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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 ulermenaEntzunaren ulermenaEntzunaren ulermenaEntzunaren 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 elkarreraginaAhozko ekoizpena eta elkarreraginaAhozko ekoizpena eta elkarreraginaAhozko 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. 

 

Elkarrizketak 
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 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 ulermenaIrakurriaren ulermenaIrakurriaren ulermenaIrakurriaren 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 elkarreraginaIdatzizko ekoizpena eta elkarreraginaIdatzizko ekoizpena eta elkarreraginaIdatzizko 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. 

 

Jarduerak 

 Informazio pertsonal labur eta erraza daukan galdetegia bete. 
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 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 Bitartekotza Bitartekotza Bitartekotza     
HelburuaHelburuaHelburuaHelburua    

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. 

 

 

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 
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 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. 

 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. 
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 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. 

 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. 
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 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. 2. 2. 2. GAITASUN ETA EDUKI SOZIOKULTURAL ETA SOZIOLINGUISTIKOAKGAITASUN ETA EDUKI SOZIOKULTURAL ETA SOZIOLINGUISTIKOAKGAITASUN ETA EDUKI SOZIOKULTURAL ETA SOZIOLINGUISTIKOAKGAITASUN 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. 

 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 … 
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 Gastronomia. 

 Ohiko zerbitzuak: osasun-zentroak, kiroldegiak … 

 

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

 

4444. . . . GAITASUN ETA EDUKI ESTRATEGIKOAKGAITASUN ETA EDUKI ESTRATEGIKOAKGAITASUN ETA EDUKI ESTRATEGIKOAKGAITASUN ETA EDUKI ESTRATEGIKOAK    

Ahozko testuen eta testu idatzien ulermenaAhozko testuen eta testu idatzien ulermenaAhozko testuen eta testu idatzien ulermenaAhozko 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 idatziAhozko testuen eta testu idatziAhozko testuen eta testu idatziAhozko testuen eta testu idatzien ekoizpena eta elkarreragina en ekoizpena eta elkarreragina en ekoizpena eta elkarreragina en ekoizpena eta elkarreragina     

Ahozko testuak eta testu idatziak ekoizteko eta elkarreraginean aritzeko estrategiak jakin eta erabili, 

planifikatzeko, burutzeko, kontrolatzeko eta zuzentzeko estrategiak: 

 

 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 …). 
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 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. 

 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. 
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 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. 

 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 
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 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. 

 Bidaiak. 

 Giza-harremanak eta gizarte-harremanak. 

 Osasuna eta gorputzaren zaintzak. 

 Hezkuntza. 

 Erosketak eta jarduera komertzialak. 

 Elikadura (janaria). 

 Zerbitzuak eta ondasunak. 
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 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    

    

Gramatika, ortografia eta fonologia gaitasunak berbalagunak elkarrekin komunikatzeko bitartekoak dira. 

Euren erabilera eskatzen duten atazak eginez ikasten dira. 

GRAMATIKA 

Perpaus bakuna: 

 Perpauseko elementuen ordena. 

 Galde-perpausak: 

- Subjektuari buruzko galderak (Who’s speaking?) eta objektuari buruzkoak (Who did you see 

yesterday ?). 

- Preposizioa perpausaren am aieran (What are they looking for ?). 

- How…? + adjektiboa edo adberbioa. (How tall is she ? How often do you go on holiday ?). 

 Harridura-perpausak: 

- Interjekzio ohikoenak (Oh dear! What a relief !). 

- Harridurazko esapideak zenbait elementurekin: what, how; this, that, these, those (Those 

are beautiful horses ! How smart you look !). 

 Aginte-perpausak: 

- baiezko / ezezkoa (Come here / Don’t cry). 

 Galderak eta erantzun laburrak “Tag questions” eta “Tag responses”. 

- baiezko / ezezkoa (Come here / Don’t cry). 

 Perpaus inpertsonalak: 

- you (You press the button and get a coffee at once). 

- there + be (There’s been an earthquake in Japan). 

 Erantzuteko galderak: “reply questions”, “echo questions” (She’s invited 40 people for dinner. 

She’s invited how many)); arreta jartzen ari dela adierazten duten galderak (“attention signals”) 

(I’ve got a headache. Have you, dear? I’ll get you an aspirin)). 

