 

Perpaus elkartua 

o Koordinazioa: 

  Emendiozkoak: eta, bai… bai…, ez… ez…, ere bai, ere ez, baita ere, ezta ere.  

 Hautakariak: ala, edo, bestela. 

 Aurkaritzakoak: baina, baizik, hala ere, dena dela, ordea, aldiz.  

o Menperakuntza: 

 Izen-funtziozko menderakuntza. Perpaus konpletiboak:  

-ela (Etorriko dela esan digu). 

- Baietz / ezetz (Baietz uste dut).  

-(e)nik (Ez dut uste etorriko denik).  

- Agindua edo eskaria: -t(z)eko (Hortzak garbitzeko esan dit).  

- Zehar-galderak: -(e)n (Badakizu non dagoen udaletxea?).  

 Izenlagun-funtziozko menderakuntza. Erlatibozko perpausak: 

-(e)n + izena (Bizarra duen (gizon)a etorri da). 

 Kausazkoak: 

- Eta (Banoa, berandu da eta). 

-(e)lako (Nekatuta dagoelako geratuko da etxean).  

Aditza jokatu gabe: -t(z)eagatik (Korrika ibiltzeagatik gertatu zaizu). 

 Baldintzazkoak: -t(z)en ba- (Eguraldi ona egiten badu, mendira joango gara).  

 Denborazkoak:  

- Aurrekotasuna: part. + baino lehen(ago) / aurretik.  

- Gerokotasuna: part. + eta gero / ondoren / bezain laster / eta berehala.  

- Aldiberekotasuna: -(e)nean, -(e)n bitartean.  

- Iraupena: part. + arte.  

 Moduzkoak:  

- Bezala/bezalakoa (Zu bezala orrazten da / Zurea bezalakoa du orrazkera).  

-(r)en moduan/-(r)en modukoa (Bere amaren moduan hitz egiten du / Amaren 

modukoa da).  

 Konparaziozkoak:  

- Baino –ago; baino… gehiago / gutxiago (uste baino merkeagoa da). 

- Bezain, beste/adina (Ez dago zu bezain lagun onik; guk beste jai dute haiek ere).  

-rik … -ena. 

 Helburuzko perpausak:  

-t(z)era; -t(z)eko (Amona ikustera joan dira). 

 

IZEN SINTAGMA 
Deklinabidea  

o Izen bizidunak eta bizigabeak; arruntak eta bereziak; izenordainak, erakusleak eta leku 

aditzondoak.  

o Mugatu singularra eta mugatu plurala. 

o Kasuak:  
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 NOR (absolutua). Partitiboa: -(r)ik. 

 NORK (ergatiboa). 

 NORI (datiboa). 

 NOREN (jabego genitiboa). 

 NONGO (leku genitiboa). 

 NON (inesiboa). 

 NORA (adlatiboa). 

 NORENGANA (adlatiboa). 

 NORAINO (muga adlatiboa). 

 NORANTZ (hurbiltze adlatiboa). 

 NONDIK (ablatiboa). 

 NORENGANDIK (ablatiboa). 

 NORENTZAT (destinatiboa). 

 NOREKIN (soziatiboa).  

 ZEREZ-ZERTAZ (instrumentala). 

-enera (medikuenera). 

 

Izena 

o Izen motak: 

 Izen bereziak / izen arruntak. 

 Zenbakarriak / zenbakaitzak (bide, etxe, katu / gose, min, hotz).  

 Bizidunak / bizigabeak (seme, amona / belar, teilatu).  

 Eratorriak: -le, -tzaile, -gin, -dun, -zale, -tegi, -gailu, -gai, -tasun eta -keria atzizkiak.  

o Generoa (seme/alaba, neska/mutil).  

o Gradua: absolutua (etxe) eta erlatiboa (etxetxo).  

 

Determinatzaileak:  

o Artikuluak: zehaztuak (-a/-ak) eta zehaztugabeak (bat, batzuk). 

o Erakusleak: hau, hori, hura, hauek, horiek, haiek.  

o Zenbatzaile zehaztuak:  

 Kardinalak (bat, bi, hogei, ehun, mila…).  

 Ordinalak (lehen(en)go, bigarren…). 

 Zatikiak (erdi, laurden). 

