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Praktika > B1 testuak (DBH4)
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1.1 - 1.5
Idazlanak ( > 200 hitz)
Gogoetarako, landutako gai bat,
testuak, testuinguru labur bat,
hipotesi bat…
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1.8

1.6 - 1.10
Iruzkin azterketa ( > 300 hitz)
Irakurri eta landutako eleberri baten
azalpena edo iruzkina, testu zati bat
abiapuntu delarik
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• Munduko zazpi herrialdetako ipuinak

1.6
1.7

1.10

•…

atalak.eus >
1.1

B1-DBH4

IDAZLANAK MARKATZEA ETA KALIFIKATZEA

< Atalak metodoa

⎜ 1 Idazlana

SENTIMENDURIK GABEKO AUTOMATAK
Sentimenduak existitu ez balira automatak izango ginateke?
Ideia hau liburu batetik hartu nuen. Honen izenburua Delirium da eta istorioan agertu zen
hitz batek hausnartzeko eman zidan: “sentimenduek ahulak bilakatzen gaituzte”.
Sentimenduak gizakiak bihurtzen gaituzte. Hala nola: poza, alaitasuna, maitasuna, gorrotoa,
tristura, etab. Baina zergatik ahulak?
Bi motatako sentimenduak ditugu: txarrak eta onak. Onak laguntzen gaituzte, berriz,
txarrek txarto sentiarazten gaituzte. Haiek gabe bizitza tristea izango zen, gustuko hitzak ez
litzateke existituko. Bestetik, gorrotoa eta inbidiarik gabe munduan izandako gerrak ez lirateke
existituko. Beraz, gizakion historia gehiena desagertuko zen.
Halaber, sentitzen ez badugu, nola amestu ahal dugu? Ez genuke gure bizitza proiektua
eraikiko. Honen ondorioz, mundu aspergarri batean biziko ginateke.
Aipatzeko da ere, amodioa ez zela existituko eta animalien moduan gure ondorengoak eukiko
genituela. Modu berean, gaur ditugun familia harremanak eta arazoak desagertuko lirateke.
Lehen egindako galderaren erantzuna eman nahiko nuke: Zergatik sentimenduek ahulak
bihurtzen gaituzte? Adibide batekin azalduko dut: arrano batek ez du inolako gupidarik arratoi
bat hiltzean baina, pertsona bati arratoi bat hiltzeko aginduko bazenion? Seguraski gizakiak,
hori egin baino lehen, tristura emango zion eta gero segundu batzuk pentsatu ondoren, arratoia
hilko zuen.
Bukatzeko, automaten mundu batean biziko ginateke: etxetik atera, eskolara joan, eskolan
isilik egon andereñoa entzuten eta gero berriro ere etxera joan. Horrelako bizitzarik ez du inork
nahi.
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IDAZLANAK MARKATZEA ETA KALIFIKATZEA

< Atalak metodoa

B1-DBH4 ⎜ 2 Markatuta eta kalifikatuta

SENTIMENDURIK GABEKO AUTOMATAK
Sentimenduak existituko ez balira automatak izango ginen?
Ideia hau liburu batetik hartu nuen. Honen izenburua Delirium da eta istorioan agertu zen

hitz batek hausnartzeko Veman zidan: “sentimenduek ahulak bilakatzen gaituzte”.

VSentimenduek gizakiak bihurtzen gaituzte. Hala nola: poza, alaitasuna, maitasuna, gorrotoa,
tristura, etab. Baina zergatik ahulak?
Bi motatako sentimenduak ditugu: txarrak eta onak. Onak laguntzen gaituzte, berriz,
txarrek txarto sentiarazten gaituzte. Haiek gabe bizitza tristea izango zen, gustuko hitzak ez
litzateke existituko. Bestetik, gorrotoa eta inbidiarik gabe munduan izandako gerrak ez lirateke
existituko. Beraz, gizakion historia gehiena desagertuko zen.
Halaber, sentitzen ez badugu, nola amestu ahal dugu? Ez genuke gure bizitza proiektua
eraikiko. Honen ondorioz, mundu aspergarri batean biziko ginateke.
Aipatzeko da ere, amodioa ez zela existituko eta animalien moduan gure ondorengoak eukiko
genituela. Modu berean, gaur ditugun familia harremanak eta arazoak desagertuko lirateke.
Lehen egindako galderaren erantzuna eman nahiko nuke: Zergatik sentimenduek ahulak
bihurtzen gaituzte? Adibide batekin azalduko dut: arrano batek ez du inolako gupidarik arratoi

?

bat hiltzean baina, pertsona bati arratoi bat hiltzeko aginduko bazenion? Seguraski gizakiak,
hori egin baino lehen, tristura emango zion eta gero segundu batzuk pentsatu ondoren, arratoia
hilko zuen.
Bukatzeko, automaten mundu batean biziko ginateke: etxetik atera, eskolara joan, eskolan
isilik egon andereñoa entzuten eta gero berriro ere etxera joan. Horrelako bizitzarik ez du inork
nahi.
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< Atalak metodoa

B1-DBH4 ⎜ 3 Zuzenduta (moldapenak nabarmenduta)