 Pasiboa, mailako denbora guztietan eta egitura konplexuagotan (My purse has been stolen. 

Money should be kept in a bank) eta bi objektuekin (We were given free tickets for the circus). 

 

Perpaus elkartuak: 

 Baiezko eta ezezko koordinazioa: both… and…, neither… nor…; disjuntiboa: either… or… (You 

should either play the game or leave now); aurkaritzakoa : not only… but also… . 

 Desiozko perpausak: I wish, I’d rather; If only (I wish I had a better car) I’d rather + bare infinitive 

(I’d rather travel in summer). 

 Menperakuntza nominala:  

- that / if / wh- words + clause, whether…or (...) (He doesn’t know whether he’ll get a job or 

not). 

- Infinitibozkoa eta subjektu ezberdineko infinitibozkoa (I’d like him to stay. They didn’t let me 

take part in the game). 

- gerundiozkoa. 



PROGRAMAZIOA B1 MAILA 

 

 

13 

 

 Zehar estiloa: aditzaren denbora aldaketak eta perpauseko beste elementu batzuen aldaketak. 

- moduzko aditzekin (He asked me if I could help him. He said he might be back the following 

da)).  

 Erlatibozkoa eta erlatibozkoa aposizioan. 

- Who, whom, which, that, whose, where, when y why. 

- Erlatibozko izenordainaren ezabatzea objektua denean (The car I bought yesterday). 

- Erlatibozkoaren ezabatzea to be aditzarekin doanean (The man [who is] standing at the door 

is Geoff’s father). 

- Preposizioaren posposizioa (The man you spoke about visited the office). 

- Preposizioekin (The house in which he was interested was a bargain). 

- where eta when (That’s the place where she was born. That’s the period when she lived in the 

USA). 

- What elementuaren erabilera berezia “the thing that” ordezkatzen (What you told me is not 

true). 

 

 Adberbio menderakuntza: 

- Denborazko perpausak: aurretik, ondoren edo aldi berean ematen diren ekintzei 

erreferentzia egiten diotenak: after, while, as, once, … (Once we have finished doing this, we 

can go out). 

- Helburuzko perpausak: to + infinitivo, so [that] + clause, … .  

- Konparaziozko perpausak: more/-er ….than; as…as; not so/as…as; less…than (The exam was 

more difficult than we expected. He is less hardworking than I thought). 

- Konparazio progresiboa: the + comparative forms, the + comparative forms (The harder they 

worked, the hungrier they became). 

- Kausazko perpausak: as, because, since (As he was tired, he lost the match. Since he was late, 

he missed the train). 

- Perpaus kontsekutiboak: so, so + adj…that, such + noun … that (It was such a difficult exercise 

that I decided not to do it). 

- Perpaus kontsesiboak: although, even though, though, despite (Even though he is not 

wealthy, he spends money like water. Despite feeling ill, he went to work). 

- Baldintzazko perpausak: baldintza erreala (If you want to catch the plane, hurry up!) eta 2. 

eta 3. mailako hipotetikoa (If I were you, I’d go by train. If I had seen you, Iwould have said 

hello).  

- Moduzko perpausak: as, as if, as though (He acts as if he is going to be ill. Do it as I told 

you!). 

 

Loturak: 

 Denborazkoak: as, once, when, before, after, until / till, while, as soon as, since. 

 KontsesiboaK: although, in spite of, despite, nevertheless, however, but, on the other hand, even 

if, even though,. though. 

 Kausazkoak: because, as, since.  

 Kontsekutiboak: such/so…that, so much/many…that, so, therefore, as a result.  

 Helburuzkoak: to, in order (not) to, so as (not) to, so (that), in case, for+ing. 

 Baldintzazkoak: unless, as long as, if. 

 Moduzkoak : as, as if, as though. 

 

Izena: 
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 Singularra eta plurala: berrikustea eta sakontzea. 

- Plural hutsean erabiltzen diren izenak (clothes, goods, …). 

- Summation plurals (zati bidun izen zenbakarriak) (glasses, shorts, …). 

- Marka morfologikorik gabeko pluralean erabiltzen diren izenak (people, police,..). 

