A2 MAILAKO PROBAREN DESKRIBAPENA
A2ko probak, maila guztietako probek bezala, bi zati ditu; proba idatzia eta
ahozkoa.
PROBA IDATZIA:
1) Proba idatzian idatziaren ulermena, entzunaren ulermena eta idazmena
ebaluatzen ditugu.
2) Entzunaren ulermena:azterketariak bi entzungai entzun behar ditu eta bi
entzungai horiei buruzko galderei erantzun.
3) Irakurriaren ulermena:azterketariak bi testu irakurri behar ditu eta testu
horiei buruzko galderei erantzun.
4) Idazmena:azterketariak bi testu ekoiztu behar ditu:bata laburra eta bestea
luzea.
AHOZKOA:
1) Bakarrizketa da. Azterketariak gai bati buruz hitz egin behar du, irudiek eta
galderek lagundurik.
2) Elkarrizketa beste kide batekin (ezohiko kasuetan, beste bi kiderekin).
MAILA HONETAN GAI IZATEKO LORTU BEHARREKO PUNTUAZIOA:
TREBETASUNA

GUTXIENEKO PUNTUAZIOA

Ulermena

%60
Ulermen probako item-en %60 lortu behar da
gainditzeko.

Idazmena

Gai/Ez gai
Hau guztia hartuko da kontuan:
• Egokitasuna
• Koherentzia eta kohesioa
• Aberastasuna
• Zuzentasuna

Mintzamena

Gai/Ez gai. Hau guztia hartuko da kontuan:
• Egokitasuna
• Koherentzia eta kohesioa
• Aberastasuna
• Zuzentasuna
• Jariotasuna
• Elkarreragina

PROBA IDATZIA. ZER EBALUATZEN
DUGU?
•

Ulermena+Idazmenaren iraupena:
2,5 ordu

AHOZKO PROBA. ZER EBALUATZEN
DUGU?
•

Mintzamenaren iraupena: 15
minutu (5 minutu prestaketarako
eta 10 minutu ahozkoa garatzeko)

ULERMENA
TESTU- MOTAK
Entzunaren
ulermena. 2
entzungai daude
(osotara 6/7 minutu)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Irakurriaren
ulermena.1edo 2
testu daude.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ARIKETA- MOTAK

Deskribapenak
Gida komertzialak
Iragarkiak
Pasadizoak edota
kontaketa sinpleak
Foroetako iruzkinak
Errezetak
Elkarrizketak
Berri laburrak
Gida turistikoa
Bidaia edo jatetxe baten
inguruko informazioa
…...........................
…...........................

•
•
•
•
•

Biografiak
Pertsona baten
egunerokoa
Bidaia baten inguruko
testua
Jatetxe baten inguruko
informazioa
Toki publikoetako
araudiak
Kontaketa sinpleak
Kondairak
Errezetak
Kronika/ipuina
Iragarki laburrak
…..........................
…..........................

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Egia/Gezurra
Aukera anitzak
Hutsuneak bete
Galdera irekiak
Laburpen egokia
hautatu
….........................
….........................

Egia/Gezurra
Aukera anitzak
Paragrafoak ordenatu
Galdera irekiak
Hutsuneak txertatu
(esaldiak edo hitzak)
Galderei erantzun
egokia egokitu
Laburpen egokia
hautatu
…..........................
…..........................

IDAZMENA
IDAZLAN-MOTAK
Azterketariak bi idazlan egin behar
ditu; bata laburra (40-50 hitz) eta
bestea, luzea (100-110 hitz)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deskribapen sinpleak
Iragarki laburrak
Postalak
Toki publikoetako araudiak
Pasadizoak
Biografiak
Kondairak
Oharrak
Berri laburrak
Gida turistikoak
Eskutitza
E-mailak
….......................................
….......................................

MINTZAMENA
BAKARRIZKETA
Ahozko probak bi atal
ditu: bakarrizketa eta
bat-bateko elkarrizketa.
Denera 10 minutu inguru

Azterketariak bost minutu
izango ditu gaia
prestatzeko.
Azalpena 3-4 minutuz
egingo du
Azterketariak gai horri
buruzko galderak edo
argazkiak izango ditu
euskarri

BAT-BATEKO
ELKARRIZKETA
Binaka egin behar dute
(hirunaka kasu berezietan).
Egoera bat irakurriko zaie
eta egoera horri buruz
mintzatuko dira.
Minutu bat izango dute
rolaz pentsatzeko eta lau
minutu inguru haien artean
hitz egiteko.
Elkarrizketa horretan, nork
bere ideiak defendatu
behar ditu, eta, bukaeran,
bestea konbenzitu edo
adostu.