SENTIMENDURIK GABEKO AUTOMATAK
Sentimenduak existitu ez balira automatak izango ginateke?
Ideia hori liburu batetik hartu nuen. Haren titulua Delirium da eta istorioan agertzen zen
hitz batek hausnartzeko aukera eman zidan: “Sentimenduek ahulak bilakatzen gaituzte”. Nire
ustez, baina, sentimenduek pertsona bihurtzen gaituzte: hala nola: poza, alaitasuna, maitasuna,
gorrotoa, tristura, etab.
Baina zergatik ahulak? Bi motatako sentimenduak ditugu: txarrak eta onak. Onek laguntzen
digute; txarrek, berriz, txarto sentiarazten gaituzte. Haiek gabe bizitza tristea izango litzateke,
gustuko hitzik ez lirateke existituko. Bestetik, gorrotoa eta inbidiarik gabe munduan izandako
gerrak ez ziren existituko. Beraz, gizakion historia gehiena desagertu egingo zen.
Halaber, sentitzen ez badugu, nola amestu ahal dugu? Ez genuke gure bizitza proiektua
eraikiko. Horren ondorioz, mundu aspergarri batean biziko ginateke.
Aipatzekoa da zera ere, amodioa ez litzatekeela existituko eta gure ondorengoak animalien
moduan edukiko genituzkeela. Modu berean, gaur ditugun famili harremanak eta arazoak
desagertu egingo lirateke.
Lehen egindako galderaren erantzuna eman nahiko nuke: Sentimenduek zergatik bihurtzen
gaituzte ahulak? Adibide batekin azalduko dut: arrano batek ez du inolako gupidarik arratoi bat
hiltzean, baina pertsona bati arratoi bat hiltzeko aginduz gero? Seguru asko gizakiari, hori egin
baino lehen, tristura emango lioke eta gero, segundo batzuk pentsatu ondoren, arratoia hil
egingo luke.
Bukatzeko, automaten mundu batean biziko ginateke: etxetik atera, eskolara joan, eskolan
isilik egon andereñoa entzuten eta gero berriro ere etxera joan. Horrelako bizitzarik ez du inork
nahi.
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IDAZLANAK MARKATZEA ETA KALIFIKATZEA

< Atalak metodoa

B1-DBH4 ⎜ 4 Azken bertsioa (marka barik)

SENTIMENDURIK GABEKO AUTOMATAK
Sentimenduak existitu ez balira automatak izango ginateke?
Ideia hori liburu batetik hartu nuen. Haren titulua Delirium da eta istorioan agertzen zen
hitz batek hausnartzeko aukera eman zidan: “Sentimenduek ahulak bilakatzen gaituzte”. Nire
ustez, baina, sentimenduek pertsona bihurtzen gaituzte: hala nola: poza, alaitasuna, maitasuna,
gorrotoa, tristura, etab.
Baina zergatik ahulak? Bi motatako sentimenduak ditugu: txarrak eta onak. Onek laguntzen
digute; txarrek, berriz, txarto sentiarazten gaituzte. Haiek gabe bizitza tristea izango litzateke,
gustuko hitzik ez lirateke existituko. Bestetik, gorrotoa eta inbidiarik gabe munduan izandako
gerrak ez ziren existituko. Beraz, gizakion historia gehiena desagertu egingo zen.
Halaber, sentitzen ez badugu, nola amestu ahal dugu? Ez genuke gure bizitza proiektua
eraikiko. Horren ondorioz, mundu aspergarri batean biziko ginateke.
Aipatzekoa da zera ere, amodioa ez litzatekeela existituko eta gure ondorengoak animalien
moduan edukiko genituzkeela. Modu berean, gaur ditugun famili harremanak eta arazoak
desagertu egingo lirateke.
Lehen egindako galderaren erantzuna eman nahiko nuke: Sentimenduek zergatik bihurtzen
gaituzte ahulak? Adibide batekin azalduko dut: arrano batek ez du inolako gupidarik arratoi bat
hiltzean, baina pertsona bati arratoi bat hiltzeko aginduz gero? Seguru asko gizakiari, hori egin
baino lehen, tristura emango lioke eta gero, segundo batzuk pentsatu ondoren, arratoia hil
egingo luke.
Bukatzeko, automaten mundu batean biziko ginateke: etxetik atera, eskolara joan, eskolan
isilik egon andereñoa entzuten eta gero berriro ere etxera joan. Horrelako bizitzarik ez du inork
nahi.
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IDAZLANAK MARKATZEA ETA KALIFIKATZEA

< Atalak metodoa

B1-DBH4 ⎜ 1 Idazlana

IRLA BATEAN GALDURIK
Pasaden astean, larunbat gauean nire bizitza irla galdu batean nolakoa izango zen amestu
nuen.
Amerikara hartu nuen bidaia, hegazkina Loiutik goizeko hiruretan ateratzen zen, familiari
agur esan eta hegazkinera igo nintzen. Amerikara heltzear zegoela, hegazkinak altuera galdu
eta irla batera jauzi zen. Denak hil ziren, ni izan ezik.
Eta orain zer egingo dut? pentsatu nuen lehendabizi. Ez nekien non nengoen eta inork ez
zekien non nengoen. Non biziko nintzatekeen? Nondik aterako nituzkeen jateko eta edateko
elikagaiak? Zer egingo nukeen hildako gorpu guztiekin? Zerbait egin behar nuela banekien eta
lanean hasi nintzen.
Hasteko, gorpu guztiak lurperatu nituen, oso lan neketsua izan zen. Bizitzeko hegazkina
erabili nuen, han lo egingo nuen. Apur bat deskantsatu eta gero irla nolakoa zen ikusi nuen,
ez zeuden animalirik eta fruta arbol ugari zeuden, sagarrondoak, madariondoak... geroago, erreka
bat zegoela ikusi nuen eta hortik aterako nuela ura argi neukan.
Bizitzeko eta jateko baneukan, orain gauza bat bakarrik gelditzen zitzaidan, burua ez
galtzea.
Zenbat denbora egongo nintzateke han galdurik? Esperantza zail baten zain egon behar al
nintzateke?
Gauza bat argi neukan, ezin nintzen han denbora asko egon, nire familia eta nire lagunen
beharra nuen.
Aste batzuk irla madarikatu horretan nengoelarik, barku bat egitea pentsatu nuen.
Zuhaitz batzuk hartu eta hegazkin apurtuaren materialekin txalupa txiki bat eraiki nuen.
Eta zergatik ez? Amerikara heltzeko aukerak nituen. txalupa hartu eta itsasora sartu nintzen,
dena ondo ateratzen hasi zen, halako batean, itsasoa errabiatzen hasi eta olatu ikaragarriak
atera ziren. Eta orain zer? Itota hilko al nintzen? Bat-batean hamabi bat metroko olatu bat
nireganantz hurbiltzen hasi zela ikusi nuen, txalupara ondo lotu nintzen, baina buruan kolpe
bat eman eta konortea galdu nuen. Halako batean, zarata bat entzun nuen, nire ama zen eta
partidura joan behar nuela esan zidan. Ohetik zalto batez jeiki eta nire ama bezarkatu nuen.
Arropa hartu eta partidura joan nintzen.
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< Atalak metodoa

