
 

 

 

 

 

 

Afasiko elebidunengan arazo morfologikoak 

ebaluatzeko EPLAko zenbait ariketaren 

euskal egokitzapena 

 

 

 

 

 

 

 

Euskal ikasketetako gradua 
  2014-2015 ikasturtea 
  Tutorea: Amaia Munarriz Ibarrola  
  Saila: Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak 
  Egilea: Ixone Garmendia Garaizabal 

 

 

 



   
 

   2 
 

AURKIBIDEA 

 

1. Laburpena …………………………………………….. 3  

 

 

2. Sarrera ………………………………………………… 4- 5 

 

 

3. Arazo morfologikoak afasian ……………………….. 5- 12  

3.1 Broca afasia ……………………………………….. 5- 6  

3.2  Arazo morfologikoak …………………………….. 6- 10 

 

3.3 Lexikoak garunean duen antolaketa …………..... 10- 12 

 

 

4. Arazo morfologikoak afasiko elebidunengan ………. 12- 17 

 

5. EPLA testa; arazo morfologikoak aztertzen ………. 17- 20  

5.1 Neurketa testaren deskribapena ……………….. 17- 18   

5.2 EPLA bidezko arazo morfologikoen azterketa… 18-20 

 

 

6. EPLA testaren euskarazko egokitzapena ……….... 20-26 

 

 

7. Ondorioak……………………………………………. 26- 27 

 

 

8. Bibliografia…………………………………………… 28- 29 

 

9. Eranskina ……………………………………………. 30- 50 

 

 

 

 

  

  

 

 

 



   
 

   3 
 

 

 

1. Laburpena 

Afasia deritzo hizkuntzari dagokionez garuneko hemisferio nagusi edo 

menderatzailean izan ohi den lesio baten eraginez sortutako hizkuntza nahaste edo 

galera. Gaixotasun honen bereizgarriak hizkuntz forma, erabilera edota edukiaren 

galera, gutxitze zein disfuntzioa dira (Puyuelo, 2001). Afasiaren inguruko lanean 

hainbat afasia mota bereizi ohi diren arren, errealitatean, sailkapen hori egoteak ez du 

esan nahi mota bakoitzean “sartzen” diren afasiko guztiek ezaugarri berberak izan behar 

dituztenik. Praktikan, errez asko auri daitezke sailkatzeko zailak diren ezaugarriak 

erakusten dituzten gaixoak. Errealitatean, afasiko bezain beste afasia mota aurkitzen 

direla esan beharko lirateke, izan ere, kokapenari eta hedadurari dagokionez, posibleak 

diren lesioak ia infinituak izateaz gain, lesio baten aurrean indibiduo bakoitzak duen 

erantzuna ezberdina da (Puyuelo, 2001). Horrez gain, afasiaren ondorioz sortutako 

hizkuntza arazoak ez dira modu berean azaleratzen hizkuntza maila guztietan; 

irakurmenean eragin dezake baina ez errepikapenean etab. Horregatik maila 

morfologikoei dagozkien arazoak aztertzerakoan hizkuntza atal bakoitzari zuzendutako 

ebaluazio tresnak aurki daitezke.  

 Bestalde, elebidunen kasuan, garun-patologiak ez die berdin eragiten subjektuak 

ezagutzen dituen hizkuntz guztiei, horregatik, garrantzizkoa da bi hizkuntzak 

ebaluatzea,  alegia bakoitza bere aldetik aztertzea, izan ere,. 

Ondorengo lan honen bidez, euskara-gaztelania elebidun afasikoengan gertatzen 

diren arazo morfologikoak aztertu nahi dira, hain zuzen eratorpenarekin eta 

inflexioarekin lotutakoak. Horretarako, gaztelaniari dagozkion hizkuntza-arazoak 

ebaluatzeko prestatua izan den EPLA testaz baliatuta, arazo morfologikoak aztergai 

dituzten 6; 11; 2; 32; eta 41 ariketon euskarazko egokitzapena egin da. Modu honetan, 

euskara-gaztelania elebidunen arazo morfologikoak aztertzeko bi hizkuntzetan 

alderagarria den materiala eskuragarri jartzeko urrats bat da hau, arazook bi 

hizkuntzetan berdin eragiten duten edo ez aztertzeko etorkizunean. 
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2. Sarrera 

 

Afasia hizkuntzan izaten den nahaste edo galera da eta hizkuntzarekin lotuta 

dagoen garuneko hemisferioan izandako lesioek sortzen dute. Norbanakoaren arabera 

arazoak sortuko ditu hizkuntza-gaitasun guztietan (ulermena, irakurmena, idazmena eta 

mintzamena) edota jakin batzuetan (Puyuelo, 2001). Afasia kasu bakoitzean, honek 

hizkuntzaren zein mailatan eragiten duen jakiteko baita hauek zenbateraino kaltetuta 

dauden aztertzeko azterketa klinikoa edo test bidezko azterketa egin daiteke. Testen 

artean, Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE), The Bilingual Aphasia Test 

(BAT), Western Aphasia Battery (WAB), Evaluación del procesamiento lingüístico en 

la afasia (EPLA) aurki daitezke besteak beste. Bakoitzak bere bereizgarriak ditu, eta 

hizkuntza nahasteak aztertzerako orduan material ezberdinak eskaintzen dituzte 

(Puyuelo, 2001: 149.or.). Gehiena ingelesez aurkitzen bada ere; Gaztelania aintzat 

hartuta egindakoak ere topatu daitezke; Evaluación del procesamiento lingüístico en la 

afasia (EPLA), Test de Denominación de Boston (BNT) (Puyuelo, 2001: 149.or.). 

Euskaraz ordea, materiala askoz urriagoa da, Lakak (2003: 3.or.) dioenez: “Gure gizarte 

elebidunean (…) oraindik behar bezala jorratu gabe dauzkagu gaixo afasikoen 

hizkuntza- berreskuratze terapiarako protokoloak euskaraz, hala nola diagnostikorako 

protokoloen gaurkotzea”.  

Urritasun hori aintzat hartuta eta etorkizunerako maila morfologikoa ebaluatzeko 

baliagarria gerta litekeelakoan, euskara-gaztelania afasiko elebidunak morfologian 

dituzten arazoak ebaluatu ahal izateko gaztelaniazko EPLA testeko bateko zenbait 

ariketa euskarara egokitu dira. Arazo morfologikoak hizkuntza osagai ezberdinetan 

aztergai dituzten 6; 11; 27; 32 eta 41 testak hain zuzen ere.  

Lanaren egiturari dagokionez, lehenbizi afasia zer den azaltzen da labur-labur, 

batez ere Broca afasian sakonduz. Horrekin batera, hizkuntza ezberdinetan zehar aurki 

daitezkeen zenbait arazo morfologikoz berri ematen da. Ondoren, afasiak bi 

hizkuntzetan eragin ditzakeen modu ezberdin anitz azalduko dira, horretarako, afasia 

elebidunean azaleratzen diren mota nagusiei heltzen zaie, eta bereziki elebidunengan 

arazo morfologikoak aztertu dituzten lanen berri ematen da.  
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Bukatzeko, EPLA testa aurkezten da eta euskararako egokitzapenaren nondik-

norakoak deskribatzen dira, bai egokitzapena bera nola egin den, bai izandako 

zailtasunak ere. 

3. Arazo morfologikoak afasian 

3.1 Broca afasia 

Erriondok (1993) eta baita UZEIko hizkuntzalaritza hiztegiak esaten duten 

bezala: “afasia hitzarekin, intelektualki pertsona normalen komunikazio linguistikoan 

zenbait eragozpen sortzen duen gaixotasuna adierazten da.” (Erriondo, 1993: 32.or.). 

Afasia gehienetan, burmuinaren ezker hemisferioan izandako kalte fisiologikoek 

eragiten dute. Hau da, mintzairaz arduratzen den garun alderdian izandako kalte 

kortikalak. Kalte horiek hizkuntza adierazpenean eta ulermenean eragiten dute; maila 

eta mota askotakoak izan daitezke, eta ez dute inolako loturarik entzumenaz, 

mintzamenaz edota ikusmenaz arduratzen diren gainerako organoekin. 

