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Gai bati buruzko idazlan bat zerbait komunikatzeko helburuarekin eraikitako testu 
idatzia da eta beraren barnean bi alderdi bereiz ditzakegu: edukia eta moldea. 

EDUKIA, labur esanda, testua osatzen duten adierazpenen corpusa da, mamia edo 
muina: ideiak, argudioak, informazioak, datuak, adibideak…  

Edukiak, noski, gaia izaten du oinarrian, hitz batean edo sintagma batean 
laburbiltzen dena; adibidez: Internet, Gosea munduan, Artearen garrantzia… 

Oinarri den gai horri buruz testu masa bat eraikitzen da (idazlana) adierazpen 
anitzekin: baieztapenak, gogoetak, entzundakoak, esaten direnak, adibideak, 
datuak… Horregatik, sortuko den testuaren mamia ganoraz garatu ahal izateko, ona 
da gidoi bat edo apunte batzuk biltzea, zirriborro gisa.  

Eta gidoian, agian, adierazpen garrantzitsuena edo tesia ere islatu ahal izango 
dugu. Alegia, ideia edo baieztapen nagusia. 

• Esaterako, idazlanaren gaia Internet baldin bada, idazlanean zein da horri 
buruz komunikatu nahi den ideia nagusia?  

 Bada, tesia honako hau izan daiteke:  

  Tresna oso garrantzitsua bilakatu da gizartearen garapenerako 

 Edota beste enfoke hau:  

  Arriskuak ere baditu, harreman tradizionalak erabat alda ditzake  

 Edo bien uztarketa bat:  

 Internet: garapenerako tresna oso garrantzitsua, baina baita   
 arriskutsua ere, harreman moduak erabat alda ditzakeelako   

Bestetik, MOLDEA da idazlanaren beste alderdia, hots, testuari forma ematen dioten 
osagaiak: egiturak, lexikoa, antolatzaileak, zeinuak, estiloa (eta zuzentasuna).  

Izan ere, idazlan bat burutu ahal izateko askotariko osagaiak behar dira:  

Aurkezpena. Eskuz idatzia baldin bada oso garrantzitsua da itxura txukuna izatea: 
kaligrafia (letra ona) eta orrian margenak behar bezala utzita. 

Egiturak, hots, esaldiak edo perpausak, askotarikoak: hitz gutxikoak eta luzeak, 
baiezkoak, ezezkoak, galderazkoak, konparaziozkoak, baldintzazkoak, esamoldeak… 

Eta egituren multzoek lerrokadak eraikitzen dituzte: ideia edo informazio bat nahiko 
garatuta dagoenean, edo amaituta, lerrokada itxi eta beste bat irekitzen da. 

Lexikoa (izenak, aditzak, adjektiboak, aditzondoak, esamoldeak…), adierazpenak 
zehatz eta egoki komunikatu ahal izateko. 

Antolatzaileak, testuko osagaiak uztartzeko balio duten elementuak dira: bai 
esaldiko hitzak euren artean, bai esaldiak, bai lerrokadak euren artean. 

• Adibidez: gainera, nolanahi ere, beraz, nahiz eta, noski, hau da…  

Zeinuak elementu oso garrantzitsua dira testu idatzian. Ahozko testuek intonazioa 
eta pausak dituzten bezala, idazlanetan zeinu grafikoak behar dira: komak, puntu 
eta komak, hiru puntuak, parentesiak, marrak…  

Estiloa. Tonu naturala eta pertsona egokia. Gai bati buruzko testu batean ni 
pertsona ez da egokia, hobe gu (plural maiestatikoa edo errespetuzkoa); zu 
pertsona ere desegokia da, (joaten zara, pentsatzen duzu…); hobe molde neutroko 
3. pertsona erabiltzea: hura, haiek.  

Azkenik, zuzentasuna. Edukia eta moldea alderdiak balio aldetik murrizturik 
geratzen dira idazlanak ez baldin badu zuzentasun gradu onargarri bat: ortografia, 
baina batez ere sintaxia (deklinabidea, adizkiak, perpausak…) eta lexikoa.  

Akatsekin, edukia narrats edo ulergaitz gerta daiteke, eta moldea ere oso kaltetuta.  

• Esaterako, ideia edo adierazpen interesgarriak hondatuta gera daitezke 
trakeskeria ortografikoen eraginez: zeinuak gaizki, maiuskulak, atzizkien 
loturak, siglak…; komak, puntuak, bi puntu, puntu eta bereiz (lerrokadak)…  

• Kontuz huts sintaktiko edo lexikoekin ere. Komunztadura hutsak oso 
deigarriak izaten dira; baita lexiko desegokia edo erratua ere. 