B1-DBH4 ⎜ 2 Markatuta eta kalifikatuta

IRLA BATEAN GALDURIK
Pasaden astean, larunbat gauean nire bizitza irla galdu batean nolakoa izango zen amestu
nuen.
Amerikara hartu nuen bidaia, hegazkina Loiutik goizeko hiruretan ateratzen zen, familiari
agur esan eta hegazkinera igo nintzen. Amerikara heltzear zegoela, hegazkinak altuera galdu
eta irla batera jauzi zen. Denak hil ziren, ni izan ezik.
Eta orain zer egingo dut? pentsatu nuen lehendabizi. Ez nekien non nengoen eta inork ez
zekien non nengoen. Non biziko nintzatekeen? Nondik aterako nituzkeen edateko eta jateko
elikagaiak? Zer egingo nukeen hildako gorpu guztiekin? Zerbait egin behar nuela banekien eta
lanean hasi nintzen.
Hasteko, gorpu guztiak lurperatu nituen, oso lan neketsua izan zen. Bizitzeko hegazkina
erabili nuen, han lo egingo nuen. Apur bat deskantsatu eta gero irla nolakoa zen ikusi nuen,
ez zeuden animalirik eta fruta arbol ugari zeuden, sagarrondoak, madariondoak... geroago, erreka
bat zegoela ikusi nuen eta hortik aterako nuela ura argi neukan.
Bizitzeko eta jateko baneukan, orain gauza bat bakarrik gelditzen zitzaidan, burua ez
galtzea.
Zenbat denbora egongo nintzateke han galdurik? Esperantza zail baten zain egon behar al
nintzateke?
Gauza bat argi neukan, ezin nintzen han denbora asko egon, nire familia eta nire lagunen
beharra nuen.
Aste batzuk irla madarikatu horretan nengoelarik, barku bat egitea pentsatu nuen.
Zuhaitz batzuk hartu eta hegazkin apurtuaren materialekin txalupa txiki bat eraiki nuen.
Eta zergatik ez? Amerikara heltzeko aukerak nituen. txalupa hartu eta itsasora sartu nintzen,
dena ondo ateratzen hasi zen,

Vhalako

batean, itsasoa errabiatzen hasi eta olatu ikaragarriak

atera ziren. Eta orain zer? Itota hilko al nintzen? Bat-batean hamabi bat metroko olatu bat
nireganantz hurbiltzen hasi zela ikusi nuen, txalupara ondo lotu nintzen, baina buruan kolpe
bat eman eta konortea galdu nuen. Halako batean, zarata bat entzun nuen, nire ama zen eta
partidura joan behar nuela esan zidan. Ohetik salto batez jeiki eta nire ama bezarkatu nuen.
Arropa hartu eta partidura joan nintzen.
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< Atalak metodoa

B1-DBH4 ⎜ 3 Zuzenduta (moldapenak nabarmenduta)

IRLA BATEAN GALDURIK
Pasa den astean, larunbat gauean, nire bizitza irla galdu batean nolakoa izan zitekeen
amestu nuen.
Amerikara hartu nuen bidaia. Hegazkina Loiutik goizeko hiruretan ateratzen zen, familiari
agur esan eta hegazkinera igo nintzen. Amerikara heltzear zegoela, hegazkinak altuera galdu
eta irla batera jausi zen. Denak hil ziren, ni izan ezik.
Eta orain zer egingo dut?, pentsatu nuen lehendabizi. Ez nekien non nengoen eta inork ez
zekien non nengoen. Non biziko nintzen? Nondik aterako nituen edateko eta jateko
elikagaiak? Zer egingo nuen hildako gorpu guztiekin? Zerbait egin behar nuela banekien eta
lanean hasi nintzen.
Hasteko, gorpu guztiak lurperatu nituen; oso lan neketsua izan zen. Bizitzeko hegazkina
erabiliko nuen, han egingo nuen lo. Apur bat deskantsatu eta gero irla nolakoa zen ikusi nuen,
ez zegoen animalirik eta fruta arbol ugari zeuden: sagarrondoak, madariondoak...; geroago, erreka
bat zegoela ikusi nuen eta ura handik aterako nuela ura argi neukan.
Bizitzeko eta jateko baneukan, orain gauza bat baino ez zitzaidan geratzen, burua ez
galtzea. Zenbat denboran egongo ote nintzen han galdurik? Esperantza huts baten zain egon
behar al nintzen? Gauza bat argi neukan: ezin nintzen han denbora asko egon, nire familia
eta nire adiskideen beharra nuen.
Aste batzuk irla madarikatu hartan nengoelarik, barku bat egitea pentsatu nuen. Zuhaitz
batzuk hartu eta hegazkin apurtuaren materialekin txalupa txiki bat eraiki nuen. Eta zergatik
ez? Amerikara heltzeko aukerak nituen. Txalupa hartu eta itsasora sartu nintzen; dena ondo
ateratzen hasi zen, baina halako batean itsasoa errabiatzen hasi eta olatu ikaragarriak atera
ziren. Eta orain zer? Itota hilko al nintzen? Bat-batean hamabi bat metroko olatu bat
niganantz hurbiltzen ari zela ikusi nuen; txalupara ondo oratu nintzen, baina buruan kolpe
bat hartu eta konortea galdu nuen. Halako batean, zarata bat entzun nuen, nire ama zen eta
partidura joan behar nuela esaten zidan. Ohetik salto batekin jaiki eta nire ama besarkatu nuen.
Arropa hartu eta partidura joan nintzen.
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< Atalak metodoa