 Esamoldeak (bizpahiru, hogei(ren) bat, inguru, gutxi gorabehera, botila bat ur).  

o Zenbatzaile zehaztugabeak (batzuk, asko, gutxi, nahiko, gehiegi, gutxiegi, pilo bat, apur bat, 

pixka bat).  

o Orokorrak: dena, guztia, oso. 

o Aposizio murrizgarria (Osaba Iñaki; Lasa Andrea). 

o Aposizio ez murrizgarria (Josebak, gure lehengusuak, ezbeharra izan du). 

o Beste, beste bat (beste liburua; beste liburu bat). 

o Sintagmako elementuen ordena: 

 Izenen aurreko determinatzaileak (lehen,…). 

 Izenen ondorengo determinatzaileak (bat, erdi). 

 

Izenordainak  

o Pertsona izenordainak: ni, gu, zu, zuek. 

o Erakusleak: hau, hori, hura, hauek, horiek, haiek.  

o Galdetzaileak: nor, zer, nortzuk, zein, zeintzuk. 

o Zehaztugabeak: zerbait, norbait, edonor, edozer, edozein, inor, ezer. 

o Elkarkaria (NOREKIN) (elkarrekin bizi dira). 
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Adjektiboa  

o Izenlagunak 

 IS + -(r)en (kristoren kea).  

 Instrumentala + -ko (urrezko eraztuna).  

 Nominalizazioa + ko (kaleak garbitzeko makina).  

 

Izenondoak 

o Formaren aldetik: 

 Bakunak (eder, txiki, on…). 

 Eratorriak: -tsu, -garri, -ti, -gabe, -dun (euritsu, harrigarri, beldurti, lotsagabe, dirudun…). 

 Elkartuak (burusoil, begiurdin…). 

o Nolakoa eta nola (lodia da / lodi dago; hotza da / hotz dago). 

o Izenondoa atributu gisa; izena eta izenondoaren arteko komunztadura (hizkuntza hau ez da 

hain zaila; etxeak politak dira).  

o Izenondoaren graduatzaileak:  

 Graduatzaile askeak (nahiko handia, handi samarra, oso polita). 

 Errepikapena (beltz-beltza; arin-arina). 

 Atzizki bidezkoak. Konparazioa:  

-ago(a) (handiagoa, txikiagoa), gero eta -ago(a). 

-egi(a) (beroegia). 

-(r)ik -en(a) (mutiko(rik) handiena). 

 Bezalakoa. 

 

ADITZ SINTAGMA  
Aditza 

o Aditza: 

 Trinkoak: NOR (izan, egon, ibili, etorri, joan), NOR-NORK (ukan eta eduki nor 3. perts.) 

(jakin, eraman, eta ekarri orainaldian).  

 Laguntzaileak: NOR, NOR-NORI (nor 3. per.), NOR-NORK (orainaldia), NOR- NORI-NORK. 

 Inpertsonalak (Irakasle bat behar da).  

 Jokatugabeak:  

- Partizipioa: -ta (Nekatuta iritsi ziren).  

- Nominalizazioa: -t(z)ea (Ona da kirola egitea). 

 Perifrastikoak:  

-t(z)ea gustatu, ahaztu, espero (Argia itzaltzea ahaztu zait; espero dut zuek ondo 

egotea). 

 -t(z)en jakin (Badakizu Excel erabiltzen?). 

 Ahalera orainaldian:  

- nor (etor naiteke). 

- zer-nork (ikus dezakegu).  

 Agintera: NOR, NOR-NORK (nor 3. perts.). 

- Jokatugabea (Etorri azkar!). 

- Jokatua (Ez zaitez hor geratu!). 

o Aldiak: Oraina, iragana eta geroaldia.  

o Aspektuak:  

 Burutua (joan naiz, joan nintzen…).  

 Burutugabea (joaten da, joaten zen…). 
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 Gertakizuna (joango da…). 

 Puntukaria. Lokuzioak: ari izan, bizi izan, balio izan (Ikasten ari zen). Trinkoak (Azkar 

zebilen).  

o Modua: 

 Beharra (botika hau erosi behar dut); beharrezkoa da -t(z)ea. 

 Betebeharra: behar izan (isilik egon behar duzue); agintera.  

 Debekua: Agintera; debekatuta dago -t(z)ea. 

 Nahia/asmoa: behar izan; nahi izan (zer egin behar duzue asteburuan?). 

 Gaitasuna/ezintasuna/baimena: ahal izan, ezin izan; ahalera orainaldian (NOR, NOR-

NORK –nor 3. perts.-). 

o Osagaien ordena:  

 Galde perpausetan: galde izenordaina + aditza (Zergatik egin duzu hori?). 