Idazlanaren bi alderdiak
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Funtsean, hasiera testuaren aurkezpena da, gonbidapen gisako komunikazio bat, 
irakurlea gaira hurbiltzeko, testuan barneratu dadin. Eta naturaltasunez egitea beti 
onena. Hona aukera batzuk: baieztapen batekin, aipamen edo esaera batekin, 
galdera edo hipotesi batekin, datu edo estatistika batzuekin… 

Hortaz, lerrokada ez oso luze baten bidez, gaiaren aurkezpena egiten da sarreran. 

Behin sarrera onduta komunikazioaren garapena etorriko da: informazioak, datuak, 
iritziak, gogoetak, adibideak… Horiek osatuko dute testuaren gorputza: 

  gaia > ideia nagusiak > adibideak > datuak > gogoetak 

Gaia izango da beti idazlanaren iparrorratza, eta adibideak eta datuak beti ere 
baieztapenak indartzeko bitarteko gisa erabiliko dira. 

Baina gorputz horretako adierazpenak teknika landuarekin garatu behar dira. 

Lerrokadak. Esaldi multzoak dira, modu kohesionatuan bildutakoak, eta informazio edo 
iritzi unitate bat osatzen dutenak. Alegia, ideia edo informazio bloke bat dira. 

Lerrokada txiki askoko idazlan batek sakontasun falta isla dezake. Ordea, lerrokada 
gutxi eta luzeko idazlan batek astun izatearen sentsazioa eman dezake. 

Antolatzaileak. Askotariko elementuak dira (lokailuak, juntagailuak, mendera-
gailuak, esapideak…), idazlanari edo testuari egokitasuna ematen diotenak.  

Idazlana (testua) antolatzaileekin ongi hornituta egon ezean komunikazioa zurruna 
izango da, robotikoa, traketsa; ez da izango ez erakargarria, ez irakurgarria. 

Horra zerrenda baliagarri bat. Eskuarki komaz lagundurik jartzen dira. 
 

Zati garrantzitsua hau ere: irakurleari, azkena izateagatik, errazago geratuko zaio 
gogoan eta ona baldin bada testuaren balorazio positiboa gorde dezake.   

Bukaera emateko aukerak: sintesia eginez, ondorio gisako pasartetxo bat; pasadizo 
bat, galdera  erretoriko bat, edo gogoeta interesgarriren bat…

Funtzioa Antolatzaileak

Adibideak
  adibidez ● esate baterako ● kasurako ● konparazio baterako ● bide batez ● besteak beste ●  
  demagun ● hala nola ● normalean

Aurkaritza 
Kontrastea

  baina ● alabaina ● ordea ● aldiz ● berriz ● ostera ● aitzitik ● dena dela ● hala ere ● haatik ● 
  horraatik ● nolanahi ere ● alta ● nahiz eta

Azaltzea   alegia ● hots ● hau da ● bestela esanda ● hobeto esanda ● azken batean ● oro har ● orokorrean

Baldintza   bestela ● osterantzean ● bertzenaz ● ezpabere ● baldin (eta) ● segun (eta)

Deitzea   aizu ● aizue ● irakurle ● maiteok ● ahal (desiozkoa) ● jakizu

Denbora   halako batean ● behin batean ● behin ● lehengo batean ● orduan ● ordutik ● harik eta … arte

Gehitzea   gainera ● bestalde ● halaber ● era berean ● baita ● orobat ● are gehiago ● eskuarki ● ildo berean

Hautatzea   behintzat ● bederen ● behinik behin ● baino ● baizik ● ezpada ● ezpadaze ● batez ere ● batik bat

Indartzea
  noski ● jakina ● benetan ● tira ● ondo da ● alafede ● izatez ● berez ● hain zuzen ere ● ziurrenik ● 
  funtsean ● bereziki ● zorionez ● tamalez ● zoritxarrez ● egia esan ● preseski ● inondik ere ● bistan da

Loturak   ba ● bada ● berez ● zera ● ezen ● esanak esan ● nola ● zein ● non (eta) ● esan bezala ● horren haritik
Ondorioa 
Amaiera

  hortaz ● beraz ● horregatik ● hori dela eta ● horrela ● orduan ● ondorioz ● horrenbestez ● halatan ●  
  azken batean ● finean ● laburbilduz ● hitz gutxitan ● besterik gabe ● amaitzearren

Ordena   hasteko ● lehen-lehenik ● bigarrenik ● batetik … bestetik ● azkenik ● ezer baino lehen

Zalantza   agian ● dirudienez ● akaso ● nork jakin ● batek daki ● jakizu ● agi denez ● nonbait ● ustez ● itxuraz

Zergatia   (ze) ● zeren (eta) ● horregatik ● izan ere (egon ere…) ● horiek horrela ● baliteke ● (den) seinale
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