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A 2016 
martxoak 5 Proba idatzia | Bigarren atala 

Idazmena 
Idazlan luzea 

Idazlan laburra 

Esaldiak berridaztea 

 BIGARREN ATAL HAU egiteko denbora, gehienez:  bi ordu. 

 Barruan lau orri solte dauzkazu. 

 Idatz itzazu kodeak adierazitako laukietan. Guztira, bederatzi dira. 

 Kode gabeko orrialdeak ez dira zuzenduko. 

 Hurrengo laukian, ariketak, puntuazioak eta denbora-banaketa. 

PROBA IDATZIA 
Puntuazioa 

gehienez 
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10 

10 

10 
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65 

min 

120 

min 

1. 

atala 

2. 

atala 

Elkarrizketa-testua 

Lexikoa 

Irakurmena 

Iritzi-artikulua 

Idazkia 

Esaldiak berridaztea 

27 

Erantzun-orria betetzeko 

Egindakoa gainbegiratzeko 

Guztira 

Azterketa-kodea 

Anonimotasuna babesteko 

Idatzi azterketa–kodearen zenbakiak: 

 
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA SAILA 
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Idazlan luzea eta laburra | Ohar orokorrak | 

1. Bina gai dituzu aukeran. Bakoitzean bat hartu behar duzu eta garatu. 

2. Ebaluatzean, honakoak izango dira ardatz: 

 Atazaren zehaztasunak betetzea (laukietan adierazitakoak) 

 Hizkuntz aberastasuna / egokitasuna / zuzentasuna 

3. Baliogabetu egingo dira pasarte eginak (sarrera, amaiera edo lerrokada aurrez 

 prestatuak, orokorrak), gaiarekin edota agindutakoarekin (enuntziatua) lotura 

 zuzenik eta argirik ez dutenak. 

4. Oharra: anonimotasuna babesteko, idazlanetan ez ipini zure benetako daturik 

 (izen-deiturak, helbidea...) 

Idazlan luzea |  Iritzi-artikulua   | Argibideak | 

Hartzen duzun gaia garatzeko iritzi-askatasuna duzu. Baina, beti ere, jokatu begirunez: 

saihestu jarrera sexistak, homofoboak, arrazistak, erlijioen aurkakoak... 

 Atazaren zehaztasunak             Bete beharrekoak  

 
 

Idazlan laburra |  Gutuna  edo  gogoeta  | Argibideak | 

Moldea, aukeran, hartzailearen arabera: batua /  euskalkia* /  hika* /  berorika*  

*Maila jasoan. EZ lagunarteko “hizkeran bezala” (fonetismoak, hitzen kon-

trakzioak...). Eta ortografia zuzena. 

 Atazaren zehaztasunak                 Bete beharrekoak  

 
 

NORI ZUZENDUA  Informazio aldizkari bateko irakurleei 
TESTU MOTA        Iritzi-artikulua 
MOLDEA               Euskara batua 
HITZ KOPURUA     Gutxienez 250 hitz (tintaz) 
 
TESTUAK IZAN BEHAR DITUEN OSAGAIAK: 
 

 Gaiaren sarrera edo aurkezpena. 

 Dosierrean, GIDOIRAKO laukian proposatutako ideia batzuk. 
 Horiek osatu, konparatu, erlazionatu... 

 Adibideak, garatu dituzun argudioak edo ideiak osatzeko. 

 Amaitzeko, aukeran:  
1. konklusioa, garrantzizkoena laburtzeko 
2. proposamena, arazoa hobetzeko 

NORI ZUZENDUA  Ezezagun bati / adiskide bati / norbere buruari 
TESTU MOTA        Gutuna / mezua / txosten laburra / gogoeta / kronika 
MOLDEA               Euskara batua / euskalkia* / hika* / berorika* 
                           *Aukeran, hartzailearen arabera, beti ere maila jasoan 
HITZ KOPURUA     Gutxienez 150 hitz (tintaz) 
 
TESTUAK IZAN BEHAR DITUEN OSAGAIAK: 
 

 Agindutakoari erantzuna /  oinaren jarraipena 

 Testuingurua kontuan harturik, egilearen ikuspuntua 

 Molde sinesgarria: pertsonala, tonu egokia... 