B1-DBH4 ⎜ 4 Azken bertsioa (marka barik)

IRLA BATEAN GALDURIK
Pasa den astean, larunbat gauean, nire bizitza irla galdu batean nolakoa izan zitekeen
amestu nuen.
Amerikara hartu nuen bidaia. Hegazkina Loiutik goizeko hiruretan ateratzen zen, familiari
agur esan eta hegazkinera igo nintzen. Amerikara heltzear zegoela, hegazkinak altuera galdu
eta irla batera jausi zen. Denak hil ziren, ni izan ezik.
Eta orain zer egingo dut?, pentsatu nuen lehendabizi. Ez nekien non nengoen eta inork ez
zekien non nengoen. Non biziko nintzen? Nondik aterako nituen edateko eta jateko
elikagaiak? Zer egingo nuen hildako gorpu guztiekin? Zerbait egin behar nuela banekien eta
lanean hasi nintzen.
Hasteko, gorpu guztiak lurperatu nituen; oso lan neketsua izan zen. Bizitzeko hegazkina
erabiliko nuen, han egingo nuen lo. Apur bat deskantsatu eta gero irla nolakoa zen ikusi nuen,
ez zegoen animalirik eta fruta arbol ugari zeuden: sagarrondoak, madariondoak...; geroago, erreka
bat zegoela ikusi nuen eta ura handik aterako nuela ura argi neukan.
Bizitzeko eta jateko baneukan, orain gauza bat baino ez zitzaidan geratzen, burua ez
galtzea. Zenbat denboran egongo ote nintzen han galdurik? Esperantza huts baten zain egon
behar al nintzen? Gauza bat argi neukan: ezin nintzen han denbora asko egon, nire familia
eta nire adiskideen beharra nuen.
Aste batzuk irla madarikatu hartan nengoelarik, barku bat egitea pentsatu nuen. Zuhaitz
batzuk hartu eta hegazkin apurtuaren materialekin txalupa txiki bat eraiki nuen. Eta zergatik
ez? Amerikara heltzeko aukerak nituen. Txalupa hartu eta itsasora sartu nintzen; dena ondo
ateratzen hasi zen, baina halako batean itsasoa errabiatzen hasi eta olatu ikaragarriak atera
ziren. Eta orain zer? Itota hilko al nintzen? Bat-batean hamabi bat metroko olatu bat
niganantz hurbiltzen ari zela ikusi nuen; txalupara ondo oratu nintzen, baina buruan kolpe
bat hartu eta konortea galdu nuen. Halako batean, zarata bat entzun nuen, nire ama zen eta
partidura joan behar nuela esaten zidan. Ohetik salto batekin jaiki eta nire ama besarkatu nuen.
Arropa hartu eta partidura joan nintzen.
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< Atalak metodoa

B1-DBH4 ⎜ 1 Idazlana

TXIROA IZANGO BANINTZ
Familia txiro batean bizi izango banintz, telefonoa, telebista, ordenagailua, konsolak... ez
nituzke izango eta nire ustez pozik biziko nintzateke.
Baita ere anai-arrebak izango banitu ondo baino hobeto zainduko nituzke. Ez hori bakarrik,
jan gabe geratuko nintzateke haiek jateko.
Gainera, oraintxe bertan lanean jarriko nintzen edo etxean behar dugun edozer bilatuko
nuke.
Nire izateko eta pentsatzeko era aldatuko zen, egoera hau oso txarra delako eta beharrak
asetzeko ez genukeelako ezer ez izango.
Ez dakit lagunak izango banitu, hau da, gizarte honetan, batzuk, haien egoera ekonomikoa
edo dirurik ez baduzu baztertzen zaituzte. Hori bai, nire ustez egoera txar hau, hobeto
pasatuko litzateke lagunak ondoan badituzu.
Onartu behar da ONG-en laguntza izango genukeela eta elizaren laguntza baita.
Laguntza hori, egoera oso txarra izango balitz, oso ondo etorriko litzaiguke janaria eta arropa
lortzeko.
Argi dago orain egiten ditudan gauza asko ezin izango nituzkeela egin. Adibidez zinemara
joan, kirola egin talde batean, diskoteketara joatea, lagunei opariak erostea edo familian,
oporretan joatea...
Laburbilduz, hau ez nuke bizi izan nahi nire familian. Izan ere, nire etxean botika asko
behar dira eta kirola egitea baita. Nire aitak ez zuen biziraungo bere botiken gabe eta ezta
kirola egin gabe.
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IDAZLANAK MARKATZEA ETA KALIFIKATZEA

< Atalak metodoa

B1-DBH4 ⎜ 2 Markatuta eta kalifikatuta

TXIROA IZANGO BANINTZ
Familia txiro batean bizi izango banintz, telefonoa, telebista, ordenagailua, konsolak... ez
nituzke izango eta nire ustez pozik biziko nintzateke.