 Ezezko perpausetan:  

- Aditz trinkoekin: (IS) + ez + aditza + (IS) (Nik ez dakit ezer).  

- Aditz perifrastikoekin: (IS) + ez + laguntzailea + (IS) + aditz nagusia (Jonek ez du lanik 

egiten).  

 

Adberbioa  

o Aditzondo bakunak (bihar, atzo, azkar, berandu, laster).  

o Aditzondo eratorriak: -ki (ederki), -to (ederto), -(r)ik (zutik), -ka (saltoka). 

o Kategoria aldaketak: izenondoa aditzondo (zikin dago; zoaz azkar). 

o Denbora aditzondoak (gaur, atzo, orain…). 

o Leku aditzondoak (hemen, hor, han...). 

o Modu aditzondoak (honela, ados, poliki-poliki...). 

o Galdetzaileetatik eratorritako adberbioak: inon, nonbait, nolabait, edonon, edonola...  

o Gradua:  

 Nahikotasuna: nahiko, samar.  

 Maila gorena: oso. 

 Gehiegizkoa: -egi. 

 -ago (Azkarrago joan behar da); gero eta -ago. 

o Adberbio esamoldeak (batez ere, gutxi gorabehera, noizean behin,..). 

o Postposizioak: 

 Genitiborik gabe (eskola aurrean, etxe barruan…). 

 Genitiboarekin (teilatuaren azpian, orriaren beheko aldean). 

 Absolutiboarekin edo partitiboarekin (dirurik gabe). 

 Datiboarekin: -ri esker; -ri buruz (Zer uste duzu egoerari buruz?). 

 Lokuzioak: -(r)en bila, -(r)en zain. 

 

DISKURTSOA 
Kohesioa 

o Anafora elementuak: izenordainak (ni, zu, gu, zuek, hau, hori, hura, bera), leku aditzondoak 

(hemen, hor, han), denbora aditzondoak (orduan). 

o Izenen elipsia, sinonimia, semantika multzoak.  

o Testu antolatzaileak eta lokailuak:  

 Espazio antolatzaileak. 

 Denbora antolatzaileak. 

 Esaldi koordinatu eta menpekoen arteko lokailuak. 

 Esaldi eta paragrafoen arteko lotura eta logika antolatzaileak.  

o Prosodia eta ortografia elementuak (intonazioa eta puntuazioa). 
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Antolakuntza 

Ohiko esamoldeak: 

 Hasieran (hasteko, lehenengo eta behin). 

 Jarraitzeko (gero, ondoren, … eta gero, gainera). 

 Amaieran (bukatzeko, amaitzeko, azkenik).  

 Ondorioa adierazteko (beraz).  

 Kausa adierazteko (horregatik, zeren eta).  

 Adibideak emateko (adibidez, esaterako, esate baterako).  

 Ziurtasuna / zalantza adierazteko (jakina, beharbada, agian).  

 Beharra adierazteko (Beharrezkoa da).  

 

LEXIKOA ETA SEMANTIKA  
o Ohiko esapideak zehaztutako egoera komunikatiboetarako (kaixo!, barkatu, aizu! 

mesedez... ez dut ulertzen, nola esaten da…? agur, ondo ibili …). 

o Ohiko aditz lokuzioak (lo egin, barre egin, atseden hartu…). 

o Ohiko aditzondo lokuzioak (gutxi gorabehera, noizean behin…). 

o Landutako gai eta egoeren inguruko hiztegia.  

o Sinonimoak edo esanahi bertsuko hitzak (heldu, iritsi…).  

o Antonimoak (joan-etorri, eraman-ekarri…).  

o Hurbiltasun formalagatik nahasmena sor dezaketen hitzak (bidaiatzea, bidaltzea).  

 

FONOLOGIA ETA ORTOGRAFIA  

 
Fonologia:  

o Bokalak eta kontsonanteak ezagutu eta ahoskatu.  

o Fonema bokalikoak: 

 Diptongoak: /ai/, aizu, /ei/, zein, /oi/, goi, /au/, auzo, /eu/, euri. 

 Hiatoak: gizonei, ehun. 

o Fonema kontsonantikoak: 

 /g/ (geografia), /j/ (joan). 

 Txistukariak: /tz/, /tx/, /ts/, /z/, /s/, /x/ 

 Igurzkari-afrikari oposizioa (soinu / lotsa), (aza / hitz), (muxu / txerri). 