Erriondok dioenarekin jarraituz, nahaste bakoitza lesio ezberdin batek sortua 

dela esan beharra dago, hau da, nahaste bakoitza garuneko toki jakin bati lotua dagoela. 

Ondorioz, hizketarekin lotuta dagoen garuneko edozein eremu kaltetze hutsak hizketan 

eragingo du. Garun lesioen kokagunearen arabera afasia mota ezberdinak proposatu 

dira; hauek dira ezagunenak (Erriondo, 1993): Broca afasia, Wernicke afasia, 

transkortikal afasia eraginkorra, zentzumenezko afasia transkortikala, afasia amnesikoa 

edo anomia, afasia globala edo erabatekoa, afasia gurutzatua. 

Afasikoengan ematen diren “nahaste” edota akats morfologikoak Broca afasian 

izaten dira ohikoen (Puyuelo, 2001) eta hau hirugarren ezker zirkunboluzio frontalaren 

atzeko zatia edo bertatik datozen eta bertara doazen axon sareak ukitzen dituen lesioen 

ondorio da (Erriondo, 1993: 42.or.). Jarraian datorren irudian (1) Brocaren eremua 

deritzona markaturik dago. 
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(1) 

  

(Román et al., 2010)    

Broca afasia jasaten dutenek hizketa motela eta neketsua daukate, hiztunak 

ahalegin handiak egin behar ditu hitzak ekoiztu ahal izateko. Gainera, normalean 

hizketa esaldi labur eta ez gramatikalez osatzen da. Agramatismoa da afasia honen 

sintomarik esanguratsuena. Lotura gramatikalak egiteko orduan, aditzak jokatzeko 

orduan, funtzio gramatikal soila duten hitzak erabiltzerakoan etab eragozpen handiak 

dituzte. Gaixoek ez dute esaldi gramatikal konplexuak sortzeko gaitasunik, eta horrek 

esaldi labur, sinple eta telegrafikoak ekoiztera daramatza, ondorengo esaldian (2) ikus 

daitekeen bezala (Pourquié, 2013). 

(2) Ta koño anaxei gaur etorri deitu iozu (Laka, 2003: 327.or.). 

Gaixoak menpeko perpaus bat sortu nahi izan badu ere, ez dio aditzari –tzeko 

menpekotasun atzizkia txertatu, partizipio burutu gisa ageri da (Laka, 2003). Horrezaz 

aparte, askotan, esaldien ordenak arau gramatikalei jarraitu beharrean, hitzek 

perpausean duten garrantziaren araberakoa da. Hau da, hitzek hizkuntza bakoitzak 

ezartzen dituen arau gramatikal edo sintaktikoei jarraitu beharrean (subjektua aditzaren 

aurren edota atzean joatea kasu), subjektuak adierazi nahi denaren araberako hurrenkera 

jarraitzen dute. Hizkuntzaren ulermenari dagokionez, normalean, arazo gutxiago dituzte. 

Euskararen kasuan, agratismoaren sintoma nagusia INF kategoriaren kaltea da, hor 

kokatzen baitira aditz morfologiaren zehaztasunak (Laka, 2003).  

3.2 Arazo morfologikoak 

Broca afasikoengan mota askotako akats morfologikoak azaleratzen dira. Euskal 

afasikoei dagokionez, Erriondoren (1993) lanetik jasotako morfologia alorreko euskal 
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agramatismo sintomen zenbait adibide aurkezten dituzte bai Laka (2003) eta bai 

Ezeizabarrena eta Lakak (2006). Erriondok (1993) sintaxiarekin lotutako zenbait arazo 

aztertu ditu, batik bat morfologiaren bitartez gauzatzen direnak eta erru mota horien 

artean, gehienak morfologiaren desagertze eta soiltzearekin lotuta daudela dio (Laka, 

2003; Laka & Ezeizabarrena, 2006).  

3. adibideko a), b), c), esaldietan, NOR-NORK paradigmako NOR kasuari 

dagokion aditz komunztaduran plurala adierazten duen morfema ezabatuta dago. Aditz 

forma jokatuak sortzeko egin behar den morfema hautapenean akatsak ageri dira; bai 

morfema jakin batzuk ekoizten ez direlako, edota ekoizten direnak paradigma 

desegokienak direlako. Guztiek absolutiboaren hirugarren pertsonarekiko plural marka 

isiltzen dute, ez dago lehenengo edo bigarren pertsonari dagozkien hutsik. Beraz, plural 

markari dagokionez, pentsa daiteke akats hori gramatikaren ikuspegitik “gunez-

kanpokoa” litzatekeen hirugarren pertsonako pluralgileari eragiten diola soilik (Laka & 

Ezeizabarrena, 2006).  

 (3) 

a) Hitzak nahasi egiten dut (42 gaixoa) [ditut]
1
 

b) Bakarrikan euskeraz dakit abestiak (4 gaixoa) [dakizkit] 

c) Ematen dizu beste lau karamelo (22 gaixoa) [dizkizu] 

(Laka & Ezeizabarrena, 2006: 373.or.) 

Laka eta Ezeizabarrenak (2006) diotenez, hirugarren pertsonari dagokion 

pluralgilea da ahul geratu edo garapenik gabe geratu dena. Gainera, hirugarren 

pertsonari dagozkien pluralgile horiek afasikoen ekoizpenean errazago desagertzeaz 

gain, jabekuntzari dagokionez, horiekin lotutako hutsak berandu samar agertzen dira. 

(4) 

a) Niri gaixoak gustaten jakon (20 gaixoa) [jatazan] 

b) Ta ge(r)o behin juan nitzen ta baja emon ziten eta esautzen ea, aste betera 

joateko ta juan nitzen berriro (20 gaixoa) [esa(n) (e)usten] 

c) (niri) mareoa bezela egin zien (9 gaixoa) [zitzaidan] 

d) (niri) hau da dena hilda bezela geratu zien (9 gaixoa) [zitzaidan] 

                                                           
1
 Lan honetan adibideen eskuinaldean, parentesi artean, Erriondok (2003) ikertutako gaixoei dagozkien 

zenbakiak ageri dira, kortxeteen artean berriz, esaldi bakoitzari dagokion forma egokia. 
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(Laka & Ezeizabarrena, 2006: 374.or.) 

Afasikoen hizkeran datibo komunztadura ez da desagertu ohi, gerta daitekeena 

egokiak ez diren datibo komunztadura markak ezartzea da, hau da, ordezkapenak egitea. 

Hori da hain zuzen ere goiko adibideetan gertatzen dena; testuingurua kontuan hartuz 

gero, lehenengo pertsonari dagozkion datiboaren kasu markak aurkitu beharko lirateke. 

Aitzitik, gaixoek hirugarren pertsonaren kasu markak dituzten formak ekoitzi dituzte. 

Hau da, komunztaduran lehenengo pertsonaren kasu marka ezarri ordez, hirugarren 

pertsonari dagokion zero markak ezarri dituzte.  

Kasu morfologiari dagokionez, batzuetan absolutiboa behar duten 

Determinatzaile Sintagmetan ergatibo markak aurkitzen dira (Laka, 2003). 

(5) 

a) Ba, nik joaten naz lanera egun guztietan (58 gaixoa) [ni] 

b) Hankak apurtu da (58 gaixoa) [hanka] 

c) Baña seminarion, oso gutxi egiten zan, eta gu guk hasi giñan (18 gaixoa) 

[gu] 

d) Besteak e… zen… fabrikean… (53 gaixoa) [bestea] 

(Laka, 2003: 334.or. ). 

Alderantzizko akatsak ere aurkitzen dira, horrelakoak gutxiagotan ematen badira 

ere. Beheko adibideetan ergatiboa beharko lukeen lekuan absolutiboaren morfologia 

aurkitzen da (Laka, 2003). 

(6) 

a) barkua joan egin behar dau (52 gaixoa) [barkuak]  

b) neskatila esaten dau (58 gaixoa) [neskatilak] 

(Laka, 2003: 335.or. ). 