?

Baita ere anai-arrebak izango banitu ondo baino hobeto zainduko nituzke. Ez hori bakarrik,
jan gabe geratuko nintzateke haiek jateko.
Gainera, oraintxe bertan lanean jarriko nintzen edo etxean behar dugun edozer bilatuko
nuke.
Nire izateko eta pentsatzeko era aldatuko zen, egoera hau oso txarra delako eta beharrak
asetzeko ez genukeelako ezer ez izango.
Ez dakit lagunak izango banitu, hau da, gizarte honetan, batzuk, haien egoera ekonomikoa
edo dirurik ez baduzu baztertzen zaituzte. Hori bai, nire ustez egoera txar hau, hobeto

? pasatuko litzateke lagunak ondoan badituzu.
VOnartu behar da ONG-en laguntza izango

genukeela eta elizaren laguntza baita.

Laguntza hori, egoera oso txarra izango balitz, oso ondo etorriko litzaiguke janaria eta arropa
lortzeko.
Argi dago orain egiten ditudan gauza asko ezin izango nituzkeela egin. Adibidez zinemara
joan, kirola egin talde batean, diskoteketara joatea, lagunei opariak erostea edo familian,
oporretan joatea...
Laburbilduz, hau ez nuke bizi izan nahi nire familian. Izan ere, nire etxean botika asko
behar dira eta kirola egitea baita. Nire aitak ez zuen biziraungo bere botiken gabe eta ezta
kirola egin gabe.
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< Atalak metodoa

B1-DBH4 ⎜ 3 Zuzenduta (moldapenak nabarmenduta)

TXIROA IZANGO BANINTZ
Familia txiro batean biziko banintz, telefonorik, telebistarik, ordenagailurik, konsolarik... ez
nuke izango eta, nire ustez, pozik biziko nintzateke.
Lehenik, neba-arrebak izango banitu ondo baino hobeto zainduko nituzke. Ez hori bakarrik,
jan gabe geratuko nintzateke haiek jateko. Gainera, oraintxe bertan lanean jarriko nintzateke
edo etxean behar dugun edozer lortzeko lanean hasiko nintzateke. Nire izaera eta pentsaera
aldatu egingo lirateke, egoera hori oso txarra delako eta beharrak asetzeko ez genukeelako ezer
ere izango.
Ez dakit lagunik izango ote nukeen, hau da, gizarte honetan, batzuek, euren egoera ekonomikoa
edo dirurik ez baduzu, baztertu egiten zaituzte. Hori bai, nire ustez egoera txar hori hobeto
pasatuko litzateke lagunak ondoan edukita.
Bestalde, onartu behar da ONGen laguntza izango genukeela, baita Elizarena ere.
Laguntza hori, egoera oso txarra izango balitz, oso ondo etorriko litzaiguke janaria eta arropa
lortzeko.
Argi dago orain egiten ditudan gauza asko ezin izango nituzkeela egin. Adibidez, zinemara
joan, kirola egin talde batean, diskoteketara joan, lagunei opariak erosi, edo familian oporretan
joan...
Laburbilduz, horrelakorik ez nuke bizi nahi nire familian. Izan ere, nire etxean botika asko
behar dira, baita kirola egitea ere. Nire aitak ez luke bizirik iraungo bere botikak gabe eta ezta
kirola egin gabe.
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< Atalak metodoa

B1-DBH4 ⎜ 4 Azken bertsioa (marka barik)

TXIROA IZANGO BANINTZ
Familia txiro batean biziko banintz, telefonorik, telebistarik, ordenagailurik, konsolarik... ez
nuke izango eta, nire ustez, pozik biziko nintzateke.
Lehenik, neba-arrebak izango banitu ondo baino hobeto zainduko nituzke. Ez hori bakarrik,
jan gabe geratuko nintzateke haiek jateko. Gainera, oraintxe bertan lanean jarriko nintzateke
edo etxean behar dugun edozer lortzeko lanean hasiko nintzateke. Nire izaera eta pentsaera
aldatu egingo lirateke, egoera hori oso txarra delako eta beharrak asetzeko ez genukeelako ezer
ere izango.
Ez dakit lagunik izango ote nukeen, hau da, gizarte honetan, batzuek, euren egoera ekonomikoa
edo dirurik ez baduzu, baztertu egiten zaituzte. Hori bai, nire ustez egoera txar hori hobeto
pasatuko litzateke lagunak ondoan edukita.
Bestalde, onartu behar da ONGen laguntza izango genukeela, baita Elizarena ere.
Laguntza hori, egoera oso txarra izango balitz, oso ondo etorriko litzaiguke janaria eta arropa
lortzeko.
Argi dago orain egiten ditudan gauza asko ezin izango nituzkeela egin. Adibidez, zinemara
joan, kirola egin talde batean, diskoteketara joan, lagunei opariak erosi, edo familian oporretan
joan...
Laburbilduz, horrelakorik ez nuke bizi nahi nire familian. Izan ere, nire etxean botika asko
behar dira, baita kirola egitea ere. Nire aitak ez luke bizirik iraungo bere botikak gabe eta ezta
kirola egin gabe.
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< Atalak metodoa