 Kontsonante taldeen ahoskera (antz, hortz, nork). 

o Prozesu fonologikoak: 

 Bustidura: in > [ñ] baina [baña], il > [ill]: mutila [mutilla], is > [ix] isilik [ixilik], gaiso 

[gaixo]; z, s, ts, tz > [x, tx] zakur [txakur], zomorro [xomorro]. 

 Ahoskabe bihurtzea: ez daukat [eztaukat], ez gara [ezkara]. 

 Ahostun bihurtzea: berrehun eta bost [berrehundabost]. 

 Bokal epentesia: Ixabelek. 

 Kontsonante epentesia: hirurehun, lauretan.  

 Elipsiak: r>[Ø] zer ordu da [ze ordu da]. 

o Maileguen egokitzapena: <r-> erlazio, Erroma, arratoi, <-(c)ión> informazio, kamioi. 

o Intonazioa: 

 Izen eta abizenak, toponimoak… 

 Galde-, aginte- eta harridura-perpausen intonazioa. 

 Hitz luzeen intonazioa: /osásunà/, /emákuméà/, /bizíkletà/… 

 

Ortografia:  

o Oinarrizko hiztegiaren ortografia.  

o Geminazioa izen berezietan: Antton, Maddi. 
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o -nb- eta -np- grafiak: denbora, konpondu.  

o Atzerriko hitzen eta izenen idazkera. 

o Letra larrien eta xeheen idazkera. 

o Hitz elkartuen marratxoa (seme-alabak). 

o Ortografia zeinuak:  

 Galdera eta harridura markak (zer berri? hau hotza!). 

 Koma: 

- Enumerazioko elementuekin (ogia, esnea, gurina…). 

- Baldintzazko perpausetan (nahi baduzu, zurekin joango gara). 

- Denborazko perpausetan (amaitzen duzunean, deitu). 

- Bokatiboekin (aizu, Jon,…). 

- Testu antolatzaileekin (ondoren, adibidez, ordea,…). 

 Puntua: 

- Perpausausaren bukaeran (Aitor naiz.) 

- Ordinalak adierazteko (2. urtea, XXI. mendean…). 

 Bi puntuak:  

- Zerrendetan (Erosketak: ogia, esnea…) 

- Mezuen hasierako agurrean (Lagun maitea:). 

- Ordua adierazteko (17:15ean dator autobusa). 

 Komatxoak: 

- Ezizenekin (Martin “Txepetx”). 

- Izenak aipatzeko (“Jende” singularra da euskaraz; ingelesez “people”, ordea, plurala 

da). 

 

    

EBALUAZIOAEBALUAZIOAEBALUAZIOAEBALUAZIOA    

Entzunaren ulermena 
- Eguneroko bizitzako gaiei buruzko elkarrizketen zentzu orokorra eta informazio espezifikoa 

ulertzen du, baldin eta hizkuntza motela eta argia bada; elkarreraginean, baliteke 

solaskidearen laguntza behar izatea. 

- Gai-aldaketak identifikatzen ditu. 

- Transakzio eta kudeaketa errezetan, argibideak eta esamolde eginak ulertzen ditu 

(bankuan, jatetxeetan, dendetan, postetxean, geltokietan…). 

- Argibide sinpleak ulertzen ditu (errezetak…). 

- Albiste, iragarki edo iragarpenetan ideia nagusiak ulertzen ditu (gertaerak, istripuak, 

eguraldia...), informazioa argia bada eta poliki eta ondo ahoskatuta badago. 

- Mezu eta abisu argi eta errazen ideia nagusia ulertzen du. 

 

Ahozko ekoizpena eta elkarreragina 
- Bere egoera pertsonala modu sinplean deskribatzen du eta datu pertsonalak eskatu eta 

ematen ditu: bizilekua, ikasketak, lana, familia, adiskideak, zaletasunak eta ohiturak.  

- Modu errazean, bizipen pertsonalak azaltzen ditu. 

- Ohiko egoeretako hartu-emanetan, nolabaiteko erraztasunez jokatzen du: agurtu, 

barkamena eskatu, gonbidatu, atsegina eta nahigabea adierazi, laguntza eskatu eta eskaini, 

iritziak trukatu, proposamenak eta iradokizunak egin, adostasuna eta desadostasuna 

adierazi… 

- Eguneroko transakzio errazetan moldatzen da (ikasgelan, hoteletan, bankuan, jatetxeetan, 

etab.). 

