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Tandem bikote, euskaldun berri  eta zahar edo euskara xede profesionaletarako behar duzuenoi,

Segur aski zure Tandemarekin edo eta euskara lantzen ari zarenean, testuekin egingo duzu topo;  agian testu zientifikoak izango dira, agian egunkari eta aldizkariak beren argazki eta egitura bereziekin.
Honexegatik aholku batzuek ematera gatozkizue zuen irakurmen gaitasuna bakarka nahiz binaka lanarazteko asmoz.
Noski, gutxieneko ezagutza bat beharrezkoa da (gutxi gora-behera euskaltegi bateko 4. edo 5. maila) zientzia eta kazetaritza munduko testuei ekiteko.
Emaitza are hobea izango da baldin eta aholku hauez gain bereziki hiztegia lantzeko aurkezten dizuegun txostentxoarekin batera erabiltzen baduzue.



1. Lehenengo eta behin : ikararik ez hitz ezezagun askoren aurrean, ez da beharrezkoa guzti-guztiak ezagutzea testuaren mamia ulertu ahal izateko. 
>Saia zaitez zeu. Zure amahizkuntzean idatzitako testu ezezagun bateko hitzen herena zirrimarra ezazu, hitzak aukeratu gabe. Orain saia zaitez testua berregiten eta ikusiko duzu nola hitzen ehuneko 30 edo 50 asmatu edo ondorioztatu daitekeen.
> Tandemarekin ari bazara edo euskaldun berri nahiz zaharrari laguntzen, egin ezazu saiakera berbera. Edozein testuko hitzen herena zirrimarratu duzularik, emaiozu lagunari irakur dezan eta azkenik originalarekin erka ezazu.
>Zure lanbidearekin zerikusirik duen testuren batekin ari baldin bazara, askozaz errrazagoa da, edukinaren zati handi bat ezagutzen bait duzu jada. Falta zaizun gauza bakarra ezagutza linguistikoa da, baina testuaren esanahia asma dezakezu gutxi gora-behera.

Hemendik aurrera proposatzen ditugun pausuak aurkeztutako ordenean jarraitzea gomendatzen dizuegu, zeren bata bestearen oinarri da. 
>Egunero 2 edo 3 eragiketa besterik ez egitea nahikoa izango duzu


2. Bi aholku gehiago :
> Ez ezazu testua ozenki irakur, horretarako denbora gehiago behar ohi da eta. Ez da beharrezkoa hiztegia mintzapraktikan menperatzea.
>Esan bezala, hitz ezezagunen kopuruak ez du nahitaez ulermena baldintzatu behar. 1.000 hitzekin nahikoa da ohizko elkarrizketen %80a betetzeko, 2.000 hitzekin %88a.
Europear hizkuntza guztiek dute hitz amankomun ugari, delako internazionalismoak dira. Internazionalismoek izugarri laguntzen dute testuen ulermenean, bereziki zientzia edo espezialitate testuak baldin badira.
* Azpimarra ezazu aukeratu duzun testu espezializatuan ulertzen duzun guztia.




3. Hitz baten esanahiaz ez bazara berehala ohartzen bi aukera dituzu :
>Ortografian beste hizkuntzekiko eduki ditzakeen antzekotasunak kontutan har itzazu
>Idatzizko forma ezberdina bada ere, ozenki irakur dezakezu eta ezaguna egiten zaizun pentsatu.
* Testu espezializatu batekin egin ezazu.