 

Orain arte euskarazko agramatismoaren adibideak eman badira ere, ondorengo 

lerroetan ikus daiteke hizkuntzek agramatismoaren sintoma berberak edota antzekoak 

partekatutzen dituztela. Hori bai, hizkuntzen arteko ezberdintasunak ere antzematen 

dira. 
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Agratismo sintomak dituzten ingeles hiztunengan, inflexio morfemak isildu eta 

ordezkatzen dira, aitzitik, esaldia osatzen duten oinarrizko hitzak mantentzeko joera 

dago. Horrela “telegrafikoak” diruditen esaldiak sortzen dira; she is speaking (bera hitz 

egiten ari da) esaldiaren ordez, she speak (berak hitz egin) bezalakoak (O´connor et al., 

2005). Hiztuna gai da nolabaiteko lotura duen esaldia gauzatzeko, baina testuinguruak 

eskatzen duen informazio gramatikal zenbait ezabatzen edota galtzen du. Hitz ordenari 

dagokionez, mantentzeko joera dago (O´connor et al., 2005). 

 Aditz irregular eta erregularrei dagokionez, forma irregularrak gauzatzeko 

erregularrak sortzeko baino zailtasun handiagoak erakusten dituzte (%60 vs %89) 

(Pinker, 1999). Aditz irregularrekin erregulartze saiakerak egiten dituzte, hau da, forma 

erregularrekin ematen diren bilakaerak (aditzaren etorkizuna egiteko –ed hizkia 

txertatzea kasu: goed) aditz irregularretan aplikatzen dituzte. Alemanez prozesu berdina 

ematen da, baina –ed txertatu beharrean –t ezarriz; geloetet (soldatu). Bi aditz mota 

hauek bereizten dituen aldagaietako bat maiztasuna da, aditz irregularrak ingelesean 

gehiengoa diren heinean, forma irregularrak 180 inguru baino ez dira (Pinker, 1999). 

Antzekoa gertatzen da ingelesean plurala egiteko erabiltzen den -s atzizkiarekin. 

Atzizki hau ingelesezko izenen %99 baino gehiagori gehitzen zaie. Alemanez 

dagokionez, plurala egiteko atzizki bera erabiltzen da, baina kasu honetan, izenen 

%7arekin gutxi gora behera baino ez. Bi hizkuntzen artean -s hizkiaren erabilera 

maiztasuna ezberdina bada ere, bietan ematen dira erregulatzearen ondorioz sortutako 

forma ez gramatikalak: ingelesezko mans, childs “gizonak, umeak” eta alemanez manns 

“gizonak” (Pinker 1999). 

Mota honetako akats gramatikalak flexio erregularrak edozein testuingurutan 

modu aske batean aplikatzeari sor zaio. Flexio erregularra eskatzen duten prozesuak 

operazio mentalaren bidez gauzatzen direnez, ez dute memoriara jo behar eta ondorioz 

subjektuarentzat eskuratzeko askoz errazagoak dira Pinkerrek (1999) dioenez. Aurreko 

–s pluraleko atzizkiak argi erakusten du erregulartzea bultzatzen duena ez dela patroi 

erregular horrek umearen ikaskuntza prozesuan duen nagusitasuna. Aitzitik, adibideok 

erakusten dutena zera da: hizkuntza prozesatzerako orduan mekanismo mental 

ezberdinak aurkitzen direla;  bata memoria, eta bestea konputazio sinbolikoa, alegia 

eredu gramatikalak gainerako formei aplikatzea eragiten duena (Pinker 1999). 
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Nederlanderan eta gaztelanian ingelesaren antzeko huts gramatikalak agertzen 

dira agramatikoengan (O´connor et al., 2005). 

3.3   Lexikoak garunean duen antolaketa 

Esan bezala, aurreko adibideotako, baita beste zenbait  motatako arazo 

morfologikoen eragiletako bat (aditz irregularrak eta hitz elkartuak sortzean egiten 

direnak esaterako), morfologikoki konplexuak diren hitzek garunean duten antolaketa 

ezberdinari sor zaiola proposatu izan da. Banaketa honen inguruan hipotesi ezberdinak 

aurki daitezke. Batzuek, hitz konplexuak forma oso gisa lexikoian ageri direla 

defendatzen dute, hauen artean, Handk-ek (1995) dioen bezala, bi hipotesi bereiz 

daitezke: Zerrendatze minimoa (minimal listing) eta erabateko zerrendatzea (full 

listing). Beste batzuek ordea, hitz horien deskonposaketaren aldeko joera erakusten 

dute: Deskonposaketaren hipotesia (Decomposition Hypothesis), Areagotze 

morfologikoaren norabidea (Augmented Addressed Morphology) eta Hitz oinarriaren 

inflexio edo alomorfo bidezko deskonposaketa (The stem allomorphic/inflectional 

decomposition).  

Zerrendatze minimoa edo baita erro bakarraren hipotesiaren (Stem only 

hyphothesis) arabera, lexikoian erroak baino ez dira gordetzen. Horrekin batera 

konposaketa morfologiko edota semantiko hutsen bidez sortutako hitz guztiak 

baztertzen dira. Hitz eratorri eta elkartuei dagokienez, erregelen bidez sortuak direnez, 

Minimal listing-en arabera lexikoitik kanpo egon behar dute (Handk 1995).   

 Aitzitik, Full listing hipotesiak posibleak diren hitz guztiak lexikoian jasotzen 

direla defendatzen da, hau da, hitz bakoitzak lexikoian bere irudikapena duela eta ez 

erroek bakarrik aurreko hipotesiak dioen bezala. Hipotesi horren barruan, Lukatela, 

Glirijevic, Kostic eta Turvey-ek (1890) ekarpen berri bat egin zuten, lexikoian 

zerrendatutako hitzen barne antolaketa zehatzagoa dela gaineratuz. Hitz guztiak 

zerrendaren parte izan arren, hitzon egituraketa motak lexikoiaren eraketan eragiten 

duela uste dute. Honi jarraiki, erroaren aldaera morfologikoak sarrera berdin baten 

barruan aurkituko lirateke, eta ondorioz, flies, flying, flew, flown eta fly bezalako hitzak 

sarrera lexiko berberaren barruan egongo lirateke. Aspektua, generoa bezalako 

ezaugarriek moldatutako hitzek ez lukete sarrera berri baten beharrik izango. 
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 Deskonposatzearen hipotesiari jarraiki, hitzak bi unitatetan bereizita 

analizatzen dira; erroak eta hizkiak. Honelako sistema batek, lexikoian biltzen diren 

hitzen banaketa ekonomikoago bat ahalbidetzen du, izan ere, erro baten aldaera guztiak 

lexikoian bildu beharrean, oinarria bakarrik biltzen da. Ondorioz, hizkiren batez 

osatutako hitza antzematerako orduan, lexikoiaren sarbidea erroaren bidez egingo da eta 

gero horri hizkia erantziko zaio (Manelis & Tharp, 1977). 

 Augmented Addressed Morphology ereduak full listing hipotesiaren ezaugarriak 

eta deskonposaketarenak konbinatzen ditu, eta bai hitzak bai morfema uztartuak 

lexikoiaren barruan adierazten ditu (Caramazza et al., 1988 in Goral & Ober, 2003). 

Hiztunari ezagunak zaizkion sarrerak unitate bakar bezala irudikatuko diren 

heinean, ezagutzen ez dituenak edota sasi hitzak direnak morfemen deskonposaketa 

bidezko bidea jarraituko dute. Ondorioz, lexikoan hitz bat eskuratu ahal izateko bi bide 

jarrai daitezke; bata hitz osoaren sarbidea, biderik azkarrena, eta bestea morfemen 

banaketaren araberako bidea; luzeena. Azken bide hau prozesu morfologikoaren arabera 

alda daiteke.   

