
DESKRIBAPENA 

Helburua.? 

- Objektuen. anima/ien, /andareen 
deskribapl:?n teknikoak egiten ikastea. 

- Deskribapen subjektiboak egiten ikastea. 

- rClhoz zein idatziz edozein deskribapen 
egiteko estrc;¡tegiak eta prozedurc;¡k 
eskuratzea. 

- Deskribapenak egiteko behar ditugun eduki 
gramatika/ak menderatzea. 

- Deskribapenak eta beste hainbat idazki 
egiteko prozesua menderatzea. 

Oharrak: 

- Koaderno osoan zehar dauden ariketarik gehlenetan, 
lehenengo, hausnarketa pertsonala eskatzen da (banaka). 

Ondoren, alboko Ikaskidearekln bateratu beharko dltuzu beti 
zeure erantzunak (binaka). 
- Kontuan Izan irudi eta marka hauek: 

Gogoan lzateko zerbalt--+ 

Urratsak: 

1) Prestakuntza. 

Olnarrlzko kontzeptuak. 

Aurreko ebaluazioa. 

2) Deskrlbapen ereduak aztertu eta erabill. 

3) Arauak bildu. Autokontrolerako gida 
prestatu eta praktlkatu. 

4) Deskrlbapenak eglteko beharrezko 
edukiak bildu. 

5) Deskribapenak egln. 

6) Ebaluazloa. 

7) Autoebaluazloa. 

q(J'j(U¡,H, i-j,fU1-!If----... 

Normalean deskribapenak ez dira testu osoak 
izaten, beste testu mota batzuen zatiak baizik: 
narrazio baten zalia, erreportaia batzuk, 
curriculum vitae baten zatia, mapa, iragarki 
laburrak, jakintzagai batzuetako testuak, 
elkarrizketako atalak... 

Banaka egiteko ariketa--+ BI..ka .gll.ko ..Ik".~ ~ 

Taldeka egiteko arJketa--+ Denok batera eglteko edo zuzentzeko arlketa--+ 

tan proiektuak J 
Lan proiektuak deskribapenen inguruan eratu beharko dira. Hona hemen 

proposamen batzuk. Horietariko bat edo batzuk aukeratuz gero, gehiago 

zehaztu beharko ditugu, denon artean, komunikazio egoera eta helburuak. 

Ondoren, unitate hau amaitutakoan, burutu ahal izango ditugu lan proiektu 

hauek. 

- Teknologia-gelako tresnen katalogoa egin, irudiek eta argazkiek, 
alboan, testu deskriptiboak dituztela. 

Hosto, perretxiko, sustrai edo lore bilduma baten txosten 
deskriptiboa egin. 

Museoren bat bisitatu ondoren, bertako sail baten edo batzuen 
deskribapen liburuska turistikoak idatzi. 

Herrialde baten edo batzuen deskribapena, turismo Iiburuska 
batzuetan argitaratzeko. 

Inguruko baseliza, errota zahar edo baserrien txosten deskriptiboa 
egin. 



AURRl:KO EllAlUAZIOA DESKRIBAPl:NA 

1.5 Ikusiko dugu nola moldatzen garen deskribapenak egiten. 

1.5.1 Idatz ezazu, objektu horren deskribapena komunikazio egoera hori kontutan izanda. 

~ Kr·..u .. ;1._~;A
~o><.V~~. 

Zauden enpresan honako pieza hau egin behar 
duzue; pieza burdinaz. metalezko horiz ero 
aluminioz eginda dago. lz.en berezirik ez dauka 
era, beraz, deskribatu egin beharko duzue. 
Marrazkiak ere bidaliko diruzue, baina 
ezaugarri tekniko guzriak eta deskribapena ere 
idarziz, fax-ez, bidaliko dizkiezue. 
Irakurleak (errementari bat) gauzak zehatz eta 
orgi esatea eskatu dizue beti. 
Helburua: objektu horrek nolakoa izan behar 
duen azalfzea, zehatz deskribatzea. 
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DESKRIBAPENA BEHARREZKO EDUKIAK IlILDlJ • OIlJEKTlJEN ITXURA 

4.3 Objektuen itxura deskriba1zeko. 

4.3.1 Hitz zerrenda horretatik aukera itzazu egokiak bazterreko marrazkiak izendatzeko. Ipini izena marrazki bakoitzari. 
~ Ariketa honetarako, lauki handiaren barnean daudenak baino ez izan kontuan. 