- Kantitate, zenbaki eta prezioei loturiko trukeetan moldatzen da. 
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Ebaluaziorako honako irizpide hauek erabiliko dira: 

 Ariketan eskatzen dena bete da (iraupena…). 

 Esan nahi izan duena modu eraginkorrean transmititu du. 

 Solaskideak egindako galderak ulertu ditu eta modu egokian erantzun ditu. 

 Komunikazio-egoerara ondo egokitu da. 

 Nabarmenak dira etenaldiak, zalantzak eta birformulazioa. 

 Ahoskera ulergarria da, nahiz eta atzerriko azentua nabaria duen eta solaskideek, 

tarteka, esandakoa errepikatzeko eskatu behar izaten dioten. 

 Oinarrizko akatsak egiten ditu sistematikoki baina garbi ulertzen da zer esan nahi duen. 

 Oinarrizko beharrizanei erantzuteko beste hiztegi dauka. 

 

Irakurriaren ulermena 
- Eguneroko bizitzako gai eta egoerei buruzko ohar eta mezu errazak ulertzen ditu (SMSak, 

mezu elektronikoak, postalak, faxak…).  

- Material informatibo errazetan, hala nola, liburuxketan, egunkarietan, aldizkarietan edo 

Interneten, informazio espezifikoa aurkitzen eta ulertzen du (menuak, zerrendak, 

ordutegiak, kultura eta kirol jarduerak…). 

- Argi idatzitako arau, jarraibide eta argibide errazak ulertzen ditu (errezetak, tresnen 

funtzionamendua, joko-arauak, dendetako eta kaleetako kartelak...). 

- Eguneroko bizitzako gaiei buruzko gutun pertsonal errazak eta laburrak ulertzen ditu.  

- Eguneroko gaiei buruzko mezu edota gutun formal errazak eta laburrak ulertzen ditu 

(hoteleko erreserbak, atzerriko ikastaro bati buruzko argibideak, eskabide bati emandako 

erantzuna…). 

- Egunkarietako testu labur eta errazetan, informazio esanguratsua identifikatzen du, hala 

nola, gertaerak deskribatzen dituzten albisteetan. 

- Leku publikoetan egon ohi diren seinaleak eta abisuak ulertzen ditu, hala nola kaleetan, 

tren-geltokian, metroan, aireportuan, eta abarretan. 

- Narrazio edo kontakizun labur eta errazak ulertzen ditu eta batzuetan, ezagutzen ez dituen 

hitzen esanahia atera dezake testuingurutik. 

 

Idatzizko ekoizpena eta elkarreragina 
- Eguneroko bizitzako jarduerei buruzko informazioa, jarraibideak eta argibideak dauzkaten 

oharrak, SMSak edo mezu errazak eta laburrak idazten ditu. 

- Gutun eta mezu elektroniko pertsonal errazak idazten ditu, eskerrak emateko, barkamena 

eskatzeko, proposamenak egiteko, jasotako proposamen bati erantzuteko edo norberari 

eta ingurukoei buruz hitz egiteko: familia, lana, lagunak, bizi-baldintzak, zaletasunak eta 

aisialdia, etab. 

- Gutun edo mezu elektroniko formal labur eta errazak idazten ditu, informazioa edo 

zerbitzuren bat eskatzeko, etab. 

- Lekuak, gertakariak eta jarduerak (jai bat, istripu bat…) labur eta erraz deskribatzen ditu, 

zer, non eta noiz gertatu den azalduta.  

 

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 logikoak eta egokiak dira, gaiarekin lotuta daude eta ondo garatuta daude. 
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 Ideiak egoki ordenatuta daude. 

 Esaldi labur eta errazak lotzen ditu sarri erabiltzen diren kohesio-mekanismoak erabilita. 

 Oinarrizko puntuazio-markak (puntua eta koma, adibidez) eta oinarrizko ortografia-

arauak (maiuskulak eta minuskulak, adibidez) egoki erabiltzen ditu. 

Aberastasuna 

 Oinarrizko lexiko idatzia egoki erabiltzen du. 

 Oinarrizkoak eta oso ohikoak diren egiturak erabiltzen ditu.  

 

Zuzentasuna 

 Oinarrizko akatsak egiten ditu sistematikoki baina garbi ulertzen da zer esan nahi duen. 

 