 Laine-k eta (1994), Finlandiera eta Suedierako hiztuna zen Broca afasiko bat 

aztertu ostean, aurreko hipotesietatik edan duen The stem allomorphic/inflectional 

decomposition (SAID) hipotesia proposatu zuten. Tipologikoki erabat ezberdintzen 

diren Finlandiera eta Suediera abiapuntu hartuta, hizkuntzen jabekuntzan, bakoitzaren 

tipologiak zenbateko eragina duen edota eraginik ote duen ikusi nahi zuten. Finlandiera 

aglutinatzailea da, prozesu morfologiko ugarikoa. Izen batek 2000 hizki ezberdin har 

ditzake, eta hori gutxi balitz, aditz morfologia are konplexuagoa da. Suedierari 

dagokionez, askoz sinpleagoa da, izenek generoa eta zenbakia adierazteko bakarrik 

eraman dezakete hizkia, aditzetan berriz aspektua markatzeko soilik (Laine et al., 1994).  

Afasikoari egin zitzaizkion azterketen emaitzetan oinarrituz, tipologia 

morfologikoak hitzek lexikoan duten irudikapenean eragiten duela baieztatzeko zenbait 

arrazoi badirela ondorioztatu zuten.   

SAID hipotesia aurrera eramateko, Lainek eta (1994) J.S elebidunari zenbait 

froga pasatu zizkioten. Subjektuak, hitzak sortzerakoan, bi hizkuntzetan nahasteak 

aurkezten zituen; erroak ezinezkoak zitzaizkien hizkiekin elkartzen zituen, batez ere 

inflexiodun hizkiekin; leijonia (“leoiak”: PL:PAR) > *leijoneita → *leijone- (leijona-
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tik atera den eta existitzen ez den inflexiodun erroa) + -i- (PL)+ -ta (PAR). 

Eratorpenezkoekin birritan baino ez zuen huts egin eta hau azaltzeko, eratorpenezko 

hitzak inflexiodunek jarraitzen ez duten bide batetik prozesatzen direla arrazoitzen dute. 

Hau da, deskonposaketa morfologikoa egin beharrean hitz osoak zuzenean lexikotik 

eskuratzen direla. Aditzetan aurki daitezkeen hutsegiteak, berriz, forma erregularragoak 

sortzen ahalegindu izanari sor zaizkie. Suedierazko -ade eta –de motatako aditz 

erregularretan: yppar (oraina) yppa (erroa) + de (iragana egiteko hizkia)> yppade 

esaterako,  JSk emaitza positiboak izan zituen (20tik 18 eta 19tik 17 asmatu zituen). 

Aitzitik, erro aldaketak eskatzen zituzten aditzetan bestelako emaitzak izan zituen, 9 

baino ez zituen zuzen erantzun. Horrek guztiak, erakusten du hitzak lexikoitik 

eskuratzeko bidean konposaketa morfologikoa badela (Laine et al. 1994). 

Horrez gain, J.Sri erro egiturako, eratorpenezko eta inflexiodun hitzen zerrenda 

aurkeztu zitzaion, bisualki interpreta zitzan. J.Sren begi mugimenduak aztertu eta 

inflexiodun hitzei begira denbora gehiago ematen zuela konturatu ziren. Gainera, horiek 

irakurtzerakoan akats gehiago egiten zituen. Datu horiek ez dute Caramazzak (1988)  

proposatutako addressed morphology hipotesiarekin bat egiten, izan ere, J.Sren akatsek 

erakusten dute ezagunak dituen hitz guztiak ez direla lexikoitik hitz oso bezala 

eskuratzen. Horregatik Lainek eta (1994), The stem allomorphic/inflectional 

decomposition model (SAID) hipotesia proposatu zuten. Hipotesi honen arabera, sarrera 

lexikoa burutzerakoan, inflexiodun hitzak morfologikoki deskonposatzen badira ere, 

eratorpenezkoek semantikoki interpretazio sinpleagoa daukate, hau da, lexikotik 

zuzenean eskuratzen dira. 

 

4. Arazo morfologikoak afasiko elebidunengan 

 

Afasiak eragindako arazoak modu ezberdinetan azaldu daitezke hizkuntza 

bakoitzean, hori dela eta afasien berreskuratzea ere ez da beti berdin gertatzen. 

Ondorioz, berreskuratze mota ugari deskribatu dira literaturan (Paradis, 2004).  

1. Diferentziala (differential recovery): Berreskuratzea ez da maila berean 

ematen gaixoak kaltea jasan aurretik ezagutzen zituen hizkuntza guztietan. 

Bestalde, gerta daiteke hizkuntza bat berreskuratu ahal izateko besteak baino 

denbora gehiago behar izatea. 
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2. Paraleloa (parallel recovery): Hizkuntza guztiak maila berean kaltetuak 

daudenean eta berreskuratzea modu eta erritmo berean gertatzen denean. 

Gaixoak hizkuntza batean jario hobea izatekotan, hizkuntza “nagusi/ 

indartsuan” izatea espero da. 

3. Segidazkoa (blending recovery): Hizkuntza bat berreraiki arte ez dira besteak 

edota bestea berreskuratzen hasiko. 

4. Hautazkoa (selective aphasia): Hizkuntza bat edo batzuk berreskuratzen ez 

direnean.  

5. Aurkaria (antagonistic recovery): Berreskuratze prozesu honen hasieran, 

gaixoak hizkuntza bakarra izango du erabilgarri. Gero, bigarren hizkuntza 

erabilgarria bilakatzen hasten da modu gradual batean, baina honek, aldi berean, 

lehenengoaren galera eragiten du.  

6. Mistoa (mixed recovery): Elebidunak sistematikoki bi hizkuntzak nahasten 

dituenean. Nahasketa hau hizkuntz maila guztietan gerta daiteke. 

 

Greenek (2008) eta Paradisek (2004) diotenaren arabera, ohikoena berreskuratze 

“paraleloa” da, hala ere, deborarekin berreskuratze batetik besterako saltoak antzeman 

daitezke baita aldi berean hizkuntza bakoitzeko berreskuratze mota bat izatea. 

Hizkuntzen artean suerta daitekeen berreskuratze ezberdinak azaltzeko 

asmoarekin, ikuspegi ugari sortu dira garunean izan dezaketen kokalekuari dagokionez. 

Hizkuntza bat baino gehiago menderatu arren, galerak bakar batean izatea azaltzeko 

asmoz, badira, hizkuntzaren banaketa hemisferio edota garuneko eremu ezberdinetan 

dagoela defendatzen dutenak (Albert & Obler, 1978; in Green, 2008). Baina gogoan 

izan behar da bi hizkuntzak ondo menderatzen dituen elebiduna bietako edozein modu 

egoki batean erabiltzeko gai dela, baita bien arteko hautua egiteko ere. Horrek beraz, bi 

hizkuntzak komuna den prozesatze baten barruan kokatu arren bien arteko nolabaiteko 

bereizketa baten beharra dakar. Greenek (2005) eta Hernandezek eta (2005) bi 

hizkuntzetarako sare komun bat proposatzen dute, barruan, hizkuntza bakoitzaren 

beharretara moldatzen den sare partekatu bat dagoela. 

Aitzitik, Paradisek (2004) zirkuitu mikroanatomikoetan oinarritutako hipotesia 

proposatzen du, zirkuituak garuneko neuronen bidez modu selektibo batean (erabili nahi 

den hizkuntzaren arabera) aktibatzen direnekoa.  
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Afasikoengan ematen diren hizkuntza berreskuratze motak neuropsikolinguisten 

ikerketa iturri izateaz gaiz, gizabanakoaren bi hizkuntzek garunean islapen berbera ote 

duten da neuropsikologiak elebitasunaren inguruan duen ikergai nagusietako bat. 

Horretarako ebidentziak afasia elebidunak eskaintzen ditu. 

Paradise (2004) eta Ullman (2005 in Green 2008)  afasiko elebidunetan arazo 

morfologikoek berdin eragiten duten edo ez aztertu zuten, baita hizkuntza bakoitzari 

dagokion lexikoa garunarekin lotutako zein memoriak prozesatzen duen. Ondorio 

bezala, bai H1 (lehen hizkuntza) eta bai H2rena (bigarren hizkuntza) memoria 

deklaratiboan gordetzen dela, eta prozesu gramatikal eta morfologikoak (behintzat 

H1ekoak) memoria prozeduralean gordetzen direla adierazi zuten..  

