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AHOZKOA EBALUATZEKO TAULA 
 

Eraginkortasun komunikatiboa 
 
10 Hiztunak jariotasun eta eraginkortasun handiz adierazi du diskurtsoa. Zailtasun 

handiko esaldiren batek bakarrik eragotziko luke diskurtsoa. 
8 Hiztunak diskurtsoa jariotasun, zehaztasun eta eraginkortasun handiz adierazi 

duenez, erraza da diskurtso- haria jarraitzea. Elkarreragina erraztasunez eraman 
du aurrera, alde batetik, egoerak eskatzen duenean aurrea hartuz, eta 
solaskidearen parte hartzeak modu egokian jarraitu edo garatuz, beste aldetik. 

6 Hiztunak ideien arteko loturak argi zehazteko moduko nahiko jariotasun, 
zehaztasun eta eraginkortasunez hitz egin du. Bat-batean aritzeko gaitasunak eta 
hitz-jarioak elkarreragina ahalbidetzen dute. Ikuspuntuak garbi azaldu ditu, 
azalpen edo argudio egokiak eman dituelarik. 

4 Hiztunak ideiak azaltzea lortu du, nahiz eta planifikatzeko edo hitzak aurkitzeko  
eten nabarmenak izan diren. Askotan solaskidea behartu du elkarreraginean 
aurrea hartzera. 

2 Hiztunak jariotasun gutxi du hitz egiterakoan, eta hitz ulergaitzak eta jarraitzeko 
zailak direnak erabili ditu. Aurrea hartzeko ezintasunak, eta ideien eta baliabide 
linguistikoen faltak oztopatzen dute elkarreragina.  

 

Egokitasuna eta koherentzia 
 
10 Agindutakoa oso ongi bete du. Bai bakarrizketan bai elkarreraginean esan nahi 

izan duena esan du, inolako mugarik erakutsi gabe. 
8 Agindutakoa ongi bete du. Diskurtsoa ongi egituraturik dago, eta elkarreraginean 

konbentzio guztiak bete ditu. Gainera, azken honetan, era aktiboan hartu du 
parte. 

6 Agindutakoa bete du, eta egin duena garbia eta onargarria da, nahiz eta harira ez 
datorren punturen bat sartu duen. Diskurtsoa, oro har, ondo egituraturik dago, eta 
elkarreraginean era aktiboan hartu du parte. 

4 Ez du agindutakoa bete kalitateari, argitasunari eta informazio kopuruari 
dagokienez. 
Euskarriak eskaintzen dituen gaiak ez ditu nahiko garatu, eta, batzuetan, ideia 
berberak errepikatu ditu. Elkarreraginean era desegokian jokatu du; izan ere, 
solaskidearen ideiak eta iradokizunak ez ditu garatu, edota ezin izan ditu bereak 
aurrera eraman, instrukzioak argi azaltzen duen bezala. 

2 Ez du agindutakoa betetzea lortu. ginkizunean eskatzen zaizkion puntuak 
azaletik jorratu ditu. Ideien antolaketa pobrea izan da, eta solaskideak gehiegizko 
ahalegina egin behar izan du ulertzeko. Elkarreraginean ez du egoki jokatu; izan 
ere, solaskidea aurrea hartzera behartzeko joera somatu zaio. 

 

Fonologia 
 
10 Ahoskatze oso ona du. Intonazioa eta azentuazioa aldatuz, esanahiaren 

ñabardurak azaltzeko gai izan da. 
8 Ahoskera, oro har, ona da. Ahoskera zuzena da, nahiz eta intonazioaren zein 

azentuazioaren erabileran zailtasunen bat erakutsi. 
6 Ahoskera nahiko zuzena da agindutakoa betetzeko. Solaskideak ez du ahaleginik 

egin behar ulertzeko, L1-en eragina egon badaiteke ere.  
4 Esan nahi duena adierazi du, baina solaskideak ahalegina egin behar du 

ulertzeko. Zenbaitetan ahoskerak ulermena oztopatzen du. Batzuetan 
oinarrizkoak diren hitz edo espide batzuen ahoskera eredutik dezente aldentzen 
da. 
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2 Kontrol gutxi erakutsi du; izan ere, ama hizkuntzaren eraginez, behin eta berriz 
egin ditu akats fonologiko zein fonetikoak. Akats hauek beheko mailetakoak dira, 
eta komunikazioa eragotzi dute.  

 
Lexikoa 
 
10 Lexiko zabala du, eta oso zuzen erabili du. 
8 Lexiko zabalaren jabe dela erakutsi du, eta zuzen adierazi du, komunikazioa 

eragozten ez duen akatsen bat egin badezake ere.   
6 Gai orokorretan lexiko ezagutza ona du, gai espezializatuetan edo ñabarduretan 

zailtasuna izan badezake ere. 
4 Oinarrizko lexikoaren kontrol ona erakutsi du, baina mailak eskatzen dituen 

zehaztasuna eta aberastasuna falta zaizkio. Ez da beti errepikapenak saihesteko 
gauza, eta ulermena oztopa dezaketen akatsak egin ditu. 

2 Lexiko ezagutza mugatua erakutsi du, eta komunikazioa oztopatzen duten 
errepikapen eta akats ugari egin ditu. 

 

Morfosintaxia 
 
10 Hizkuntza-baliabide ugari menperatzen dituela erakutsi du. Zuzentasun maila 

altua du: ia ez du akatsik. 
8 Hizkuntza-baliabide ugari menperatzen dituela erakutsi du, nahiz eta egokia ez 

den zerbait ager daitekeen.  
6 Agindutakoa betetzeko nahiko baliabide gramatikal ditu. Hala ere, egitura 

konplexuagoak erabiltzen dituenean, akats edo egokiak ez diren egiturak erabili 
ditu. Egin dituen akatsek ez dute komunikazioa oztopatzen. 

4 Esan nahi duena nahiko garbi dagoen arren, baliabide gramatikalen zerrenda 
mugatua da, eta zenbait akats egin ditu, batzuk beheko mailetakoak. Beste 
adierazpide batzuk jorratu beharean, egitura edo formula zuzenak errepikatzeko 
joera erakutsi du. 

2 Baliabide gramatikalen zerrenda mugatua da edota akats ugari egin ditu, 
komunikazioa oztopatzen dutenak. 

 

 

 

Puntuazioa: Ahozkoa (bakarrizketa + elkarrizketa) gainditzeko gutxieneko 
puntuazioa: 6 hamarretik. 