B1-DBH4 ⎜ 1 Idazlana

IRAKASLEA BANINTZ
Idazlan honi hasiera emateko, eman dezagun ni irakasle izango nintzatekeela. Dudarik gabe
euskara irakatsiko nuke, izan ere hori da gustukoen dudan asignatura dauden guztien artean.
Klasean naizen bezalakoxea izango nintzateke, faltsukeriarik gabe, ezinbestean nire
alderdi guztiak erakusten, bai onak bai txarrak.
Eskola saio bakoitza azkar pasatzeko nire eskuan legokeena egingo nuke, ordu entretenituak
eta dibertigarriak helburu ezarriz. Hala eta guztiz ere, ongi eta asko irakasten saiatuko nintzateke.
Beste alde batetik, etxerako lan gutxi bidaliko nituzke, baina ikasgelan lan fina emango
nieke ikasleei, beti zerbait berria eta interesgarria irakasteko asmotan. Klasean ahalik eta giro
onenean egongo ginateke guztiok elkarlanean, eta norbaitek arazo edota dudarik izatekotan,
eskua altxatzeko esango nioke eta nik argituko nioke.
Ez dago dudarik edozein aitzaki erabilita, txango eta irteerak antolatuko nituzke nolabait
eskolen monotonia aldatzeko eta buruak freskatzeko, era berean beste modu batean ikasteko eta
ondo pasatzeko.
Datorrena datorrela, bidaliko nizkiekeen idazlan eta proiektuak seriotasunez hartuko nituzke
eta zorrotz zuzenduko nituzke, hots haiek entregatu baino lehen, nik lagunduko nieke. Era
berean, azterketekin egingo nuke, zailak egingo nituzke, baina irakatsitako eta prestatutako
gaiarekin.
Amaitu baino lehen ikasleen artean arazo pertsonalik egotekotan, nik soluzionatuko nituzke
beraiek ezingo balute. Halaber, ikasle guztiak nirekin ondo eramatea biziki poztuko ninduke.
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< Atalak metodoa

B1-DBH4 ⎜ 2 Markatuta eta kalifikatuta

IRAKASLEA BANINTZ
Idazlan honi hasiera emateko, eman dezagun ni irakasle izango nintzatekeela. Dudarik gabe
euskara irakatsiko nuke, izan ere hori da gustukoen dudan asignatura dauden guztien artean.
Klasean naizen bezalakoxea izango nintzateke, faltsukeriarik gabe, ezinbestean nire
alderdi guztiak erakusten, bai onak bai txarrak.
Eskola saio bakoitza azkar pasatzeko nire eskuan legokeena egingo nuke, ordu entretenituak
eta dibertigarriak helburu ezarriz. Hala eta guztiz ere, ongi eta asko irakasten saiatuko nintzateke.
Beste alde batetik, etxerako lan gutxi bidaliko nituzke, baina ikasgelan lan fina emango
nieke ikasleei, beti zerbait berria eta interesgarria irakasteko asmotan. Klasean ahalik eta giro
onenean egongo ginateke guztiok elkarlanean, eta norbaitek arazo edota dudarik izatekotan,
eskua altxatzeko esango nioke eta nik argituko nioke.
Ez dago dudarik edozein aitzaki erabilita, txango eta irteerak antolatuko nituzke nolabait
eskolen monotonia aldatzeko eta buruak freskatzeko, era berean beste modu batean ikasteko eta
ondo pasatzeko.

?

Datorrena datorrela, bidaliko nizkiekeen idazlan eta proiektuak seriotasunez hartuko nituzke
eta zorrotz zuzenduko nituzke, hots haiek entregatu baino lehen, nik lagunduko nieke. Era
berean, azterketekin egingo nuke, zailak egingo nituzke, baina irakatsitako eta prestatutako

? gaiarekin.

Amaitu baino lehen ikasleen artean arazo pertsonalik egotekotan, nik soluzionatuko nituzke
beraiek ezingo balute. Halaber, ikasle guztiak nirekin ondo eramatea biziki poztuko ninduke.
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< Atalak metodoa

B1-DBH4 ⎜ 3 Zuzenduta (moldapenak nabarmenduta)

IRAKASLEA BANINTZ
Idazlan honi hasiera emateko, eman dezagun ni irakasle naizela. Dudarik gabe,
euskara irakatsiko nuke, izan ere hori da gustukoen dudan asignatura dauden guztien artean.
Klasean naizen bezalakoxea izango nintzateke, faltsukeriarik gabe, ezinbestean nire
alderdi guztiak erakustsiz, bai onak bai txarrak.
Eskola saio bakoitza azkar pasatzeko nire eskuan legokeena egingo nuke, orduak entretenituak
eta dibertigarriak izatea helburu ipinita. Edozelan ere, ongi eta asko irakasten saiatuko nintzateke.
Beste alde batetik, etxerako lan gutxi aginduko nituzke, baina ikasgelan lan fina emango
nieke ikasleei, beti zerbait berria eta interesgarria irakasteko asmotan. Klasean ahalik eta giro
onenean egongo ginateke guztiok elkarlanean, eta norbaitek arazorik edota dudarik izanez gero,
eskua altxatzeko esango nioke eta neuk argituko nioke.
Duda gabe edozein aitzaki erabilita, txangoak eta irteerak antolatuko nituzke nolabait
eskolen monotonia aldatzeko eta buruak freskatzeko, eta bai beste modu batean ikasteko eta
ondo pasatzeko.
Nolanahi ere, bidaliko nizkiekeen idazlan eta proiektuak seriotasunez hartuko nituzke eta
zorrotz zuzenduko nituzke, hots, haiek entregatu baino lehen, nik lagundu egingo nieke.
Gauza bera egingo nuke azterketekin: zailak egingo nituzke, baina irakatsitako eta
prestatutako gaiekin.
Amaitu baino lehen ikasleen artean arazo pertsonalik egonez gero, neuk konponduko nituzke
beraiek ezingo balute. Halaber, ikasle guztiak nirekin ondo konpontzeak biziki poztuko ninduke.
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< Atalak metodoa

