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IDAZLAN LABURRA Barkamena eskatzeko gutuna Nahikoa 

6. Lexikoa  … eta norbaitek erantzun beharko du gertakari honengatik. 

7. Lexikoa  konpromisoa 

8. Kalkoa  … gurekin zuzenean hitz egin nahi baduzu, … 

9. Deklinabidea  Pio XII.a etorbidean 

10. Hitz ordena  … adeitasun osoz egingo dizute harrera. 

11. Lexikoa  Esan nahi duenaren kontrakoa esaten du (Gure barkamen-eskea…). 

Iruñean, 2013ko martxoaren 16an 

Bezero hori: 

1 Barkamena eskatu nahi genizuke enpresaren partez. Benetan 

sentitzen dugu gertatutakoa. 2 

Arazo txiki bat izan genuen fabrikako langile batekin. 3 Lo gelditu zen 

lanean ari zen bitartean. Kaxak garraiatzeko makinarekin zebilen eta bat-

batean lo geratu zen, kaxa guztiak erori egin ziren eta bertan zegoen 

arropa guztia kaxetatik atera zen. Arropa guztia lurrean botata geratu zen 

eta beste langile bat 4, beste makina batekin gainetik pasa zen ikusi ez 

zuelako. Honen 5 guztiaren ondorioz 6 arropa zikindu eta apurtu egin zen, 

baina lokartutako langileak dena bildu zuen kutxetan sartuz 7 bezeroei 

bidaltzeko. Harrapatuko ez zutelakoan zegoen. Inor ez zen konturatu egin 

zuenaz kexak iritsi zitzaizkigun arte. Kamerak dauzkagu fabrika osotik 8 

ipinita eta begiratzean ikusi genuen egindakoa. 

Kexak bidali dituzuen bezero guztiek arrazoia daukazue, gure errua 

izan da guztia. Hurrengo batean kontu handiagoarekin ibiliko gara langileak 

bilatzerakoan 9. Lokartu zen langilea kalera bota dugu jadanik. 

Barkamena eskatzeaz aparte 10 konponbide bat ere eskainiko dizuegu. 

Diru guztia itzuliko dizuegu bezero guztiei eta 11 horretaz gain, hurrengo 

erosketa dohainik egin ahal izango duzue. 

Datozen bi asteetan zehar bidaliko dizuegu dirua eta erosketa 

dohainik egiteko txartel bat. 12 Arazoa konpondu izana espero dugu. 

Beste bat arte, 

Uxue Basurto 

 

1. Koherentzia
Testuingurua falta da hartzailea kokatzeko --> Zure kexa gutuna jaso ondoren, barkamena eskatu nahi genizuke… 

2. Kohesioa
Hurrengo paragrafoari sarrera ematea komeni da --> Benetan sentitzen dugu gertatutakoa eta azalpenak eman nahi dizkizugu. 

3. Kohesioa
Egokiagoa da bi ideiak esaldi bakar batean biltzea --> Arazo txiki bat … lo gelditu baitzen…

4. Puntuazioa
Subjektuaren ondoren, komarik ez, non eta tarteki bat ez den. Beraz, bi aukera: koma kendu edo “beste makina batekin” koma artean jarri. 

5. Kohesioa
Comment on Text
Horren… 

6. Puntuazioa
Koma falta da --> … ondorioz, …

7. Kalko okerra
… bildu eta kutxetan sartu zuen bezeroei bidaltzeko.

8. Kalko okerra 
… osoan …

9. Lexikoa 
hautatzerakoan. / aukeratzerakoan.

10. Puntuazioa
Koma falta da -->… aparte, …

11. Puntuazioa
Tartekiak komen artean --> … eta, horretaz gain, …

12. Kohesioa 
Horrela, arazoa… / Era horretan, arazoa…
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IDAZLAN LABURRA Barkamena eskatzeko gutuna Nahikoa 

KALIFIKAZIOAREN ZERGATIA 

 

Egitekoa. Bete du. Gaiari heldu dio eta eskatutako hitz kopurua bete du. 

Egokitasuna. Idazki formal bat dela kontuan izanda, tonua ez da behar bezain formala. Hala ere, 

testu ulergarria da eta komunikazio-xedea lortu du. 

Diskurtsoaren antolaketa. Testua paragrafoka antolatuta dago, baina, egiturari erreparatuta, 

arazoak ditu. Koherentziari dagokionez, jarraipen oneko testua izateko, beste era batean hasi behar 

zuen; izan ere, hotz-hotzean hasi da arazoaren abiapuntua azaldu gabe, eta hartzailea behar bezala 

kokatu gabe. Horrekin batera, kohesioan ere huts egin du; esate baterako, lehenengo paragrafoko 

bigarren esaldian zerbait falta da hurrengo paragrafoarekin lotzeko. Gainera, nahiz eta 

gertatutakoaren azalpen xehea eman duen, ez du ia kohesio-mekanismorik erabili ideiak lotzeko. 

Aberastasuna eta zehaztasuna. Lexikoari dagokionez, oso xumea da. Baliabide morfosintaktikoei 

dagokienez, esaldi laburrak eta bakunak egin ditu eta apenas erabili du lokailurik esaldiak lotzeko. 

Erabili dituenetan ez dago bariaziorik (gehienetan eta erabili du). 

Zuzentasuna. Testua zuzena da, ez du akats nabarmenik. 