Ullmanek (1997; 2001 in Green 2008) eragiketa morfologikoak garunarekin 

loturako zein memoriak prozesatzen duen aztertzeko, H2rekin lotutako gramatika 

prozesu erregular zein irregularretan oinarritutako ikerketa bat egin zuen. Horretarako, 

aditzak ingelesez aztertu zituen eta aditz erregularren iraganeko forma sortzeko 

mekanismoa walk (oraina) + -ed > walked (iragana) sistema prozeduralak prozesatzen 

duela defendatzen du. Aitzitik, aditz irregularren iragana edota pluraleko forma 

irregularrak adierazpen oroimenaren bidez, hau da, lexikoitik eskuratuko liratekeela dio. 

Forma horiek sortzeko ez du balio arauei jarraitzeak; aditzari –ed edota izenari -s 

gehitzea alegia. Oinarria aldatzen da: teach “irakatsi” aditzaren lehenaldia tought da eta 

mouse “arratoi” izenaren plurala > mice. Honi jarraiki, forma mota bakoitza garuneko 

toki zehatz bati lotuta dago eta ondorioz garuneko lesioaren kokapenaren arabera 

eragiketa mota bati edo besteari eragingo dio. 

Modu berean, Balaguer-ek eta (2005) afasiak morfologia irregular zein 

erregularrari hizkuntza bakoitzean berdin eragiten dion aztertzeko gaztelania-katalana 

zekiten bi afasiko elebidunengan (JM eta MP) ekoizpen morfologikoa aztertu zuen. Bi 

hizkuntzetan badira modu irregularrean zein erregularren sortutako aditzak, gaztelaniaz 

esaterako mirar aditz infinitiboan mir- erroa daukagu eta horri –aba atzizkia gehituz 

iragana sor daiteke. Aitzitik, pedir eta salir bezalako aditzetan iragana eta oraina 

egiterakoan, erroan aldaketak gertatzen dira; ped-ir vs pid- (pidio, vs pedìa). Ariketetan,  

aditza (batzuetan irregularra eta besteetan erregularra) falta zuten katalanezko eta 

gaztelaniazko esaldiak betetzeko eskatu zitzaien.  
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Ikerketa horretan ikusi zuten Broca afasiadun gaixoek ekoizpen zein ulermen 

eskasagoa erakusten zuten morfologia irregularrean bai gaztelaniaz bai katalanez. 

Emaitza horiek, aurretik aipatutako Ullmanen (2001) memoria adierazgarri zein 

prozedurazkoaren hipotesiarekin talka egiten dute. Izan ere, horren arabera afasia 

agramatikala pairatzen duten elebidunek arazo nabariagoak izan beharko lituzkete 

morfologia erregularrean irregularrean baino, azkenak lexikoitik zuzenean ateratakoak 

baitira. JM eta MP elebidunek ordea kontrako emaitzak erakusten dituzte, zailtasun 

gehiago baitituzte forma irregularrak ekoizterakoan.  

Ondorioz, Balaguer-ek eta (2005) egindako ikerketak afasia agramatikala 

dutenek kalteak maila morfosintaktikoan dituztela erakusten du, izan ere, arazoak 

edozein eragiketa morfologiko (bai erregular bai irregular) burutzerakoan izan ditzakete. 

Egia da, normalean Broca afasia dutenek forma irregularrekin zailtasun gehiago 

dituztela, baina hori hainbat faktorek eraginda izan daiteke. Bilakaera erregularretarako 

erabiltzen diren eragiketak ohikoagoak dira, eta beraz subjektuari ezagunagoak egiten 

zaizkio. Horregatik, logikoagoa da eragozpen gehiago izatea forma “arraroagoak” edota  

konplexuagoak sortzeko orduan (Balaguer et al. 2005). 

Ildo beretik, Miozzo-k eta (2010) elebidunen garuneko lexiko antolaketa 

aztertzeko lexikoan izan daitezkeen defizit jakin batzuei erreparatu zieten. Hizkuntzako 

zenbait alderdiri dagokionez, ikertzaileek, elebidunengan bi hizkuntzentzat, komunak 

diren eremuak badirela ikusi dute. Aitzitik, elebidunengan eman daitezkeen 

berreskuratze mota ezberdinek, (hizkuntza bat bestea baino hobeto berreskuratzea kasu)  

hizkuntzek garunean duten banaketan nolabaiteko bereizketa ere badela iradokitzen 

dute. 

Aditu asko (Costa eta 1999; Kroll & Stewart. 1994 etab in Miozzo eta, 2010) bat 

datoz prozesu semantikoak hizkuntzen artean komunak direla eta aitzitik, eragiketa 

sintaktiko eta lexikoak ezberdinak izateko joera dutela esaterakoan. Honen inguruan 

datu eta ekarpen berriak eskuratzeko asmoarekin Miozzok eta (2010), Balaguer eta 

(2005) aztertutako JM eta MP gaztelania-katalan elebidunak aztertzeaz gain WRG 

ingeles-aleman elebidun afasikoa aztertu zuten. WRGri JM eta MP elebidunei egin 

zitzaizkien proba berberak eginarazi zizkioten (Miozzo eta 2010). Orainaldiko aditza 

zuen esaldi bat erakutsi eta osatu gabe zegoen esaldian aditzaren iraganeko forma 

ipintzea eskatu zitzaion. Alemanari dagokionez, aditz erregularrekin akats gutxiago 
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egiten zituen, aitzitik, erro aldaketa suposatzen zuten aditzekin arazoa nabaria zen; 

forma erregularrak sortzeko erabiltzen diren hizkiak gehitzen zizkien aditz irregularren 

erro infinitiboari. Ingelesaren kasuan, caught “hartu” ekoiztu beharrean catched ekoiztu 

zuen. 

Miozzok eta (2010) esandakoaren arabera, aditz irregular baten ezagutza 

barneraturik ez dagoenean horrelako akatsak sortzen dira, “ohikoagoa” den eredua 

sortzeko ahaleginetan. Beste huts egite interesgarria da inglesez sped “abiadura” esan 

beharrean /spad/ forma ahoskatzea. Azken adibidean, elebiduna formaren 

irregulartasunaz jakitun da eta forma zehatza zein den ez badaki ere, forma irregularrek 

dituzten ezaugarriez baliatzen da forma propio bat sortzeko. Ez dio erroari –ed atzizki 

erregularra gehitzen eta hori gutxi balitz bokal aldaketa bat egiten du e>a. Datuak 

kontuan hartuta, hizkuntzen artean antzekotasunak badirela ikusten da, hizkuntza 

ezberdinak izan arren, parte hartzaileek antzeko arazoak erakusten baitituzte. Konklusio 

gisa, agramatismo adibide horien atzean bi arazo egon daitezkeela proposatzen da 

(Miozzo et al., 2010). 1) Lexikotik erro egokia eskuratzeko zailtasunak eta 2) 

Irudikapen nahasteak hitz baten ezaugarri morfologikoak zehazterako orduan. 

Goian afasiko elebidunak diren pertsonengan hizkuntzen artean antzekotasunak 

ematen direla ikusi bada ere, ondorengo hauek dira burmuin elebidunean hizkuntzek 

duten antolaketarako proposatu diren hipotesi zenbait (Erriondo, 1993: 100.or.). 

1. Sistema hedatuaren hipotesia: Adierazpen mailari dagokionez, hizkuntzak 

bereizi gabe daudela dio, bat izango balira bezala. 

 

2. Binako sistemaren hipotesia: Hizkuntza bakoitzaren elementuak bereizirik 

gordetzen direla defendatzen du. 

 

3. Hiru parteko sistemaren hipotesia: Bi hizkuntzatan berdinak diren itemak, 

bientzako berdina den egitura neutral batean gordetzen dira. Aitzitik, 

bakoitzarentzat ezberdinak diren itemak, banaturik. 

