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OINARRIZKO GAITASUNAK

2. Ikasten ikasteko gaitasuna

-  Euskal hizkuntzaren gramatika arauak kontuan hartuta, askotariko
testu idatziak zuzentzea.

-  Testu idatzietako gramatika arloko akatsak zuzentzeko hainbat
euskarritan dauden kontsulta materialak erabiltzen trebatzea.

4. Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna

- Testu idatziak zuzen ekoizteko, gramatika arauak barneratzea.
-  Komunikazio premiei erantzuteko beharrezkoa den lexikoa

barneratzea.

5. Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko
gaitasuna

- Testuak ekoiztean edo zuzentzean izan ohi diren gramatika eta lexiko
arloetako zalantzak hainbat webgunetan bilatzea eta hautatzea.

8. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna

-  Hizkuntzaren erabilera zuzenari buruz gogoeta egitea, norberaren
ekoizpenak zuzentzeko eta ikaskuntzaren autoerregulazioa
garatzeko.



HELBURUAK

- Hizkuntza batek hitz berriak sortzeko dituen bideak ezagutzea.
- Hitzen arteko erlazio semantikoak lantzea.
- Subjuntiboaren ezaugarriak eta erabilera aztertzea.
-  Aurreko ikasturteetan landutako indikatibo, ahalera, baldintza eta

subjuntibo erako adizkiak errepasatzea.
- Aditz laguntzaileen taula menderatzea eta testuetan egoki eta zuzen

erabiltzea.
- Perpausaren osagaiak bereiztea: izena, izenordaina, determinatzailea,

izenondoa, izenlaguna, adizlaguna, aditzondoa eta aditza.
-  Aurreko ikasturtean landutako perpaus elkartuen ezaugarriak

birpasatzea (juntadurazko perpausak, menderakuntzazkoak,
konpletiboak, zehar-galderak, erlatibozkoak, moduzko perpausak,
denborazkoak, konparaziozkoak, helburuzkoak, kausazkoak,
baldintzazkoak, kontzesiboak eta kontsekutiboak) eta testuetan egoki
eta zuzen erabiltzea.

- Aditzaren ezaugarriak ezagutzea eta aditz motak bereiztea.
- Aditz alokutiboak eta alokutibo motak bereiztea.
- Perpaus bakunen analisi sintaktikoak egiten trebatzea.
- Euskal gramatikari eta lexikoari buruzko zalantzak argitzeko hainbat

iturritara jotzea (webguneak, hiztegiak, liburuxka honen eranskinean
jasota dauden arauen inguruko azalpenak, …).

- Testu idatziak zuzentzeko estrategiak erabiltzea.
-  Ikastunitatean landutako edukiez gogoeta egiteko, autoebaluazio

jarduerak egitea.
-  Gramatika arauak zuzen erabiltzeak komunikazioan izan dezakeen

eraginaz jabetzea.



EDUKIAK

Prozedurak

-  Euskarak hainbat hizkuntzetatik hitzak nola mailegatu dituen
aztertzea.

- Elipsidun eta elipsi gabeko hitz elkarketak bereiztea.
- Hitz eratorriak sortzean gertatzen diren hots aldaketez ohartzea.
-  Zabalkuntza semantikoa eta berrezarpen lexikala izeneko

fenomenoak zer diren aztertzea.
-  Testuetan hitz elkartuak eta hitz eratorriak identifikatzea eta

bereiztea.
-  Subjuntiboaren erabilera aztertu ondoren, NOR adizkiekin esaldiak

osatu orainaldian eta iraganean.
-  Aldizkari bateko artikulu bateko hitzentzat aukera anitzen artean

sinonimoak bilatu.
-  Juntadurazko perpausak osatu, hainbat motatako juntagailuak

erabilita.
-  Perpaus elkartuetan juntagailuak identifikatu eta zein motatakoak

diren adierazi.
- NOR, NOR-NORI, NOR-NORK eta NOR-NORI-NORK indikatibo,

baldintza eta ahalera erako adizkiekin esaldiak osatu orainaldian zein
lehenaldian.

-  NOR, NOR-NORI indikatibo, baldintza eta ahalera erako adizkiak
erabiltzen trebatzeko, gaztelaniaz dauden esaldiak euskaraz eman.

-  NOR-NORI subjuntibo erako oraineko eta iraganeko adizkiekin
eranskinean dauden taulak bete.

- NOR, NOR-NORI, NOR-NORK eta NOR-NORI-NORK subjuntibo
erako oraineko eta iraganeko adizkiak zuzen erabiltzen trebatzeko
jarduerak osatu.

-  Menderakuntzazko perpausetan menderagailuak identifikatu eta
perpaus nagusiak eta mendekoak bereizi.

-  Menderakuntzazko perpausak berridatzi eta zein motatakoak diren
adierazi.

- Perpausaren osagaiak testuetan identifikatu.
-  Adizki nagusien ezaugarriak kontuan hartuta, adizkietan aditzoina,

erroa eta aspektua bereizi.



-  Adizki laguntzaileen ezaugarriak kontuan hartuta, aditz
laguntzaileetan modua, aldia eta pertsona bereizi.