- Singularra -s amaierarekin egiten duten izenak (economics, aerobics, maths, …). 

 Zenbakarriak eta zenbakaitzak: berrikustea eta sakontzea. 

- Beti zenbakaitzak diren izenak (information, luggage, news, weather …). 

- Modu bietara erabil daitezkeen izenak (a paper / some paper). 

- Aditz jatorriko izen zenbakaitza (heating, …). 

 Generoa: 

- Lexiko ezberdinaren bitartezko bereizketa (boy / girl, aunt / uncle, …). 

- Morfologia bitartezko bereizketa egiten duten izen ohikoenak (widow / widower, ...). 

- Genero dualdun izen sinple eta konposatu ohikoenak (artist, adult, passenger, minister, 

doctor, guest, …). 

- Genero neutrodun izenak (baby, cat, …). 

 Izen kolektiboak (crew, party, staff, audience, …). 

 Izena izenaren menpe (tea cup; coffee table; London underground, …). 

 Genitiboa: 

- Jabetza nozioa: ’s / of . Birpasa eta sakontzea. 

- Genitibo bikoitza (a friend of mine). 

- ‘s genitiboa: denborazko zenbait esapideren ezagutza: a day’s work, in three years’ time / a 

three-week holiday  egiturak erkatu. 

 

Izenondoa: 

 Izenondo erlatiboak absolutuak: ‘gradable’ (difficult / hungry) eta ‘non-gradable’ (dead / 

married); ‘extreme’ (starving, amazing, awful...). 

 Izenondoaren kokapena eta hurrenkeera: (a nice little French café). 

 Gradu positiboa, konparatiboa eta superlatiboa: Birpasa eta sakontzea Forma irregularrak 

better/the best, worse/the worst, more/the most, less/the least, further/the furthest. 

Gutxiagotasunezko konparazioa less… than. 

 Predikazio funtzioa (Eliot remained silent; Naomi made her brother uncomfortable; The children 

were all asleep). 

 Atribuzio funtzioa (an atomic scientist; the main reason; the only time). 

 Izenondoen arteko ezberdintasunak:–ing eta -ed amaieradunak (boring / bored, ...). 

 Aurrizkiak (un-, in-, im-, il-, ir-, dis-, mis-) eta atzizkiak (-ful, -less, -able). 

 Izenondoaren modifikatzaileak: 

- Adjektiboa modifikatzen duten adberbioak: positiboa, konparatiboa eta superlatiboa (quite 

cheap, slightly cheaper, the cheapest by far, much bigger, far bigger, ...).  

 Izenondoa + preposizioa (keen on music, afraid of spiders, good at maths, …).  

 Izenondoa + infinitiboa (difficult [for me] to tell, …). 

 Likely / Unlikely probabilitatea adierazteko (I am likely to see him in London). 

 

Determinatzailea: 

 Artikulua: a/an, the. Oinarrizko arauen birpasa eta sakontzea. 

- Artikuluaren erabilera: elementu bakarrekin (the moon); ordinalekin (Elizabeth II), familiekin 

(the Browns), egunkariekin (The Times), erakundeekin (the Government), kargu publikoekin 

(the Prime Minister) eta zenbait leku izenekin (the Pacific Ocean, the river Thames). 



PROGRAMAZIOA B1 MAILA 

 

 

15 

 

- Artikulu eza: orokorrean hitz egin nahi denean (I like flowers); prentsako goiburuetan (actor 

to wed athlete) eta zenbait leku izenekin (Mount Everest, Lake Windermere). 

 Erakusleak, posesiboak, galdetzaileak: formak, kokapena eta erabilera. 

 Zenbait formen arteko aldea: no – not... any (I have no information – I haven’t got any 

information). Some elementuaren erabilera bereziak (Can you pass me some  plates from the 

cupboard ?). Any elementuaren erabilera bereziak (If you have any questions, please let me 

know). 

 Beste determinatzaile batzuk: another, (the) other, both, each, every, either, neither, all, no. 

 Kuantifikatzaileak. Kuantifikatzaileen erabilera izen zenbakarri eta zenbakaitzekin (birpasa eta 

bereizketa): [so/too] much, [so/too] many, [so/too/very] little, [so/too/very] few, a little, a few, 

more, most, several, plenty of, … .  