4. Batzutan trikimailu  hauek ez dute nahikoa laguntzen eta hiztegira jo beharko duzu. Baina lehendabizi galde egiozu zeure buruari ea :
>Benetan behar duzun hitz hori ulertu, zeren badakizu testu batek duen mezua uler daitekeela hitz bakoitzaren esanahia zehatz-mehatz jakin gabe.
>Ezin duzun kontestuaren bidez hitzaren esanahia ondorioztatu.
* Orain begira dezakezu hiztegian eta eskura izanez gero, hobe da zure gaian espezializatua den bat erabiltzea.
Jakingo duzunez hitz sarreraren ondoren askotan laburdura bat edo gehiago agertzen da eta laburdura guztiak zerrenda batean azaldu ohi dira. Laburduren bidez hitzari buruz informazio garrantzitsua ematen zaigu :
>Zein zientzia edo gairi dagokion (adib. Bot. = Botanika )
>Zein euskalkikoa den (adib. B. = Bizkaiera)
>Zein kategoria duen hitzak (adib. izord. = izenordea)
Bestalde, adiera bat baino gehiago eman ohi denez, kontestu edo esaldiari hobekien dagokiona aukeratu behar duzu. 
>Litekeena da hitz bat ez aurkitzea testuan agertzen den aldaera horretan, hiztegiak gehienetan oinarrizko  forma ematen duelako. Eman dezagun testuan ‘dirudi’ hitza agertzen dela eta lehen aipatutako saiakeren bidez ezin dugula asmatu zer esan nahi duen. Hiztegia 2000n begiratu eta ‘dirudienez : adb.según parece ‘ agertzen da. Baldin badakizu ‘-(e)nez’ atzizki horren esanahia gaztelerazko ‘según’ hitzari dagokiola kasu honetan ondorioa ‘dirudi/parece’ parekatzea izango litzateke, baina hori ez badakizu, orduan ezin duzu asmatu zer den ‘dirudi’. Jakingo duzunez, hiztegiek ia beti oinarrizko formak ematen dituzte : aditzak konjugatu gabe agertzen dira eta izenak deklinatu gabe. Forma sintetiko bat agertzen bazaizu zein aditzetik datorren asmatzeko badago bide bat, aditzaren erroa agertzen baita beti.  Erroa lortzeko lehen eta azken hizki edo morfema ezabatu besterik ez da egin behar : joan >oa, ekarri >kar, erro hauei pertsona eta denbora markak jarriz noa, dakart  e.a. lortzen dugu. Salbuespenak ere badaude izan, ukan eta egon aditzetan adib. gara, zaude.
	*Orain jar itzazu zeuk adibideak, testuan hitz hauek agertzen baldin  bazaizkizu, zein da hiztegian  bilatu behar duzun oinarrizko forma? Sarritan gertatuko zaizu oinarrizko forma ezagutzen duzula eta ez duzula hiztegian begiratu beharko :
	generamatzan :
	uztea :
	mozterakoan :
	hartaz :


5. Era berean testuan hitz ezezagun mordo bat jarraian agertzen bazaizkizu zentzuzko bilaketa egiteko  jakin behar duzu :
>Testu espezializatuetan edukin garrantzitsuenak izenek ematen dituztela.
*Ezaba itzazu testu espezializatu bateko aditz guziak eta saia zaitez zure Tandem bikoteari edukia ulertarazten.
*Ezaba itzazu orain antzeko testu bateko izen guztiak eta saia zaitez gauza bera egiten.




6. Euskara ikasten duten ikasleei entzun ohi zaie euskarak oso hitz luzeak dituela. Hitza  luza daiteke deklinabideagatik, beste batetik eratorria delako edo konposatua delako. Deklinabidearen kasuan, 4.puntuan ikusi bezala kasu marka identifikatu behar da. Hitz eratorriak atzizkiak edo aurrizkiak dituztenak dira (ikusgarri, handitasun, aldaketa, aurrikusi e.a.), kasu hauetan atzizkia ezagutu behar da eta hitz konposatuetan osagaiak, esate baterako : logela < lo/gela, eserleku < eseri /leku, jatetxe < jan/etxe. Adibide hauek oso errazak dira, baina testu espezializatuetan hitz zailagoak agertzen dira usu. Beti kontutan eduki behar dena da, hitz konposatuaren ardatza, azken hitza dela eta aurrekoak zehaztu egiten duela, horregatik ‘esnebehia’ esnea ematen duen behia da eta ‘behiesnea’ behiak ematen duen esnea. 
*Orain jar itzazu zeuk adibide batzuk eta saia zaitez definizioak ematen :



7.Goian aipatu hitz eratorriak osatzeko erabiltzen diren atzizki nahiz aurrizki hauen esanahia adibideen bidez ematen saia zaitez :
-tasun :
-keria :
-ki :
-keta :
-men/pen :
-tar : 
-garri :
-kor :
-gaitz :
-tsu :
-zale :
-ka :
-gile/-tzaile/-le :
-ari/-lari/-tari :
-tu (-du) :
-dun :
-txo :
-kote :
-gailu :
des-/ez- :
aurre- :
azpi- :
bir-:
Artizkirik ere bada : -ra- esate baterako ikasi/irakatsi, etorri/eratorri, egin/eragin, begi/begiratu e.a.