 

4. Azpimultzoaren hipotesia: Bi hizkuntzak modu berean gordetzen dira sistema 

kognitibo bakar batean, nahiz eta hizkuntza bakoitzaren elementuak kohesio sare 

banatu bat, hau da, sistema handiago baten azpisistema bat osatu. 
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5. EPLA testa; arazo morfologikoak aztertzen 

5.1 Neurketa testaren deskribapena 

 Test ugari aurki daitezke afasikoek hizkuntzaren zein osagai urraturik duten 

jakiteko eta horietako bat EPLA dugu: Evaluación del procesamiento lingüístico en la 

afasia (Puyuelo, 2001). Gaztelaniaz idatzirik dago eta bere helburua hizkuntz terapeutei, 

baita neuropsikologo kognitiboei afasiadun pertsonengan hizkuntz gaitasuna neurtzeko 

tresna baliagarria eskaintzea da. Jatorriz, ingelesez idatzitako PALPA (Psycholinguistic 

assessments of language processing in aphasia) testaren egokitzapena da (Kay, J. et al., 

1995). PALPAk, dimentsio aniztuna duen sistema konplexu bezala irudikatzen du 

hizkuntza, eta hura osatzen duten osagai guztiak (ortografia, fonologia, morfologia, 

sintaxia eta irudien eta hitzen arteko semantika) kalteturik dauden edo ez aztertzea 

ahalbidetzen du. 60 ariketez osatuta dago eta bertan errepikapenekin, marrazkien 

izendatzearekin, irakurketarekin etab lotutako testak aurkitzen dira, bakoitzarekin 

batera, modu eraginkor batean erabili ahal izateko argibideek datoz (Jarema et al., 

2010). Bai EPLA eta bai PALPA, terapeuta klasikoek erabiltzen dituzten 

metodologietatik aldentzen dira, ez baitute gaixoaren arazoak hizkuntzaren zein 

alorretan ematen diren jakin nahi soilik. Horrez gain, hizkuntza arazoetan eragiten duten 

aldagaiak zeintzuk diren, baita sistema konplexua hori osatzen duten gainerako 

osagaietan (morfologian, sintaxian besteak beste) normaltasunetik aldentzen ote den 

edota zailtasun gehiago aurkezten dituen aztertu nahi ditu (Cuetos, 1998).  

  EPLAn, hizkuntza bera, prozesamendu askok osatzen duten sistema konplexu 

gisa irudikatzen da eta horregatik hizkuntza osagai eta modalitate guztiak aztertzen dira. 

Hizkuntz sistema mentala elkarrekiko askeak diren prozesamendu modulu ezberdinetan 

banatuta dago. Horri jarraiki, ariketak hitzen eta esaldien oharmen, ulermen eta 

ekoizpen prozesuen arabera sailkatzen dira. Gerta daiteke garuneko kalte batek modulu 

jakin bati eragitea, baina ez guztiei. Guztira 58 testek osatzen dute eta PALPAn bezala 

hizkuntza osagaiak eta modalitateak kalteturik dauden edo ez aztertu nahi da. 58 test 

badira ere, ez daude denak pertsona bakar bati egiteko prestatuak, hizkuntza osagai edo 

alderdi zehatz bat ikertzeko, atal jakin horri dagozkion testak hautatu behar dira.  58 

ariketak patologiarik ez duten subjektuek eskuratutako emaitzen bataz bestekoarekin 

normalizatuta daude eta hauek (test bakoitzaren hasieran agertzen direnak) dira ohiko 

eta ezohiko jokabideak bereizteko orduan kontuan hartzen direnak (Cuetos, 1998). 
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5.2 EPLA bidezko arazo morfologikoen azterketa. 

 Lan honetan zehar euskara eta gaztelania mederatzen duten elebidun afasikoek 

erakusten dituzten arazo morfologikoak aztertu nahi izan dira, horrela bi hizkuntzetan 

arazo morfologiko berberak aurkezten dituzten baita ezintasun horretan eragiten duten 

faktoreak zeintzuk diren jakiteko. Horretarako, EPLA bateriako 6; 11; 27; 32 eta 41 

testak, morfologiari dagozkionak hartu eta euskarara egokitu dira. Bakoitzak 

morfologiari lotutako hizkuntza gaitasun zehatz bat aztertzea du helburu eta horretarako 

ariketa eta 60 hitzez osatutako zerrendak erabiltzen dira. 6 eta 27 ariketetako hitz 

zerrenda berdina da eta 11; 32 eta 41 ariketetakoa ere. Horrela, hitz berdinetan 

oinarrituta ariketa bakoitzaren bidez hizkuntzaren atal jakin bat aztertzen da. 

Euskarazko egokitzapenari dagozkion zehaztasunak aurkeztu aurretik, datozen lerroetan 

ariketa bakoitza zertan datzan eta hizkuntzaren zein osagai aztertzen duen deskribatuko 

da.  

5.testa: “Entzumen-lexikoaren erabakia: morfologia” (decisión léxica auditiva: 

morfología):  

Ariketa honetan, ahozkotasuna oinarri hartuta, afasikoa hitzak eta sasi-hitzak 

(existitzen ez direnak) bereizteko gai den ikertuko da. Horretarako parte-hartzaileari 60 

hitz ozen ahoskatzen zaizkio. Bertako hitz guztiek erroa eta atzizkia dituzte eta 15 

hitzetan erro-atzizki konbinazioak benetako hitza sortzen du; beste 15etan ordea erroa 

gehi atzizkiak sasi-hitza bat sortzen du, osagai biak existitu arren (adibidez, jokatari). Bi 

zerrendetan atzizki berberak daude eta erroen maiztasuna berdintsua da, bai hitzen 

zerrendan, bai sasi-hitzen zerrendan. Parte-hartzaileak hitzok ezagutzen dituen adierazi 

beharko du, kontrakoz, existitzen ez den hitz batekin topatzerakoan hitza egokia ez dela 

erakutsi beharko du.  

11.testa: “Errepikapena: morfologia” (repetición: morfológica):  

Ariketa honen bidez, errepikapenean hitzen konplexutasun morfologikoak 

eragiten duen aztertu nahi da. Horretarako, guztira 60 diren eta hiru multzotan 

sailkatzen diren hitz polimorfemikoak erabiliko dira: atzizki flexibo erregularrak 

dituzten hitzak; eratorpen-atzizkiak dituzten hitzak, eta atzizki flexibo irregularrak 

dituztenak. Hitz polimorfemikoen multzo bakoitzarentzat badago azken soinu bera duen 

beste hitz monomorfermikoen multzo bat (adb: gurdira, desira). Parte-hartzaileari 
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hitzok errepikatzea eskatzen zaio, horrela horren konplexutasun morfologikoak kalteen 

nolakotasunean eragiten ote duen aztertu nahi da. 

27.testa: “Ikusmen-lexikoaren erabakia: morfologia” (decisión léxica visual: 

morfología):  

Bertan, irakurmena eta ikusmena oinarri hartuta, afasikoak hitzak eta sasi-hitzak 

bereizteko gai den ikertuko da. Horretarako parte-hartzaileari 6.testeko 60 hitz berberak 

idatziz aurkezten zaizkio. Esan bezala, bertako hitz guztiek erroa eta atzizkia dituzte eta 

hitzen erdian, erro-atzizki konbinazioak benetako hitza sortzen du; beste erdian ordea 

erroa gehi atzizkiak sasi-hitza bat sortzen du, adibidez, gelatzaile. Bi zerrendetan atzizki 

berberak daude. Erroen maiztasuna berdintsua da, bai hitzen zerrendan, bai sasi hitzen 

zerrendan. Parte-hartzaileak hitzok ezagutzen dituen adierazi beharko du, kontrakoz, 

existitzen ez den hitz batekin topatzerakoan marra baten bidez hitza egokia ez dela 

erakutsi beharko du.  