 

Izenordaina: 

 Pertsona izenordainak subjektu eta objektu funtzioan, bihurkariak, elkarkariak, posesiboak, 

erakusleak, galdetzaileak eta  zehaztugabeak: Birpasa eta sakontzea. 

- they/them/their formen erabilera eta ezagupena erreferentea singuarra denean (If 

somebody calls, tell them I’ll call them back). 

- It-en erabilera zenbait egituratan: It’s good to see you, It takes a minute to get there, It’s a 

long time since I last saw you. 

- Izenordain bihurkarien erabilera hanpatuaren ezagutza (Why don’t you do it yourself?). 

 Erlatibozkoak: who, whom, which, that, when, where, whose, what (=the thing that), why. 

 Kuantifikatzaileak: a little, a few, enough, [so/too] much, [so/too] many. 

 Beste izenordainak: another, (the) other, (the) others, both, neither, none, each y all. 

 

Aditza: 

 Aditzaren kokapena perpaus mota ezberdinetan: emendiozkoak, galdetzaileak eta aginduzkoak. 

 Denbora: 

- Orainaldi sinplea eta jarraia. 

- Present Perfect Simple, for eta since; ever eta never; just, yet eta already partikulekin. 

- Present Perfect Continuous vs. Present Perfect Simple. 

- Orainaldi burutua vs. Lehenaldi sinplea; Past Perfect Simple eta Past Perfect Continuous (He 

got sunburnt because he had been lying in the sun too long). 

- Geroaldiaren adierazpena: going to, Orainaldi jarraia eta  Orainaldi sinplea. will / shall + 

infinitiboa. Erabilerak ezberdindu. Orainaldiaren erabilera Geroaldiaren adierarekin when, if, 

etab. –en ondoren 

- Sarrera: Future Continuous: will be + -ing (In a few moments we will be landing in Bilbao). 

 Been / gone 

 Denbora komunztadura: egoera komunikatiboaren arabera informazioa igortzen denan (She said 

[that] the design was ready and [that] she is going to bring it tomorrow). 

 Modua: 

- Aditz modalak can, could, may, might, must, should, ought to, need Infinitive Simple-ekin. 

Ezaugarriak eta erabilera.  

- Be able to. 

- Have to. 

- Be (not) allowed to (Smoking is allowed). 

- Had better (You’d better book in advance). 

 Infinitibo eta –ing formen erabilera arruntenak. 
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 Orainaldiko partiziopioaren erabilera (writing) eta lehenaldiko partizipioarena (written) 

erlatibozkoetan (The woman waiting at the bus stop is my neighbour. The portrait painted by 

Picasso has been sold recently). 

 Ohiturak. 

- used to. 

- used to vs. Orainaldi sinplea. 

 Pasiboa mailako denbora guztietan. Birpasa 

- Pasiboa moduzko aditzekin (It should be done) eta bi objektuekin (She was given a present). 

- Zurrumurruak, sinesmenak eta berriak adierazteko (It is said that he won the lottery). 

 Phrasal verbs edo partikuladun aditzak: hiru oinarrizko klaseak eta osagaien arteko hurrenkera. 

Bereiz daitezkeenak (pick up) eta ezin daitezkeenak bereiz (look after, look forward to).  

 

Adberbioa: 

 Adberbioen kokapena: moduzkoak, lekuzkoak, denborazkoak, maiztasuna adierazten dutenak, 

esaldi barruko adberbio esapideak. 

 Maiztasuna adierazten duten adberbioak eta esaldi barruko adberbio esapideak not any more / 

longer, once a week,… 

 Probabilitatea adierazten duten adberbioak: certainly, definitely, probably, … eta ziurtasuna: 

clearly, obviously, … . 

 Konparatiboa eta superlatiboa:. Irregularitateak. Birpasa eta sakontzea.  

 Adjektiboa eta adberbioa modifikatzeko elementu adberbial indartzaileak (pretty, quite, rather, 

too, adj/adv + enough (good enough, well enough), extremely, ...).  

 Enough, too, so eta such. 

 

Preposizioa: 

 Zenbait preposizio eta lokuzioren birpasa eta sakontzea: egoera edo mugimendua adierazten 

dutenak (at, in, against, off, into, across, below, …); denbora adierazten dutenak (at, in, on, 

during, for, since, by, until, till,…); etc. 