8. Azkenik bada beste baliabide lagungarri bat testuak ulertzeko, testua inguratzen duen lekua, argazki, marrazki, grafiko, diagrama, estatistikako taulak eta abarrez osaturik egon daitekeena.
* Ireki ezazu orain itxumustuan adierazpen grafikoren bat erabiltzen duen liburu espezializatu bat 
eta has zaitez testua landu gabe grafikoaren esanahia ulertzen. Testua bukaeran irakur ezazu.

9. Orain arte hitzen azalpenera mugatu gara eta gai honetan trebatu zarenez, urrats txiki bat egin eta  testu osoan murgilduko gara.
>Lehenengo araua da hitz ezezagun batekin topo egitean ez geratzea eta ez bere esanahia bilatzea.
>Zehatz-mehatz irakurri baino lehen saia zaitez gaia gogoan hartzen :
		= testu osoa azkar irakurriz.
		= datak, lekuak eta izen bereziak azpimarratuz.
	=izenburuarekin lotzen diren hitzak nabarmen jarriz
	Honek testuaren ulermen orokorra erraztuko dizu. 
*Urrats hau lan ezazu testu espezializatu batean.

10. Demagun orain egoera ezberdina dela, ez zaizu testu bat orohar ulertzea interesatzen, argibide zehatz bat besterik ez duzu behar. Gainera ez duzu astirik amaigabeko esaldiak irakurtzeko eta hasieratik alde batera utzi nahi duzu zure galdera zehatzei erantzuten ez dien guztia. Bi hitzetan, aukeraketa bidezko irakurketaz, testuaren mamira iritsi beharko zenuke.
* Har ezazu liburu espezializatu bat, gai eta galdera zehatz bat pentsa ezazu eta jarraian zenbatu itzazu aurkibidean begiratu eta zure galderari erantzuten dion testua aurkitzen duzun arte behar dituzun segunduak. Errepika ezazu egipide hau 20 segundu baino gutxiagotan egitea lortzen duzun arte.

11. Irakurmenaren urratsik gorena ulermen osoa, erabatekoa da. Hasieran lortzen zaila da, baina apika-apika hurbil zaitezke horretaraino.
Hiztegia, egia esan, orain ere ez duzu behar, estrategiataz balia zaitezke :
>Analogiazko eratorpena, hau da, atal bat ulertzen baduzu, askotan gainontzekoa  ondoriozta dezakezu. Estrategia hau erabil daiteke testuaren baitan paralelotasunik balego. Adib. :
	Kotxeek gasolina erabiltzen dute, hegazkinek kerosenoa
>Testuinguruaren bidezko ondorioztapena. Noski, estrategia hau erabilgarriagoa da zure lanbidearekin zerikusia duen testu batekin ari baldin bazara. Orduan zailtasun bakarra atzerritar hizkuntza izango da.
Hortaz, erabateko ulermenera iristeko, ondorengo bidea jarraitu behar duzu :
>Izenburua, izenak eta  datuak kontutan izanik testuaren gaia iradoki
>Zeure hizkuntzarekiko edo eta beste atzerritar hizkuntzekiko antzagatik ulertzen dituzun terminoak
azpimarratu.
>Testua berriro irakurri.
>Oraindik argi ez dagoena argitu.
Azpimarratze lana gutxituz joan daiteke praktikatzen dugun eran eta azkenean nahikoa izango da garrantzitsuena ulertzen ez duzunetik nabarmentzea.
*Orain treba zaitez testu batekin urrats honetan.

12. Esaldi korapilatsuren batekin topo egiten baduzu, galdera eskema baten bidez ‘aska’ ezazu :
>Aditz nagusia, zein da ekintza ?
>Subjektua, nor da ekintzaren egilea ?
>Objektu zuzena, zehar objektua, norengan du eragina ekintzak ?
>Ekintzari buruzko beste zenbait datu, lekua, denbora, modua, hau da, non, noiz, eta nola gertatzen da ekintza ?
* Aukera ezazu testu bateko ahapaldi korapilatsu bat eta galdera hauek eginez ‘askatzen’ saia zaitez

13. Bizitzan bezala, ia oharkabean esaten den ‘ez’ batek dena alda dezake .
*Azpimarra itzazu ukapen marka guztiak, hitzak, aurrizkiak, konjuntzioak.
Menpeko esaldiekin ere kontu izan behar da, informazio garrantzitsua esaldi nagusi eta menpekoaren  artean banaturik ager baitaiteke.
>Menpeko esaldiak juntagailuen bidez lotzen zaizkie esaldi nagusiei. Juntagailu hauek hitz oso nahiz aditzari lotutako atzizki modukoak izan daitezke. Esate baterako : nahiz eta, -t(z)eko.
*Ariketa gisa saia zaitez behin testu bateko menpeko esaldi guztiak azpimarratzen.

