


• Lotu adibideetako zeinuak eta izenak.

1. Hiru puntuak

2. Puntu eta bereiz

3. Harridura marka

4. Galdera marka

5. Bi puntu eta bereiz

6. Komatxoak

7. Apostrofoa 

8. Parentesiak

9. Puntu eta jarrai

10. Gidoia

11. Puntu eta koma

12. Koma

13. Bi puntu eta jarrai

1

hitza: hitza

—Hitza

hitza. Hitza

hitza,
hitza;
(hitza)
hitza?
“hitza”
hitza:
hit'za

hitza...
hitza.
hitza!

PPuunn ttuuaazziioo   zzee iinnuuaakk
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,, ..
• Irakurri boz goraz testu hauek. Ondoren, irakurri beste behin, baina

zeinuok jarriaz: /: irakurtzean pausa laburra egiten duzunean. 
//: irakurtzean pausa luzeagoa egiten duzunean.

125   

Telefonoaren ondoan zegoen irratitxo bat
piztu zuen. Partea ematen ari zen. Politikari
buruzko hiruzpalau berriren ondoren,
bezperako hegazkin istripuaz mintzatu zen
irratiko ahots engolatua. Ez omen zituzten
hildako guztiak identifikatu, baina erabat
desitxuratu ez ziren zenbaitzuen deskribape -
nak eman zituen ahots engolatuak. Arreta
osoa eskaini zion Madamek irratia ematen ari
zen hildako baten deskribape nari.

Jakin ezazu maite
zaitudala, jakin ezazu
ez diodala nire bihotza
beste inori eskainiko.
Jakin ezazu zurea
nau zula,  Kame l ia .
Irriki  tan na go zure
usaina usain tze  ko,
zure ahotsa entzuteko,
zure begi ak ikusteko.

Bidearen ondoan arte eredu eder bat begizta dezakegu. Antzina batean
euskal mendietako lurralde hau betetzen zutenen aztarna bat da hau. Artea
(Quercus ilex), haritzen, tortotxon doen, pagoen eta gaztainondoen familia
bereko zuhaitz mota da.

Honen ezaugarrietako bat aurrealdean orlegi iluna eta atzealdean
grisantza den hosto galkaitza izatea da. Hostailak, oso trinkoa, orlegi ilun eta
grisantza du itxura. Neurri ertainekoa, gutxitan gainditzen du hamabost
metroko altuera. Berehala adarrez betetzen den enbor lodikoa, azal arraildua
eta grisa erakusten digu eta forma biribildu xamarra. Fruituak haritzarenaren
antzeko ezkurrak dira, baina txorten motxagodunak. Oso poliki hazten den
zuhaitz mota da eta luzaro bizi dena. Zura oso gogorra eta ona du.
Egurretarako erabili izan da: ikazkinek egur ikatza egiteko erabili ohi zuten.

• Koma dagoenean pausa egiten dut.
• Puntua dagoenean pausa egiten dut.

Eta alderantziz:
• Pausa laburra egiten dudanean idazten dut.
• Pausa luzea egiten dudanean idazten dut.
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• Irakurri testu hauek eta ohartu noiz egiten dituzun pausa laburrak eta luze ak.
Ondoren, idatzi komak, puntuak eta maiuskulak. 
Laguntza: ezkerreko testuan 9 puntu eta eskuinekoan 7.

126  

MM unduan beste asko bezala●
he rri batean aita bat eta lau

anaia bizi zi ren● _aserriko lanetan
ibili behar izan zuten beti eta ez zuten
inoiz asti rik izan ogibi de bat
ikasteko● _gun batean● _ita hil egin
zen eta baserri gabe geratu ziren●
_rduan● ogibide berri bana ikastea
erabaki zuten● _akoitza bere aldetik
joan zen● _aina lau urte ren buruan
berriro leku berean elkartzea erabaki
zuten●

Anaiarik zaharrenak astronomo bat
aurkitu zuen bidean● _stronomo
honen zerbitzuan egon zen lau urtez
eta ogibi dearen gorabehera guztiak
ikasi zitu en● _au urteak igaro -
takoan● _strono moak● _sker onez●
_eleskopio ikara garri bat oparitu
zion● _eleskopio harekin munduko
edozein bazter ikus zezake en●

II tsaso handian● _ra urdinago eta
gar  bi  agoa den tokian● _an● _tsas

barre naren sakon-sakonean● _tsas herri
bat bizi da●

Itsas herri horretan● _rrain kolo -
re  tsu eta landare miragarrien artean●
Itsa  so e ta  ko Erregearen jauregia dago●

Erregea alarguna zen aspaldidanik
eta sei alaba zituen● _ein baino zein
ede rra go  ak● _ala ere● gazteena
besteak baino politagoa zen●

Azala leun-leuna zuen eta begiak
ur din –urdinak● _aina ez zeukan han -
ka rik ez oinik● _ere ahizpek eta itsas
herri ko guz tiek bezala● _rrain isatsa
zuen gor pu tzaren bukaeran●

Sirenatxo honi izugarri gustatzen
zi tzaion gizon-emakumeen munduari
bu ruz  ko ipuinak entzutea eta etengabe
eska tzen zion amonari kontatzeko itsa -
sontzi● _iza kume eta animaliei
buruzko istorio ak●

• Ideia bat ➙ esaldi bat eta . (puntua)
• Eta lokailuaren aurrean: Normalean ez da punturik jartzen.

Puntua idazten dugu.