 Zenbait esapideren arteko ezberdintasunak: In time eta On time; In the end eta At the end; Like 

eta As; In (= wearing ) eta With (= having). 

 Preposizioaren erregimena kategoria hauen ondoren: 

- Adjektiboa (good at, afraid of, anxious about, responsible for, …). 

- Izena (details of, proof of, reason for, marriage to,…). 

- Aditza (agree with, listen to, laugh at, arrive in, arrive at,…). 

- Aditza + objektua (accuse sb of, congratulate sb on…). 

 Preposizio-lokuzioak: kausazkoak eta kontzesiboak Due to / Because of / Owing to; Despite / In 

spite of.  

 Preposizioen hurrenkera galderazko eta erlatibozko perpausetan (You are the person I was 

looking at. What are you talking about?). 

 

DISKURTSOA 

Antolakuntza 

 

 Diskurtso antolatzaileak:  
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- ondoren esango dena iragartzeko: With reference to;Talking of; As for; As far as…is 

concerned; … . 

- ideia biren arteko aldeak aztertzeko: Whereas; While; … . 

- kontrastatzeko eta ezeztatzeko: In spite of this; Nevertheless; … . 

- argudiatzeko: Besides; On the one hand;... 

- argudioa azpimarratzeko: Even so; All the same; … . 

- ondoren esango denaren garrantzia adierazteko: Anyway; At least; In any case;… . 

- berbaldiaren gaia aldatzeko: By the way; Anyway; … . 

- aurretik esandakoa berrreskuratzeko: As I was saying; … . 

- informazioa gehitzeko: On top of that; As well as that; Too; Also; In addition; …  

- orokortzeko: On the whole; In all/some/most/many cases; Generally speaking; Apart from; In 

genera;, … . 

- emaitza logikoa adierazteko: Therefore; Consequently; So; Then; … . 

- laburtzeko: All in all; To sum up; In short; … . 

- argitzeko eta berformulatzeko: Actually; That is to say; In other words; … . 

- iritzi pertsonala adierazteko: I feel; In my view; More or less; Kind of / Sort of (informal); At 

least; I suppose; … . 

- hausnartzeko denbora hartzeko: Let me see; I mean; … . 

- norbere iritzia azaleratzeko: Honestly; Frankly; No doubt; … . 

- limurtzeko: After all; No doubt; … . 

- hiztunaren usteak ez direla bete azaltzeko: Actually; To tell the truth; … . 

- adostasuna edo desadostasuna agertzeko: Absolutely; Definitely; No way; ... . 

- enumeratzeko eta sekuentziatzeko: First (of all)/ Firstly…; Secondly…; Finally....; … . 

- informazioa baztertzeko: Except (for); Apart from; ... . 

- adibideak emateko: For example; Such as; … . 

 

 Solaskidea inplikatzeko formulak (Talking about the boss, right?), “Tag questions” (You like 

spaghetti, don’t you?). 

 Enfasia fokoa adierazteko errekurtsoak: 

- Fokoa perpaus amaieran (You are the one..., What I want is...). 

- do eta both enfatikoa (I do believe that; I phoned both my aunt and my cousin). 

- Izenordain elkarkarien identifikazioa (She cooked all the food herself), azentu bitartezko 

kontrastea (I will take care of the baby) eta izenordain pertsonala agintezko perpausetan 

(Don’t you worry!). 

 Mintzamenari dagozkion diskurtso antolatzaileak: 

- Norbaiten atentzioa erakartzeko eta norbaitengana zuzentzeko eta hizketan hasteko: Excuse 

me; ... . 

- Ondoren esango dena iragarri eta arreta horretara bideratu: About; Talking of;... 

- Bestei deia bat sartzeko: Right; OK; Now; ... . 

- Argitzeko edo zehaztasunak gehitzeko: I mean; … . 

- Pentsatzeko denbora hartzeko: Well; You know; ... . 

- Argumentazioa azpimarratzeko: In Fact; Well; … . 

- Adostasuna adierazteko adierazpen positiboa zein negatiboaren aurrean: So do I; Neither 

have I; … . 