 Amaiera egokia 
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Orrialde honetako lerro hauek zirriborro gisa erabil ditzakezu: gidoia egiteko, zure 

apunteak biltzeko... 

 

Lerro horietan idatzitakoa ez da zuzenduko. 

Zirriborroetarako lerroak 

Zirriborroetarako lerroak 
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Idazlan luzea |  Iritzi-artikulua | 

 

Nerabe: 
ez ume, ez heldu 

 

EAEko gaztetxoak 2014
Gurasoenean. 11-17 urteko gaztetxoen
gogobetetasun maila (0-10 puntu)

8,43 puntu

Zenbatek amarengana jotzeko zailtasunak? %14k

Zenbatek aitarengana jotzeko zailtasunak? %32k

15-19 bitartekoen artean gehiegizko edo
arriskuzko edalea asteburuetan

%19

Kannabisa kontsumitzen hasteko batez
besteko adina

15 urte

14-17 urte bitartekoen artean sexu
harremanak izandakoak

%30

It.: Eusko Jaurlaritzako Politika Sozialetarako Saila

8-12 urte

13-19 urte

Sare sozialetan elkartzeko premia 

14-16

10-13

%14

%10

%38

%12

%72
%44

%77

%46

Espainia (2014)

Urteak

Gidoirako
Aldatu, hazi, garatu

•13-19 urte: garai

erabakiorra.

•Gorputza nabarmen aldatu: 

tamaina, ahotsa, ilea, 

hilekoa…

•Nortasuna garatu: emozioa, 

berritasunak…

•Ereduen beharra: lagun

taldea, musika, kirol izarrak.

•Guraso-arduradunek, zer 

egin? Arau zorrotzagoak?, 

Babesa eta maitasuna eman?

Asaldatu, amorratu, amorrarazi

•Garai nahasi eta gatazkatsua.

•Hormona dantza: ziurtasunik 

ez, urduri.

•Belaunaldi talka. Etxean, 

ikastetxean: eztaibadak, 

liskarrak.

• Arrisku larriak: nahi gabeko 

haurdunaldiak, drogak, eskola 

porrota…

•Peter Pan sindromea: handi

izateko gogorik ez.

•Norbere buruarekin haserre. 

Nola jokatu?
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Idazlan luzea |  Iritzi-artikulua | 

Konfiantza. Espainia.  

Bezeroen %30 tabernariari 
etxeko giltzak uzteko prest. 

Taberna gehiegi? 
Gidoirako

Taberna: lagunen topaleku?

•Taberna, bizitoki: elkartu, 

ligatu, albisteak partekatu…

•Taberna, gizarte etxe: musika

zuzenean, mus txapelketak, 

alderdien egoitzak, erakusketak, 

mintzapraktikak…

•Turismoa erakartzeko: taberna 

dotoreak, kale giro alaia…

•Etxean baino erosoago eta 

libreago?

Taberna giroa: 
mozkortien ibiltoki?

• Hego Euskal Herriak, zenbanahi: 

Danimarkak, Finlandiak edo

Irlandak baino taberna gehiago.

• Alkohola, ohitura: astegun eta 

jai, gurasoak eta haurrak 

tabernaz taberna.

• Taberna aurre eta terrazetako

burrunbada eta zikinkeria. 

Auzotarren haserrea eta kexua. 

Arau gehiago?

Bilboko Alde Zaharra.  

Tabernak  denda-jardunaren 

 %30,47. 
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Idazlan laburra        Gogoeta  

Gogoeta   Errefuxiatuen egoera konpontzea nire esku balego, 

Egoera. Ezaguna da errefuxiatuen egoera: euren herrietan ezin bizi, 

Europan ezin sarturik, bazterturik, mafien eskuetan, ehunka heriotza 

bidean, errefuxiatu eremuetan milaka pilatuta. Europako biztanleok, 

errukitu bai, baina ezer gutxi egiten dugu… 

  

Eta horretan pentsatzen hasi zara: nola hobetu pertsona horien bizitza, 

ze neurri zehatz bultzatuko nuke egoera tamalgarri horretatik ateratzen 

laguntzeko?  
 