     
14. Menpeko esaldiak ezagutzeak testuaren barne egitura aurkitzen laguntzen du, zeren menpeko esaldien bidez zeintzuk diren zergatiak eta zeintzuk ondorioak jakin daiteke.
*Gezien bidez zergatiak eta ondorioak zeintzuk diren ohartarazi ezazu.
*Hitz klabeak azpimarra itzazu, testuaren ondoan idatzi eta gero hitz hauen artean dagoen lotura  aztertu.

15. Beti izan ohi da lagungarri testu baten ulermen orokor eta zehatzerako ere, lehendabizi testua zatitu eta ondoren kronologikoki ordenatzea.
*Testu baten egitura eskema kronologiko batean eman ezazu.

16. Badago beste bide bat testu lanketarako: irakurtzen hasi baino lehen gaiarekin zerikusia duen hiztegia gogoratu eta ideia nagusien inguruan, izar bat osatuz honela multzokatzea (‘advanced organizer’) :



*Testu espezializatu bat lantzeko presta ezazu horrelako diagrama bat.

17. Ikastarotxo labur hau amaitzeko irakurmena lantzea errazten duten truko guztien zerrenda laburtua ematen dizugu orain : truko bakoitzaren atzean azalpen zehatzen erreferentzi zenbakia dago. Izan dezazula bidaia on bat Tandem Profesionalean !
a.-Testu osoa irakur ezazu gelditu gabe.
b.-Pentsa ezazu hitz edo kontzeptu batzuk errepikatzen diren eta hauetatik abiatuz gaia zein den asma ezazu (—>9)
c.-Idatz ezazu gaiari buruz dakizun guztia, edo behintzat ekar ezazu burura.(—>16)
d.-Pentsa ezazu gai zehatz batetan edo eta aukeraketa erizpide batetan, ondoren aplika itzazu. Orduan erabaki ezazu irakurketa zehatz (selektiboa) interesatzen zaizun. (—>10)
e.-Horrela izatekotan azpimarra ezazu ezagutzen duzun guztia, datak, lekuak, izenak e.a. (—>9)
f.-Idatz itzazu hitz klabeak alde batean (irakurketa bideratua). (—>14)
g.-Eskein iezaiozu arreta berezia esaldien arteko denbora, kausa eta lotura logikoei. Kontutan izan  izenorde anaforikoak, ukazioak, erlatibozko esaldiak e.a. (—>13)
h.-Orain has zaitez esaldiz esaldi lan egiten (ulermen osoa), baldin eta den dena ulertzea interesatzen bazaizu. Honetarako pausu hauek eman behar dituzu :
= Ortografiaren antzekotasunean oinarrituz ezezagunak diren esanahiak aurkitu
= hiztegira jo baino lehen, ozenki irakur ezazu eta entzun ea beste atzerritar hizkuntzekiko antzagatik ezaguna egiten zaizun hitza (ez da komeni testu osoa horrela irakurtzea, luzeegi egiten da) (—>3)
=falta dena analogiaz eta kontestuagatik ondoriozta dezakezu. (—>11)
=Azter itzazu esaldi independienteak orden hau jarraituz :
-zer gertatzen da 
-nork burutzen du ekintza
-norengan du eragina
-non
-noiz
-nola			(—>12)
= Oraindik ere hitz ezezagunen bat balego, ikus ezazu hitz konposatua den. Hitz konposatua izanez gero, banandu ezazu.(—>6,7)
=Ulertu behar duzun zerbait ulertzeke geratu baldin bada, har ezazu hiztegia.
=Pentsa ezazu lehendabizi atzizki, bokale aldaketa edo irregulartasunik daukan hitz horrek. (—>4)
=Labur ezazu dena zeure hitzetan.

*Teknika hau sakonkiago ezagutu nahi baduzu, edo eta zeure ikasketak euskaraz egin nahi badituzu ikus Zutabe aldizkaria, 15.zenb. 37-45 orriak, 1987ko iraila-abendua.    