 Idatzizkoaren diskurtso antolatzaile berariazkoak: 

- Hasiera adierazteko (Once upon a time; Dear…; I am writing with regard/reference to…; First 

of all, To begin with), garapena (In addition, Moreover,…) eta amaiera adierazteko (So they 

lived happily ever after; Yours [sincerely/faithfully], Best [wishes/regards], Love; Finally, In 

conclusion, Last but not least, To sum up, All things considered, …). 
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Kohesioa 

 Anaforen erabilera (and so, that way, …) eta ideia bera errepikatzeko mekanismoak: izenordain 

pertsonalen erabilera, izenordain eta determinatzaile poseseiboak eta erakusleak (They opened 

a shop. That kept them busy), artikulua, ordezkatze lexikoa (sinonimoak) (computer > machine). 

 Elipsia (I like football but she doesn’t). 

 Funtzio ezberdinetarako testu formatuak: e.a. lagun bati zuzendutako gutuna, gutun formala, 

posta elektronikoa, SMSa, oharra, instrukzioak, zoriontze gutuna, gonbidapena, galdetegia, 

artikulua, laburpena, kontakizuna, txostena. 

 Aditzaren koherentzia diskurtsoan zehar. 

 Koordinazio eta menderakuntzako lokailu ohikoenak. 

 

Kortesia  

 Trataera forma ohikoak: adeitasuna adierazten duten formulak: (Sir, Madam; [Mr. Dr. Ms. Mrs. 

Miss] Jones; Ladies and Gentlemen); please, thank you edo antzeko formen erabilera adeitasuna 

edo distantzia adierazteko.  

 Funtzio sozialetarako esapideak: aginduak eman, eskatu, zuzendu, desadostasuna adierazi, 

onartu edo ezezkoa eman, e.a. 

 

LEXIKOA ETA SEMANTIKA 

 

Hiztegia  

 Lantzen diren funtzioetarako esapide eta hiztegi ohikoa, bai egoera formaletan zein ez 

formaletan. 

 Mailako gaien eta egoeren hiztegia (ikus Zein gairi buruz arituko gara?); aldaera formala, ez 

formal aeta/edo estandarra (enquire, ask, …). 

 Konparazio estereotipatuak (mad as a hatter, sleep like a log, …). 

 Zenbait aditzekin maiz erabiltzen diren “Collocations” direlakoak: do, make, have, get, go, play, 

say, tell, think, … (give a lift, make progress, have a go, do one’s best, make an effort, …). 

 Beste “collocations” batzuk  (call [someone’s] attention, take [something] into account, deal with 

a problem, …). 

 Oso ohikoak diren esaera eta esapideak (No news is good news. First come, first served. Home 

sweet home. The night is young. Arrived safe and sound. …). 

 Asko erabiltzen diren hitzen aldaera britaniar eta amerikarraren arteko ezberdintasunak 

(underground / subway, note / bill, children / kids, …). 

 

Hitzen osaera  

 Ezezko aurrizkiak (dis-, disagree; in-, informal; im-, imposible; il-, illegal; ir-, irresponsible; un-, 

unknown). 

 Izenak eratzeko atzizkiak (-hood; -ship; -ment; -ance; -ence; -ation; -cy; -ness; -ty / -ity; -al; -ing). 

 Adjektiboak eratzeko atzizkiak (-able; -ible; -ing; -al; -ful; -ish; -ive; -less; -ous). 

 Beste aurrizki batzuk (over- overbooking; non- non-smoking, ...). 
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 Adjektibo konposatuak adjektibo- izena + ed erakoak (long-legged, bad-tempered) eta zenbakia-

izena erakoak (a five-star hotel). 

 Partikuladun aditzen gainean eratutako hitzak (breakdown, feedback, layout, …). 

 Nominalizazioa (the rich, the writing of the book, our arrival,…). 

 

 

Esanahia 

 Mailako gaien eremu semantikoak (ikus Zein gairi buruz arituko gara?)  

 Sinonimoak edo antzeko esanahia duten hitzak (travel / journey, lend / borrow, close / lock). 

Sinonimoak erabiltzean erregistroaren inguruko zenbait alderdi (ask for information / apply for a 

job). 

 Maiz erabiltzen diren antonimoak (allow / forbid, generous / selfish,...). 