B1-DBH4 ⎜ 4 Azken bertsioa (marka barik)

IRAKASLEA BANINTZ
Idazlan honi hasiera emateko, eman dezagun ni irakasle naizela. Dudarik gabe,
euskara irakatsiko nuke, izan ere hori da gustukoen dudan asignatura dauden guztien artean.
Klasean naizen bezalakoxea izango nintzateke, faltsukeriarik gabe, ezinbestean nire
alderdi guztiak erakustsiz, bai onak bai txarrak.
Eskola saio bakoitza azkar pasatzeko nire eskuan legokeena egingo nuke, orduak entretenituak
eta dibertigarriak izatea helburu ipinita. Edozelan ere, ongi eta asko irakasten saiatuko nintzateke.
Beste alde batetik, etxerako lan gutxi aginduko nituzke, baina ikasgelan lan fina emango
nieke ikasleei, beti zerbait berria eta interesgarria irakasteko asmotan. Klasean ahalik eta giro
onenean egongo ginateke guztiok elkarlanean, eta norbaitek arazorik edota dudarik izanez gero,
eskua altxatzeko esango nioke eta neuk argituko nioke.
Duda gabe edozein aitzaki erabilita, txangoak eta irteerak antolatuko nituzke nolabait
eskolen monotonia aldatzeko eta buruak freskatzeko, eta bai beste modu batean ikasteko eta
ondo pasatzeko.
Nolanahi ere, bidaliko nizkiekeen idazlan eta proiektuak seriotasunez hartuko nituzke eta
zorrotz zuzenduko nituzke, hots, haiek entregatu baino lehen, nik lagundu egingo nieke.
Gauza bera egingo nuke azterketekin: zailak egingo nituzke, baina irakatsitako eta
prestatutako gaiekin.
Amaitu baino lehen ikasleen artean arazo pertsonalik egonez gero, neuk konponduko nituzke
beraiek ezingo balute. Halaber, ikasle guztiak nirekin ondo konpontzeak biziki poztuko ninduke.
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< Atalak metodoa

B1-DBH4 ⎜ 1 Idazlana

BIHAR ITSU JAIKITZEA
Bihar itsu jaikiko banitz nire bizitza erabat aldatuko litzateke, horretan pentsatzen
dudan bakoitzean konturatzen naiz zein gogorra den itsuen bizitza. Askotan imaginatu izan
dut bihar itsu jaikiko banitz zelakoa izango litzateken nire bizitza.
Hasteko, itsutasuna gauza askotan mugatuko lidake, adibidez, zailtasunak edukiko nituzke
kirola egiteko eta horregaitik gauza asko egiteari utzi beharko nioke.
Kirolaren gaiaz aparte, askoz garrantzitsuagoak diren gaietan oso mugatuta egongo
nintzateke nahiz eta garrantzi asko duen kirola niretzat. Hala ere, txarrena, maite ditudan
pertsonak ezingo nituzkela gehiago ikusi da, azken finean, haiek baitira gure bizitzaren zati
handi bat.
Gainera oraindik gaztea naiz, eta itsu izanda etorkizunean oso zaila izango litzaidake
familia bat izatea. Alde batetik, pertsonak ez baikara itsuekin maitemintzen, eta maitemintzen
baldin bagara oso kasu gutxitan. Beste alde batetik itsua izanez gero oso zaila delako ikusi ezin
dugun pertsona batekin maitemintzea. Eta ez da hori bakarrik, demagun ezkontzen naizela eta
seme-alabak ditugula, ezingo nituzke hazten ikusi eta inoiz ezingo nuke jakin zehaztasunez
nolakoak diren.
Aipatu beharra daukat asko gustatzen zaidala irakurtzea eta telebista ikustea eta itsu
izanda ezingo nituzke gustatzen zaizkidan liburuak eta pelikulak ikusi.
Beste gauza bat asko kezkatzen nauena, kaletik itsu banenbil askotan txokatuko
nintzatekela da eta ingurukoek barre egingo lukete.
Beraz, guzti hau esan eta gero argi dago itsua izateak eguneroko bizitza asko
baldintzatzen duela eta ikusmena zentzumen garrantzitsuenetako bat dela.
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< Atalak metodoa

B1-DBH4 ⎜ 2 Markatuta eta kalifikatuta

BIHAR ITSU JAIKITZEA
Bihar itsu jaikiko banitz nire bizitza erabat aldatuko litzateke, horretan pentsatzen
dudan bakoitzean konturatzen naiz zein gogorra den itsuen bizitza. Askotan imaginatu izan
dut bihar itsu jaikiko banitz zelakoa izango litzateken nire bizitza.
Hasteko, itsutasuna gauza askotan mugatuko lidake, adibidez, zailtasunak edukiko nituzke
kirola egiteko eta horregaitik gauza asko egiteari utzi beharko nioke.
Kirolaren gaiaz aparte, askoz garrantzitsuagoak diren gaietan oso mugatuta egongo
nintzateke nahiz eta garrantzi asko duen kirola niretzat. Hala ere, txarrena, maite ditudan
pertsonak ezingo nituzkela gehiago ikusi da, azken finean, haiek baitira gure bizitzaren zati
handi bat.
Gainera oraindik gaztea naiz, eta itsu izanda etorkizunean oso zaila izango litzaidake