 Zer: neure baitan egindako gogoeta 

 Hitz kopurua: gutxienez, 150 hitz 

 Baldintza: abiapuntua izan dadila ondoko esaldia. Alegia, hori 

idazten hasi eta horri eman jarraipena. 

 

Errefuxiatuen egoera konpontzea nire esku balego, … 

(150 hitz hemendik aurrera) 
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Egoera. Orain pare bat urte zure lagunik minena beste herri batera joan zen bizi 

izatera. Harreman estua, poz eta nahigabeak, guzti-guztiak kontatzeko ohitura izan 

duzue beti. Duela astebete, berriz, jakin duzu istripu larria izan eta bizitza erabat 

aldatu zaiola. Sekulako ustekabea izan duzu. Haserretu ere egin zara, ez dizulako zuri 

ezer esan. Gero ulertu egin duzu. Ez diozu telefonoz mezu lehor bat bidali nahi… 

  

Eta eskutitz baten bidez, adoretu nahi duzu, animoa adierazi eta laguntza 

eskaini. 

Idazlan laburra                                                      Gutuna  

Gutuna  Errautsetatik birjaio. Eutsi goiari, Alazne / Mi-

 

Hitz-kopurua: gutxienez 150 hitz 

 Nork: zeuk  

 Nori: Alazne/Mikel zure lagun minari 

 Zer: Alazneri/Mikeli aditzera eman nola jakin duzun. Hasieran 

haserrea adierazi, baina ulertu bere isiltasuna. Animatu eta laguntza 

eskaini. 

 Nola: posta elektronikoz edo eskutitzez. 

 Aintzat hartzekoak: istripuaren aurreko/ondorengo bizimodua, 

egokitu beharra, lagunen eta ingurukoen elkartasuna. 
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Kodea: 

Esaldiak berridaztea                                            A eredua 

Ariketa honetako esaldiak beste molde batean ipini behar dira, berridazketa     

eginez. Behean agertzen den esaldi zatitxoaren aurretik edo atzetik marra baldin 

bada, zerbait idatzi behar da horri lotuta. Adibidez: 

              ...-takoan              etorri-takoan 

Marrarik ez badu, aparteko hitza da. Ahalik eta gutxien aldatu behar dira      

emandako esaldiko hitzak. Inoiz bat kendu edo beste bat sartu behar da, baina 

beti ere esaldi bakar bat osatuz, eta ortografia zuzenarekin.  

Adibidez:  

0.   Hasieran errua berari egotzi nion. Horrek lotsa eman zidan gero.  

      Hasieran bera errudun -tzat  jo izanak        lotsatu  egin ninduen gero        . 

Aztertzailea-
rentzat 

 

1 Erosleek badakite zenbait osagai oso arriskutsuak direla. Horregatik, azkenaldi honetan ez 
dituzte jaki ezezagunak jaten. 

 .............................................................................................................. konturatuta ,  

...................................... utzi ............................................................................. . 
  

2 Lege korapilatsu hori hauteskundeetan behar bezala eztabaidatzeaz, zer iritzi? Bada, gu hori 
egitearen alde gaude.  

 ........................... egoki deritzogu ................................................................................ 

 .................................................................................................................. . 

  

3 Esatari horrek egunero izaten du eztabaidatzeko gairen bat eta makina bat entzule erakartzen 
ditu gosari orduan.   

 ................................................................................................................................  
 dituen ................................................................... zertaz ........................................ . 

4 Finlandiako liburutegi sareak Europako mailegu eta bisitari kopururik handiena du. Horregatik, 
besteak beste, hango ikasleen hezkuntza maila bikaina da.    

................................................................................................................................. 
 badu zerikusirik........................................................................................................ . 

  

5 Maratoia ozta-ozta bukatu zuen korrikalariak. Horren ondorioz,  ez zuen kemen handirik; 
helmugan bildutako jendeari irribarre egiteko adina ez behintzat.  

 ................................................................................ ....–ez , ...................................... 