 Sasi-lagunak eta ohiko interferentzia lexikoak (1H-rekin edo beste hizkuntza batzuekin) (actually, 

pretend, argument, ...). 

 Maiz erabiltzen diren hitzen polisemia eta adiera bikoitza (matter, spot, bank). 

 Maiz erabiltzen den hiztegiaren hiperonimia (rose  flower  plant; table  piece of furniture). 

 Gezurrezko ingelesetiko hitzak (footing, autostop, brick, puenting,...). 

 

FONOLOGIA ETA ORTOGRAFIA 

 Kontsonante ahoskabeak (dumb, island, castle). 

 Hiztegietako alfabeto fonetikoaren ezagutza. 

 Fonema eta grafien arteko baliokidetasuna. Zailtasun handienak aurkezten dituzten grafietan 

ekin. (-ough: although, cough, enough; -augh: laugh, taught; ei: receive, leisure; ie: scientist). 

 Maiz erabili eta arazoak sortzen dituzten hitzen ebakeran ekin: steak /steɪk/, son /sʌn/, pear 

/peǝr/, since /sɪns/, dead /ded/, meat /mi:t/. 

 Forma aldetiko so hurbil dauden hitzak eta, ondorioz, zailtasun egoerak sortzen dituztenak. Sarri 

erabiltzen diren homofonoak (so, sew; threw, through; knew, new;...), homografoak (read). 

 Maizen erabiltzen diren siglak (an IRA attack) eta akronimoak (UNESCO). 

 Kontrakzioak: grafia eta ebakera. 

 Intentsitate azentua eta azendudun silabaren identifikazioa forma sinpleetan eta konposatuetan 

(window-shopping). Azentu ezberdintasuna izenean eta aditzean (a record, to record). 

 Azentu aldaketa erro bereko hitzetan (photograph, photographer, photography, photographic). 

 Katea mintzatuaren barruko elementu nabarmenak eta ez nabarmenak. 

 Erritmoa: azentudun eta silaba azentugabeak ezagutzea eta ekoiztea; silaba azentudunen 

erritmo erregulartasuna. Link-ak. 

 Perpauseko elementuen azentua eta azentu eza esanahia kontuan izanda. Azentu enfatikoa 

(Who bought this? / I did). 

 Goranzko eta beheranzko intonazioa perpaus mota ezberdinetan lantzen diren funtzio 

komunikatiboetan. “Tag questions” direlakoen intonazioa.  

 Erabiltzen den hiztegiaren ortografia zaindua. 

 Britaniar eta amerikar ingelesaren arteko ezberdintasun ortografikoak. colour / color, theatre / 

theater. 

 Zenbait inflexio eta atzizkirekin ematen diren aldaketa ortografikoak (begin – beginner, share – 

sharing,  likely – likelihood). 

 Letra larrien erabileraren sistematizazioa (izen propioak, herrialdeak, leku izenak, liburuen 

tituluak, egunkarietako goiburuak, estilo zuzenaren hasieran)  
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 Puntuazioa (puntu eta jarrai, puntu eta bereiz, koma, bi puntu, puntu eta koma, galdera ikurra, 

harridura ikurra). 

 Beste ikur batzuk: komatxoak, parentesiak, apostrofoa.  

 

 

 

EBALUAZIOAEBALUAZIOAEBALUAZIOAEBALUAZIOA    

Entzunaren ulermenaEntzunaren ulermenaEntzunaren ulermenaEntzunaren 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.  

AhoAhoAhoAhozko ekoizpena eta elkarreraginazko ekoizpena eta elkarreraginazko ekoizpena eta elkarreraginazko 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.  

 Hitza hartu, eman edo eskatu egiten du. 

 Solaskideak esan duenaren aurrean erantzuteko ahalmena. 
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 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 ulermenaIrakurriaren ulermenaIrakurriaren ulermenaIrakurriaren 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. 

Idatzizko ekoizpena eta elkarreraginaIdatzizko ekoizpena eta elkarreraginaIdatzizko ekoizpena eta elkarreraginaIdatzizko 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. 
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 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. 

    

BitartekotzaBitartekotzaBitartekotzaBitartekotza    

 

 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. 

 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. 

 


