
 

 2. DBH    2. ebaluazioa 
 Gaitasun komunikatiboak Literatura 

Hizkuntzaren ezaguera 

Euskalkiak Gramatika Ortografia Hiztegia 
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1.- Ipuin literario baten sorkuntza.  

2.- Testu idatzien ulermena: PISA 

3.- Audioak (13, 35, 57, 79) 

1.- Bertsolaritza. 

2.- Ipuin literarioa (26-29, 48-

51) 

3.- Ipuinetik eleberrira (70—73 

eta apunteak) 

1.-Bonaparte eta Zuazoren euskalkien 

sailkapenak. (Webguneko 

apunteekin eta internet 

sarearekin) 

1.-Aditza (Webguneko apunteekin) 

1.- Ahalera: Nor, Nor-nori eta nor-nork. 

2.- Aditz sintagma  (Webguneko apunteekin, 

aditz sintagma.pdf: 13-16), (84-87, 106-109, 

128-131, 135, 150-153) 

1.- Aditz sintagmaren egitura. 

2.- Aditza. 

3.- Zerez kasua (47) 

Idatz 1: 

10, 15. 

 

Esapideak 

Hitz motak. 

Gaia, toki, gogo eta 

modu atzizkiak 

 (68, 90, 110-112, 

132-134, 154-156) 

Z
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1.- Kamishibaiaren teknikak aplikatuz, ipuin 

orijinal bat sortu. 

2.- Azterketa. Testu desberdinak irakurri, eta 

horiei buruzko galderei erantzun, PISA 

azterketaren ereduaren arabera. 

1.- Azterketa. 

2.- Azterketa 

1.- Proiektua: Power Point programa 

erabiliz,  Bonaparte edo Zuazoren 

mapa sortu euskalkiz euskalki, eta 

haien ezaugarririk behinenak aipatu. 

1.- Aditz taulak ikasi. 

2.- Aditz sintagmaren ordena ikasi, eta baita 

aditzari buruzko ezaugarri batzuk ere. 

Elementu hauek aztertu era teorikoan eta 

analisi sintaktikoen bidez. 

Azterketa Liburuko ariketak 

egin. 
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1.- Ipuin literarioak 

1.- Baliabide literarioak erabili ditu. 

2.- Euskara kalitatea zaindu du. 

3.- Baliabide ez-linguistikoak erabili ditu. 

4.- Ipuinen egitura zaindu du. 

2. eta 3.a- PISA eta audioak: 

1.- Informazioa ateratzea: 

Testutik dagokion informazioa ateratzen 

daki, informazioa lokalizatuz eta 

identifikatuz. 

2.- Interpretazioa: 

Testua interpretatzen daki: 

Analizatzen, erlazionatzen, 

interpretatzen, inferitzen, azaltzen, 

helburua identifikatzen daki. 

3.- Gogoeta eta ebaluazioa: 

Testuari buruzko gogoeta eta ebaluazio 

zuzena egiten daki: 

Hipotesiak egiten daki. 

Bi estilo konparatzen daki. 

Testuaren ideiak eta berarenak 

erlazionatzen daki. 

2.- Ipuin literarioa. 

1.- Ipuin literarioen 

ezaugarriak dakizki. 

2.- Ipuin bat emanda, haren 

ezaugarri behinenak 

azaltzen daki. 

3.- .- Ipuinetik eleberrira 

1.- Ipuin literarioen historia 

ezagutzen du. 

 

1.- Lana zehaztasunez eta 

garbitasunez sortu du. 

2.- Talde lanean ongi konpontzen 

da. 

3.- Jarrera egokia erakutsi du. 

1.- Azterketa. 

Aditzaren komunztadurarako behar dituen 

sintagmak  (nor, nori edota nork), eta 

indikatiboko ahalerazko tenpusak emanda , aditz 

trinkoa edota aditz perifrastikoaren aditz 

laguntzailea sortzen du. 

2.- Azterketa. 

1.- Aditz sintagmaren elementuen ordena 

ezagutzen du. 

3.- Aditz mota desberdinak  sailkatzen daki. 

4.- Ikasitako elementuak emanda, perpaus 

bakunaren analisi sintaktikoa egiten daki. 

Arauak 

aplikatzen 

daki. 

Azterketa:  

1.- Atzizkiak 

erabiltzen daki. 

2.- Hiztegi eta 

Esapideen 

esanahiak 

ezagutzen ditu. 

Kalifikazio irizpideak 
 

Idatzizko eta ahozko testuen sorkuntza %20 Ipuina     

Idatzizko eta ahozko testuen ulermena %25  (Liburuak: % 15 Testuen ulermena %10) 

Proiektuak % 15 (Bonaparte edo Zuazoren mapa) 

Koadernoa % 10 

Azterketak % 30 (Literatura %7 Aditzak %7 Gramatika% 7, Ortografia %4, Hiztegia %5) 

 