I~txura luzakin ADJEKTIBOAK 
mihiztadura krokadura tinko belaska 
puska kiribil higikor maspildu 
atal hede kili-kolo bilbatu 
bazter uhal makur sareztatu 
albo izur labur harilkatu 
ertz gorune txiki egituratu 
goialde helize ñimiño labankor 
gako krisket handi egonkor 
uztai gailur luze egongaitz 
txatal makurrera mehe josi 
kisket zati zabal elastiko 
mehargune sabelune oker artistiko 
ganga ile garbi 
zoko kable herdoildu Izenlagunak 
hortz hari nabarmen hauts itxurako 
koska soka ezkutatu tutu baten antzeko 
mihi kordel ganbil hab baten antzeko 
zm toles ahur (-zko) 
eraztun euskarri lau 
uztardura eranskin sakon 
saki xafla lakaindu 
giltza ezkata esmerilatu 
pinport zerrenda leundu 
kozkor zintzilikario axial 
zirgilo zutoin elipsoide 
ardatz zutabe espiral 
hutsune azkon esferoide 
zulo dandar angelutsu 
ebaki dindirri zorrotz 
zirrikitu garro kamuts 
zimurdura uztarri leun 
marra eragingailu latz 
bihurdura ezargailu malgu 
ukondo gogorgarrJ ZUITun 
gider hersgailu porotsu 
gune globulu likatsu 
ildo pertika 
zabaldura haril 
itxitura bobina 
Iuzadura 
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DESKRIBAPENA DESKRIRAPEr\AK EGl!' • M,\KINA IIATEN DESKRlIlAPENA 

5.5 Egin makina horren deskribapena. 

1 
_K~~ 

Deskribapena irudirik gabe joango den liburu 

rekniko balean agertuko da. iAYc;(iAtZiA 
Norel1.lzar: m.aila rekniko handi samarreko 

ikasleenlzat. 
gurpiliAk 

'§¡¿ Prestatu ideia-egilura eskematiko bat ondoko orrialdean. Horretarako honako aldeak izan behar dituzu 
Q!) konluan. 

-Katapulta hou: -Ondoren, azpiatal bakoitzeko 

·iIXura orokorra xehetasunak bílatu. 

·funtzio orokorra -itxura 

·tamaina ·tamaina 

-Desberdindu hiru atal nagusi eta, ·makinarekiko erlazioa 

ondoren bilatu xehetasunak. -zerez eginda 

-Atal bakoitzean bereizi: -funtzioa 

·itxura orokorra -non kokalua 

-funtzio orokorra ·nola 

-tamaina ·beste atalekiko erlazioa 

- Azkenik, "hedatu" datu batzuk. 

- Funtzioa edo izen teknikoa jakin ezean, 

kontsultatu Hiztegia eta 40. orrialdeko 

hitz zerrenda. 
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DESKRIBAPENA AurOEBALlIAZIOA 

:) 7 AU ()JOEB,ALUAZrOA 

7.1 Deskribapena unitatean nola moldatu zaren ikusteko, aztertu zeure jarduna eta markatu. 

1 Prestakuntza. 
Markatu atal 

1_ Kontzeptuak (5-6. orr.) 
bakoitzaren ondoan 

Aurreko ebaluazioa (7-9. orr.) 

Ondo landu dut .1 
Hobeto landu behar dut X2 Ereduak aztertu 
Kili-kolo daukat ?01 Piztia baten deskribapena (10-13. orr.) 
Gaizki landu dut ~ 

.J Landare baten deskribapena (14-15. orr.) 

Piztiaren deskribapen subjektiboa (16-17. orr.) 

Objektu baten deskribapen objektiboa (18-19. orr.) 

O Deskribapen zientifikoa eta subjektiboa (20-24. orr.) 

3 Autokontrolerako gida 

Arauak eta aholkuak (25. or.)
 

~ Egitura (26. or.)
 

U Hizkuntz baliabideak (27. or.)
 

':J Ebaluazio-irizpideak (28-29. orr.)
 

Ebaluazio praktikak (30-34. orr.) 

4 IDeskribapena egiteko beharrezko edukiak bildu 

O Kolereak (34-35. orr.) 

I Hotsak (36-39. orr.) 

Objektuen itxura (40-43. orr.)
 

Konparazioak (44-45. orr.)
 

5 Deskribapen mugatuak edo gidatuak 

1.1 Idazketa paraleloak (46-48. orr.)
 

l-lldazketa gidatua (49-53. orr.)
 

LJ Idazketa-prozesua (54-55. err.)
 

O Deskribapenak egin urratsez urrats (56-59. err.)
 

6 Ebaluazioa (60-61 . orr.) 

7 Autoebaluazioa (62-63) 