32.testa: “Irakurmena: morfologia” (lectura: morfológica):  

Ariketa honen bidez, irakurketa prozesuan hitzen konplexutasun morfologikoak 

eragiten duen aztertu nahi da. Horretarako, guztira 60 diren eta hiru multzotan 

sailkatzen diren hitz polimorfemikoak erabiliko dira: atzizki flexibo erregularrak 

dituzten hitzak; eratorpen-atzizkiak dituzten hitzak, eta atzizki flexibo irregularrak 

dituztenak. Hitz polimorfemikoen multzo bakoitzarentzat badago azken soinu bera duen 

beste hitz monomorfermikoen multzo bat (adb: poliki, hizki). Hitzok 11.testeko 

berdinak dira eta parte-hartzaileari horiek irakurtzeko eskatzen zaio, horrela hitzaren 

konplesutaxun morfologikoak kalteen nolakotasunean eragiten duen antzeman nahi da. 

41.testa: “Idazkera diktatuan: morfologia” (escritura al dictado: morfología):  

Azken proba honetan, aurreko 32. eta 11. probetan bezala hitzen konplexutasun 

morfologikoak idazketari dagokionez afasikoen ekoizpenean nola eragiten duen 

aztertzen da, horretarako parte-hartzaileari diktaketaren bidez ematen zaizkion hitzak 

idazteko eskatzen zaio. Aurreko 11. eta 32. ariketetan bezala, hiru motatako 60 hitz 

polimorfemiko erabiltzen dira: atzizki flexibo erregularrak dituzten hitzak; eratorpen-

atzizkiak dituzten hitzak, eta atzizki flexibo irregularrak dituztenak. Hitz 
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polimorfemikoen multzo bakoitzarentzat badago azken soinu bera duen beste hitz 

monomorfermikoen multzo bat, adibidez, Pinudi-irudi. 

 Bost testak elkartuta arazo morfologikoak hizkuntzaren osagai edo alderdi 

guztietan nola eragiten duten aztertzen dute eta bakoitzaren behealdean gaixoak 

erakusten dituen arazoen arabera beste test batzuk erabiltzeko aholkuak ageri dira. 

Horrela, gaixoak erakusten dituen ezintasunak beste faktore batzuei ere loturik ote 

dauden jakiteko aukera dago, eta oinarrian dagoen ezintasunean sakon daiteke. 

6. EPLA testaren euskarazko egokitzapena 

Lan honen helburua, beraz, morfologia ebaluatzeko deskribatu berri ditugun 

ariketak euskarara egokitzea da. Horretarako, EPLAko ariketa bakoitzean neurtu diren 

aldagaiak, item kopurua, eta horien ezaugarriak euskarazko hitzek betetzen dituztela 

kontrolatuta egokitu dira ariketok, ondorengo taulan laburbiltzen den bezala. 

(7) 

6. eta 27. testak 

Morfologia flexibo erregularra 

Hitzak Sasi hitzak 

Guztira: 15 Guztira: 15 

 

Eratorpenezko morfologia 

Hitzak Sasi hitzak 

Guztira: 15 Guztira: 15 

 

11. 32. eta 41. testak 

Morfologia flexibo erregularra Morfologia flexibo erregularraren kontrola 

Hitzak Hitzak 

Guztira: 10 Guztira: 10 

 

Eratorpenezko morfologia Eratorpenezko morfologiaren kontrola 

Hitzak Hitzak 

Guztira: 10 Guztira: 10 

 

Morfologia flexibo irregularra Morfologia flexibo irregularraren kontrola 

Hitzak Hitzak 

Guztira: 10 Guztira: 10 

 

7. eta 27. testetan, sasi hitzen eta hitzen bataz besteko erabilera maiztasuna 

antzekoa izan behar da eta maiztasun horiek gaztelaniazko baliokideek EPLAn 
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dutenetik hurbil egon behar dira. Helburua ez da gaztelaniazko erro bakar baten 

maiztasuna euskarazko hitz bakar batenarekin berdintzea. Euskarazko eta gaztelaniazko 

sasi-hitzen eta hitzen maiztasuna berdintzea baizik. 

Garrantzitsua da maiztasuna errespetatzea, eragin handia baitauka 

afasikoarentzat hitza ezaguna edo ez (Cuetos, 1998). Jatorrizko bertsioan, hitzen erroen 

maiztasuna kontrolatu da, beraz, hala egin da euskarazkoan ere. Erroen maiztasuna 

kontrolatzeko Windowseko bi programa erabili dira: Buscapalabras (B-Pal) eta Euskal 

Hitzak (E-Hitz). B-Palen bidez, erabiltzaileak gaztelaniazko hitz eta sasi-hitzen 

estatistikak eskuratu ditzake. Horrez gain, maiztasunari, erroen zein silabaren  

maiztasunari, antzekotasun ortografikoari, ortografia eta fonologia estatistikari, 

imajinazioa, balentziari, jabetza- adinari dagozkien neurriak dakartza. Ikertzaileek 

psikolinguistika ikerketetan erabiltzeko helburuarekin diseinatu da, batez ere sasi-hitzen 

ezagutzarekin lotuta daudenekin (Davis & Perea 2005). E-Hitz programak B-Palen 

berdina egiten du baina euskarari dagokionez (Perea et al. 2006).  

8.taulan 6 eta 27 ariketei dagozkien eratorpenezko eta flexiozko hitzak ageri 

dira; 12. jatorrizko bertsio da eta 13. Berriz euskarara egokitutakoa.  Beltzez ageri diren 

hitz eta sasi hitzak; EPLAko testean aurkitzen diren terminoak dira. Oinarriak zutabean 

ageri direnak berriz, hitz eta sasi-hitz horien maiztasuna lortu ahal izateko B-PAL eta E-

Hitz programetan bilaketarako erabili direnak dira. Bukaeran bataz besteko maiztasunak 

ageri da. 
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(8) 

 

9. taulan, 11, 32 eta 41 testei dagozkien zenbait hitz aurkitzen dira, hauetan ere 

euskarazko hitzak proposatzerakoan maiztasuna errespetatu dela nabarmen da.  

FLEXIO MORFOLOGIA 

Hitzak (flexiboak) oinarriak 

(*) 

Oinarrien 

maiztasuna 

Sasi-hitzak oinarriak (*) Oinarrien 

maiztasuna 

Bukaera 

Taxis Taxi 1,37 mamaes mama 1,61 -(E)S 

Cafes Café 1,89 reyés rey 2,13 -(E)S 

Dalias Dalia 0,19 suavas suave 1,6 -(E)S 

Acequias Acequia 0,64 dócilas docil 0,88 -(E)S 

Das Dar 2,4 ponas poner 2,1 -(E)S 

Tapias Tapia 0,92 redas red 1,64 -(E)S 

Calés Calé 0,19 bueyés buey 0,69 -(E)S 

Cestas Cesta 0,89 siestos siesta 1,24 -(E)S 

Librado Librar 0,5 anchado ancha 1,21 -ADO 

Amado Amar 1,28 ladado lado 2,27 -ADO 

Comido Comer 1,94 abrido abrir 1,7 -IDO 

Tomado Tomar 2,05 metado meter 1,38 -ADO 

Servido Servir 1,55 hacido hacer 2,76 -IDO 

Olido Oler 0,86 morido morir 1,87 -IDO 

Usado Usar 1,37 partado partir 1,18 -ADO 

Bataz besteko maiztasuna                                               

1,20         

Bataz besteko maiztasuna                                          1,62   

ERATORPENEZKO  MORFOLOGIA 

Hitzak (eratorpenezkoak) oinarriak 

(*) 