96 laurogeita hamasei

• Irakurri testu horiek eta idatzi komak eta puntuak. Puntuen ostean, letra larriak.
Laguntza: - Ezkerreko testuan, 9 puntu.

- Eskuineko testuan, 13 puntu.

127

,, ..

IIdatzitako orriak tolestu eta karta -
zalean sartu zituen● presarik ga -

be● seilua mingainean busti● itsa -
tsi eta helbidea jarri zuen azke nik●

blok txiki batean begira tuz●
pa trika zabala zuten galtza 

haiek eta han txe sar tu zuen
kar ta● pa pe rak● sei luak eta
gainerakoak lehengo leku ra bihurtu
zituen● ma haiaren kaxoietako
batera● ordu antxe hasi zen
txakurra zaunkaka● katearen burdin
hotsa entzun zuen● lurraren kontra
kol patzen● aurrera egin nahi zuen
txakur rak● baina lepoa lotua
zuen● eta atzera bultza tzen zuen
kateak● lurraren kontra eror tzen
zen orduan katea● eta hura zen
Ferminek entzuten zuen burdin
hotsa●

Aurreko gauetan bezala● ata -
rira agertu zen● oraingoan ez zuen
ohetik jaiki beharrik izan● behin -
tzat● bare zegoen gaua● ez
zebilen haizerik eta han ez zegoen  

zeri zaun ka egin● herioari ez 
bazen● ederki zekien herioak     

txakurrak xa  xa tzen● alferrik
zuen Xuri lasai tzen saia tzea●

OOstera ere handik bost egu -
ne ra itzultzeko eskatu

zion jostunak ilargia ri● bost
egunak igaro zi re nean●
jostuna soinekoa ren 
hiruga rren proba egite ko 
zain zegoen eta bat-batean
gorantz begiratzea buru ra tu
zitzaion● han goi an●
zeruan● ilargi bete-be tea ageri
zen● ez zuen soine koa berriz
proba tu beharrik izan●
bazeki en ilargiak ez zue la
ondo eduki ko● orain bola bat
bezain biri bil zegoela ko●
orduan● jos tu nak eskuak
altxatu eta hone la esan zion
ilargiari:

—Ezin dizut soineko rik
egin● Ilargi● orain laurde -
na● gero erdia eta ondoren
osoa zara-eta● batzuetan
txikia zara eta beste batzu -
etan● aldiz● han dia●
neurria askotan hartu 
arren● inoiz ez duzu 
soineko rik  edukiko●
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EEne lagun on-ona, zergatik pentsua? Balantzategin dagoen belar fin,

goxo eta elikagarriarekin, zer dela eta kamioietan ekarri behar den
elikadura hori? Zenbat kostatzen ote da pentsu zaku bat? Litxarkeria
iruditzen zait. Eta, gainera, ez da jateko modu osasungarria.

—Inporta zait, bada, niri! Nik lo egin dut ederki asko! –eran tzun
zidan Bidanik. Promes egin nion neure buruari orduantxe bertan: utzi
egingo nuen behi makalen taldea.

• Irakurri ondo testu hori eta markatu (✓) egia diren baieztapenak.128  

• Harridura marka
Esaldi hasieran kokatzen da. Itxura hau du: ¡
Esaldi hasieran eta amaieran kokatzen da. Itxura hau du: !
Esaldi amaieran baino ez da jartzen.

Ostean, puntua idazten da. Tonua altxatu egiten dugu.
Ostean, ez da punturik idazten. Erantzuna espero dugu.

Ostean, maiuskula idazten da.
Ostean, ez da maiuskularik idazten.

• Galdera marka
Esaldi hasieran kokatzen da. Itxura hau du: ?
Esaldi hasieran eta amaieran kokatzen da. Itxura hau du: ¿
Esaldi amaieran baino ez da jartzen.
Ostean, puntua idazten da. Tonua altxatu egiten dugu.
Ostean, ez da punturik idazten. Erantzuna espero dugu.
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• Idatzi hutsuneetan puntuazio zeinu egokia: harridura marka (!), galdera
marka (?) edo puntua (.).

129 

?? !! ..

9. Ez dut uste berriro horrelakorik esango duzunik

10. Zeuk ere Geografian Gutxi atera duzu, ezta

11. Hura zalaparta Ezin zen ezertxo ere entzun

12. Arraioa Noiz arte egongo zara gora begira

13. Magia ikastaro batzuk izan dira Donostian

14. Nik ez nion ezer esan Zer uste zenuen, ba

15. Bi liburu eder utzi zizkigun idazle hark

16. Berarekin etorri direnak ere sartu al dira

17. Eskerrak ez naizen joan –esan zuen

18. Oraindik ez dakigu nondik egin zuen ihes

19. Zer dira, ba, oihu horiek

20. Isilik Ez da ezer entzuten eta

21. Ez dakit zergatik hainbeste iskanbila

22. Hi haiz, hi, gibelandia

23. Nagusia beti jaikitzen zen berandu

24. Utikan Ez zaitut nire ondoan nahi, gezurti hori

25. Bai, zera Nondik atera dituzue horrelako koplak

1. Non utzi dituzu liburuak

2. Egon zaitez isilik, behingoz

3. Ez dakit noraino iritsiko naizen

4. Hau morokila, txo

5. Ez duzue entzun, ala

6. Hori ere ez al da egia

7. Etorriko ote dira azkenean

8. Atera itzazu arin mahai-jokoak