!

familia bat izatea. Alde batetik, pertsonak ez baikara itsuekin maitemintzen, eta maitemintzen
baldin bagara oso kasu gutxitan. Beste alde batetik itsua izanez gero oso zaila delako ikusi ezin
dugun pertsona batekin maitemintzea. Eta ez da hori bakarrik, demagun ezkontzen naizela eta
seme-alabak ditugula, ezingo nituzke hazten ikusi eta inoiz ezingo nuke jakin zehaztasunez
nolakoak diren.
Aipatu beharra daukat asko gustatzen zaidala irakurtzea eta telebista ikustea eta itsu
izanda ezingo nituzke gustatzen zaizkidan liburuak eta pelikulak ikusi.
Beste gauza bat asko kezkatzen nauena, kaletik itsu banenbil askotan txokatuko
nintzatekela da eta ingurukoek barre egingo lukete.
Beraz, guzti hau esan eta gero argi dago itsua izateak eguneroko bizitza asko
baldintzatzen duela eta ikusmena zentzumen garrantzitsuenetako bat dela.
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< Atalak metodoa

B1-DBH4 ⎜ 3 Zuzenduta (moldapenak nabarmenduta)

BIHAR ITSU JAIKITZEA
Bihar itsu jaikiko banintz nire bizitza erabat aldatuko litzateke; horretan pentsatzen
dudan bakoitzean konturatzen naiz zein gogorra den itsuen bizitza. Askotan imajinatu izan
dut halako batean itsu jaikiko banintz zelakoa izango litzatekeen nire bizitza.
Hasteko, itsu izateak gauza askotan mugatuko ninduke, adibidez, zailtasunak edukiko nituzke
kirola egiteko eta, horregatik, gauza asko egiteari utzi beharko nioke.
Kirolaren gaitik aparte, askoz garrantzitsuagoak diren gaietan oso mugatuta egongo
nintzateke, nahiz eta garrantzi handia duen kirolak niretzat. Hala ere, txarrena da maite ditudan
pertsonak ezingo nituzkeela gehiago ikusi, azken finean, eurak baitira gure bizitzaren zati
handi bat.
Gainera, oraindik gaztea naiz, eta itsu izanda etorkizunean oso zaila izango litzaidake
familia bat izatea. Alde batetik, pertsonak ez baikara itsuekin maitemintzen, eta maitemintzen
baldin bagara oso kasu gutxitan. Beste alde batetik, itsua izanez gero oso zaila delako ikusi ezin
dugun pertsona batekin maitemintzea. Eta ez da hori bakarrik; demagun ezkontzen naizela eta
seme-alabak ditugula, bada, ezingo nituzke hazten ikusi eta inoiz ezingo nuke jakin
zehaztasunez nolakoak diren.
Aipatu beharra daukat asko gustatzen zaidala irakurtzea eta telebista ikustea eta itsu
izanda ezingo nituzke irakurri gustatzen zaizkidan liburuak eta pelikulak ikusi.
Beste gauza bat asko kezkatzen nauena da kaletik itsu banenbil askotan txokatuko
nintzatekeela, eta ingurukoek barre egingo lukete.
Beraz, hau guztia esan eta gero, argi dago itsua izateak eguneroko bizitza asko
baldintzatzen duela eta ikusmena zentzumen garrantzitsuenetako bat dela.
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IDAZLANAK MARKATZEA ETA KALIFIKATZEA

< Atalak metodoa

B1-DBH4 ⎜ 4 Azken bertsioa (marka barik)

BIHAR ITSU JAIKITZEA
Bihar itsu jaikiko banintz nire bizitza erabat aldatuko litzateke; horretan pentsatzen
dudan bakoitzean konturatzen naiz zein gogorra den itsuen bizitza. Askotan imajinatu izan
dut halako batean itsu jaikiko banintz zelakoa izango litzatekeen nire bizitza.
Hasteko, itsu izateak gauza askotan mugatuko ninduke, adibidez, zailtasunak edukiko nituzke
kirola egiteko eta, horregatik, gauza asko egiteari utzi beharko nioke.
Kirolaren gaitik aparte, askoz garrantzitsuagoak diren gaietan oso mugatuta egongo
nintzateke, nahiz eta garrantzi handia duen kirolak niretzat. Hala ere, txarrena da maite ditudan
pertsonak ezingo nituzkeela gehiago ikusi, azken finean, eurak baitira gure bizitzaren zati
handi bat.
Gainera, oraindik gaztea naiz, eta itsu izanda etorkizunean oso zaila izango litzaidake
familia bat izatea. Alde batetik, pertsonak ez baikara itsuekin maitemintzen, eta maitemintzen
baldin bagara oso kasu gutxitan. Beste alde batetik, itsua izanez gero oso zaila delako ikusi ezin
dugun pertsona batekin maitemintzea. Eta ez da hori bakarrik; demagun ezkontzen naizela eta
seme-alabak ditugula, bada, ezingo nituzke hazten ikusi eta inoiz ezingo nuke jakin
zehaztasunez nolakoak diren.
Aipatu beharra daukat asko gustatzen zaidala irakurtzea eta telebista ikustea eta itsu
izanda ezingo nituzke irakurri gustatzen zaizkidan liburuak eta pelikulak ikusi.
Beste gauza bat asko kezkatzen nauena da kaletik itsu banenbil askotan txokatuko
nintzatekeela, eta ingurukoek barre egingo lukete.
Beraz, hau guztia esan eta gero, argi dago itsua izateak eguneroko bizitza asko
baldintzatzen duela eta ikusmena zentzumen garrantzitsuenetako bat dela.
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