.......................................................................................... kemenik  .  

 

  

Aztertzailea-rentzat 
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Kodea: 

Aztertzailea-
rentzat 

Aztertzailea-
rentzat 

6 Urte zaharrak ilusioa kendu digu Orioko arrantzaleoi; bada, urte berriak ekarri ahal digu hori.  

................................... ekar ........................................................................................ 

................................................................ ilusioa .  

 
7 Final nagusian edozein aurkari izan daiteke zu menperatzeko gai, berak baino gogotsuago eta 

zuhurrago jokatzen ez baduzu.  

................................................................. mendera  ................................................... 

................................................. ezean .  

 

8 Azaleko gaitz horren aurkako sendabide zehatza bilatzen ari zara eta dermatologoaren laguntza 
beharko duzu ezinbestean.  

........................................................................................... bila , .............................. 

jo ................................................................. . 

 

9 Autoaren muturra garajetik ateratzera nindoan eta, une berean, gainera etorri zitzaidan 
burrunbada batean furgoneta zikin hura.   

............................................................................................................–larik , hara non 

............................................................................................................................... . 

 
10 Hasieran ez zuen maila hori eta orain badu. Hainbat urtetan aritu eta aritu ondoren gertatu da 

hori.   

.....................................................................................................beharraren beharrez , 

 ....................ez bezalako  ...................................................................................  . 

  

Aztertzaileak erabiltzeko 

  Esaldiak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Gaizki (X) 
          

  Kalifikazioa 
     ( 0  -  10 ) 

 
 

     ........... 
 

Oharrak: 

                    

A eredua 
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Amaitzen duzunean: 
 

 Konprobatu kodeak idatzi dituzula adierazitako laukietan. 

 Guztira, bederatzi dira. 

 

 Kode gabeko orrialdeak ez dira zuzenduko. 

 

 Ordenatu orri solteak eta sartu koadernotxo honen barruan. 

 Jaso eskua eta adierazi gelako arduradunei azterketa amaitu duzula. 
 

Kalifikatzeko irizpideak 

 
IDAZLAN LUZEA ETA LABURRA 

 

EDUKIA (0-3 puntu). Adierazia, hots, gaia 

zenbateraino garatu den: 

 Gutxieneko hitz-kopurua. 

 Gaiaren garapena: argudioak, adibideak. 

 Gidoian proposatutako ideiak sakontzea. 

 

MOLDEA (0-3 puntu). Adierazpena, hots, 

edukia azaltzeko baliabideen kalitatea: 

 Egitura aberatsak / sinpleak. 

 Lexiko zehatza eta adierazkorra / desegokia 

edo urria. 

 Ideien eta egituren arteko kohesioa, lotura. 

 Idazlanaren egituraketa orokorra: sarrera,  

garapena eta konklusioa. 

 

ZUZENTASUNA (0-4 puntu). Sintaxia, hots, 

sintaxizko eta ortografiazko zuzentasun maila: 

 Deklinabide eta aditz mailakoa. 

 Perpausen egituraketa. 

 Ortografia: hitzen idazkera zuzena eta  

zeinuen erabilera egokia. 

 

 

Hiru alderdi horietakoren batean nabarmen 

huts eginez gero edota, oro har, hiruretan 

maila kaxkarra erakutsiz gero, ezingo da 

Idazlana gainditutzat eman. 

 

 

 

ESALDIAK BERRIDAZTEA 
 

Berridatzi den esaldiak honako baldintza hauek 

bete behar ditu zuzentzat hartu ahal izateko: 

 Esaldi bakarra atera behar da 

berridazketaren ondorioz. 

 Eredutzat ematen den esaldiaren zentzua  

osorik jaso behar du. 

 Eskaintzen den moldeari jarraituz osatua   

izan behar du, eta ez beste bide batetik   

eratua. 

 Gramatikaren aldetik zuzena izan behar   

du, osorik. 

 Komatxoak-edo jarri badira, horiek 

adierazten duten elementuen ordenak eta 

puntuazioak ere zuzenak izan behar dute. 

 Ortografia aldetik, zuzena izan behar du. 