-  Adizkietan diren morfema markak bereizita, adizkien morfema
iruzkinak egin.

-  Aditz alokutiboen ezaugarriak kontuan hartuta, perpaus batzuetan
diren erabilera okerrak zuzendu.

- Elkarrizketa batean hikako adizki neutroak eta alokutiboak bereizi.
-  Izen Sintagma osatzen duten elementuak aztertu ondoren, hainbat

ISren analisi sintaktikoak egin.
- Aditz Sintagma osatzen duten elementuak aztertu ondoren, perpaus

batzuen analisi sintaktikoak egin.
- Perpaus baten egitura sintaktikoa kontuan hartuta, perpaus zerrenda

batean egitura sintaktiko bera duena identifikatu.
- Hainbat perpaus bakunen egitura sintaktikoa aztertu.
- Analisi sintaktikoak egitea zertarako balio duen hausnartu.
-  Gramatika arauen inguruko zalantzak argitzeko hainbat euskarritan

jasotako informazioak interpretatu (liburuxka honen eranskinak,
Interneteko webguneak ( www.euskaltzaindia.net, …).

-  Lexikoari buruzko zalantzak argitzeko hainbat iturritara jo
(hiztegiak, entziklopediak, Internet bidezko hiztegiak eta
entziklopediak, …).

-  Ikastunitatean landutako edukiak birpasatzeko autoebaluazio
jarduerak egin.

Kontzeptuak

- Aditza:
• Indikatiboa: NOR, NOR-NORK, NOR-NORI, NOR-NORK, NOR-

NORI-NORK
• Baldintza: NOR, NOR-NORK, NOR-NORI, NOR-NORI-NORK
• Ahalera: NOR, NOR-NORK, NOR-NORI, NOR-NORI-NORK
• Subjuntiboa: NOR, NOR-NORK, NOR-NORI, NOR-NORI-NORK

- Sintaxia:
• Perpaus elkartuak: juntadurazkoak eta menderakuntzazkoak
• Perpaus konpletiboak
• Zehar-galderak
• Erlatibozkoak
• Moduzkoak
• Denborazko perpausak
• Konparaziozko perpausak
• Helburuzkoak



• Kausazkoak
• Baldintzazkoak
• Kontzesiboak
• Kontsekutiboak
• Perpaus bakunen analisi sintaktikoak

- Lexikoa:
• Hitz berriak sortzeko bideak: mailegutza, elkarketa, eratorpena,

zabalkuntza semantikoa eta berrezarpen lexikala.
• Hitzen arteko harreman semantikoak: sinonimia

Jarrerak

-  Testu idatzietan gramatika arauak eta lexikoa zuzen eta egoki
erabiltzeko jarrera positiboa izatea.

-  Erabilitako gramatika arauak errespetatuz, testu idatziak paperean
nahiz euskarri digitalean egoki aurkezteko interesa agertzea.

-  Ekoizpen idatziak zuzentzeko, hizkuntzari buruz hausnartzearen
garrantziaz ohartzea.

- Norberaren ekoizpenetako lexikoa aberastearen garrantziaz ohartzea.
- Testuak zuzen eta egoki idazten jakiteak norbanakoan eta gizartean

duen garrantziaz kontzientziatzea.
-  Norberaren akatsak ikaskuntza prozesuaren barne daudela ulertzea

eta horiek gainditzeko jarrera positiboa agertzea.



EBALUAZIO IRIZPIDEAK

-  Euskal hizkuntzaren gramatika arauak ezagutzen ditu, eta testu
idatzietan egoki eta zuzen erabiltzen ditu.

-  Perpausaren osagaiak bereizten ditu (izena, izenordaina,
determinatzailea, izenondoa, izenlaguna, adizlaguna, aditzondoa eta
aditza).

- Juntadurazko eta menderakuntzazko perpausak ezagutu eta bereizten
ditu.

-  Indikatibo, baldintza, ahalera eta subjuntibo erako adizkiak testu
idatzietan egoki eta zuzen erabiltzen ditu.

- Aditzaren ezaugarriak ezagutzen ditu eta aditz motak bereizten ditu.
- Aditz alokutiboak eta alokutibo motak bereizteko gai da.
- Izen Sintagmaren osagai sintaktikoen analisia egiten badaki.
- Aditz Sintagmaren azterketa sintaktikoa egiten badaki.
- Perpaus bakunen analisi sintaktikoak egiteko gai da.
- Euskarak hitz berriak sortzeko dituen bideak ezagutzen ditu.
-  Testuak aberasteko sinonimoak baliabide gisa erabiltzearen

garrantziaz ohartzen da.
- Testu idatziak zuzentzeko estrategiak erabiltzen ditu.
-  Ekoizpen idatziak zuzentzeko, hizkuntzari buruz hausnartzearen

garrantziaz ohartzen da.
-  Hizkuntza zuzen erabiltzeko norberak duen gaitasunean konfiantza

du.
- Ulertzen du akatsak ikaskuntza prozesuaren parte direla.