Oinarrien 

maiztasuna 

Sasi-

hitzak 

oinarriak (*) Oinarrien 

maiztasuna 

Bukaera 

Mocito mozo 1,2 Piedito pie 2,13 -ITO 

Islote Isla 1,59 Camote cama 2,14 -TE 

Tazón Taza 1,25 Cruzon cruz 1,4 -ON 

Pecosa Peca 0,62 Fugosa fuego 1,91 -SA 

Fiable Fiar 0,54 Piable pia 0 -BLE 

Barbero barba 1,35 Cerdero cerdo 1,17 -ERO 

Vaquero Vaca 1,08 Parquero parque 1,56 -ERO 

Torero Toro 1,15 Basero baso 0,07 -ERO 

Lechera leche 1,74 Vinera vino 2,11 -ERA 

Cochera coche 2,09 Mesera mesa 2,24 -ERA 

Viviente Vivir 2,16 haciente hacer 2,76 -ENTE 

Sonriente sonreír 1.33 bebiente beber 1,49 -ENTE 

Cortante cortar 1,28 rezante rezar 1,03 -ENTE 

Sombrilla sombra 1,87 nublilla nube 1,25 -ILLA 

Lector Leer 1,85 pactor pactar 0,72 -OR 

Bataz besteko maiztasuna           1,4 Bataz besteko maiztasuna          1,47 
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(9) 

 

GAZTELERAZ MAIZTASU

NA 

EUSKARAZ MAIZTASUNA 

MORFOLOGIA FLEXIBO ERREGULARRAREN KONTROLA 

Praxis 0,44 desira 1,07 

Recado 0,9 zingira 0,85 

Cuñado 1,05 aintzira 1,05 

Cupido 0,32 orbita 0,79 

Marqués 1,59 oste 0,26 

Alias 0,79 ahate 0,91 

Exequias 0,28 parranda 0,86 

Gas 1,53 maluta 0,47 

Napias 0 agerian 1,84 

Delgado 1,38 anorak 0,26 

Bataz besteko maiztasuna 0,83 Bataz besteko maiztasuna 0,84 

MORFOLOGIA ERATORRIAREN KONTROLA 

manera 2,39 madari 0,66 

señor 2,49 zeharo 1,97 

rodilla 1,01 ardi 1,7 

pulsera 0,64 irudi 2,25 

guisante 0,32 seinale 1,76 

bonito 1,33 txekor 0,71 

coyote 0,28 bizkotxo 0,32 

jabon 1,02 padura 0,5 

glucosa 0,74 Oste 0,26 

sable 1,03 egarri 1,29 

Bataz besteko maiztasuna 1,13 Bataz besteko maiztasuna 1,14 

MORFOLOGIA FLEXIBO IRREGULARRAREN KONTROLA 

bicho 0,95 toki 2,31 

listo 1,27 niki 0,47 

empresa 2,07 bekoki 0,6 

moto 1,03 lauki 1,49 

desierto 1,48 argazki 1,83 

techo 1,61 sakon 1,89 

estrecho 1,23 orban 0,81 

cesto 0,68 zikin 1,52 

concierto 1,13 haran 1,25 

puerto 1,74 iman 0,99 

Bataz besteko maiztasuna 1,32 Bataz besteko maiztasuna 1,32 
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10.taulako Kontrol zutabeko hitzek, ondoko zutabean ageri diren hitzen flexio 

eta eratorpen morfemei dagozkien fonoak erroaren parte dituzte; taxi-s vs praxis. 

Gaztelaniazko –s pluralgileaz bukatzen diren hitz flexiboak euskaratzean errazena -ak 

pluralgilea erabiltzea litzatekeela pentsa daiteke baina gaztelaniaz, kontrolerako erroa –

sz bukatzen duten hitzak dauden bitartean, euskaraz gutxi dira -kz bukatzen direnak. 

Horregatik, –ra, –an, -rik, eta -rako flexio-morfemak erabili dira, EPLAko testen 

baldintzak ageri diren atalean ez baita ezer esaten atzizki kopuruaren inguruan.  

(10) 

MORFOLOGIA FLEXIBO 

ERREGULARRA 

MORFOLOGIA FLEXIBO 

ERREGULARRAREN KONTROLA 

GAZTELERAZ 

Taxis Praxis 

Amado Recado 

Comido Cupido 

Cafés Marqués 

Dalias Alias 

Acequias Exequias 

Das Gas 

Tapias Napias 

Tomado Delgado 

EUSKARAZ 

Gurdira Desira 

Kabira Zingira 

Azokan  Sakan 

Mendira Aintzira 

Josirik Bakarrik 

Joanda Landa 

Janik Jadanik 
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Eroanda Parranda 

Motelduta Maluta 

Ibaian Agerian 

 

11, 32 eta 41 testei dagozkien hitzen euskarazko baliokideak bilatzerakoan, 

zailtasun gehiago izan dira, batez ere morfologia flexibo irregularreko hitzei 

dagokionez. Izan ere beherago azaltzen diren baldintzak betetzen dituzten duten 

euskarazko aditz irregularrik ez baita existitzen. 

Gaztelaniaz, aditzen morfema flexiboak pertsona, zenbakia, denbora, aspektua 

eta modua adierazteko erabiltzen dira. Aditz-joko osoan zehar erroa edo lexema 

aldatzen ez bada, aditza erregularra da. Zenbaitetan ordea, erroa bera aldatu egiten da, 

alegia suplezioa dago dicho (dec-ir), abierto (abr-ir) adibidetan gertatzen den bezala. 

Hortik, beraz irregulartasuna. Euskaraz, aditzoinean
2 ez dira irregulartasunak ematen, 

bukatu, amatatu, egite, joate,ikusten, apurtzen bezalakoetan -tu; -te; -tzen bezalako 

atzizkiak erroari gehitzen zaizkie. Izenetan ere berdina gertatzen da. Azken finean, -ra, -

tik, -an bezalako atzizki flexiboak erroa aldatu gabe gehitzen diren hizkiak dira, 

aldaketak izatekotan atzizkiaren alomorfoetan izango dira, oinarriaren arabera alomorfo 

bat edo beste ager baitaiteke, esaterako, aspektu burutugabea adierazteko –tzen eta –ten 

erabil daitezke; hartzen (-tzen) eta ikusten (-ten).  

Euskaraz hori ez dagoela ikusita, morfologia irregularra duten hitzak hautatzeko  

-i eta –n letraz bukatzen diren partizipioak
3
 erabiltzea proposa liteke, lan honetan egin 

den bezala. Aurretik aipatutako i eta n-z bukatzen diren partizipioak hainbat alderditan –

tu partizipiotik bereizteaz gain, irregularragoak dira. Partizipioa –tu atzizkiaren bidez 

egiten duten hitzak erroari –tu gehitzerik besterik ez dute; apur + -tu > apurtu; buka + -

tu > bukatu; gida + -tu> gidatu; fida + -tu > fidatu; landa + -tu >landatu. Aldiz, n-z 

bukatzen diren aditzetan ezin da oinarria eta partizipioa ezberdindu. Ondorengo 

adibideetan aginterazko eta partizipio bidezko indikatibozko esaldiak egiteko erabiltzen 

                                                           
2
Aditz oina (ikus, etor, ekar, eman,  etab.) Honen morfologi ezaugarria aspektu markarik eza litzateke. 

(Euskaltzaindia, 1998).   
3
Euskarazko partizipioa  bokalez (ikusi, miretsi, bete) edota kontsonantez (jakin, eman) amaitu daiteke. 

Partizipio gehienak, -TU atzizkiaz osatzen dira ( aztertu, laburtu). Aditz berriek ere (eratorriak nahiz 
mailegatuak) bide hau hartzen dute: bikoiztu, fabrikatu, etab. -N edo -L-z amaitzen diren aditz oinekin –
TU atzizkiaren ordez –DU aloformoa gauzatzen da: laztandu, ahuldu  (Euskaltzaindia, 1998).   
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diren aditz formak berdinak direla ikus daiteke eman bezalako aditzen kasuan eta ez, 

ordea, apur(tu) bezalako aditzen kasuan; eman iezaiozu amari bere dirua; Peiok dirua 

eman zidan vs apur ezazu atea; apur-tu zait mugikorra. 

i-z bukatzen direnetan berdina gertatzen ez bada ere, beste irregulartasun bat 

antzeman daiteke. Horrelako aditzetan normalean, partizipioaren eta erroaren arteko 

bereizketa dago (-tu bukaerako partizipioetan gertatzen den bezala) baina batzuetan hau 

ez da errespetatzen (Euskaltzaindia, 1998); ekarr-i zuen; aitak liburua ekar zezan 

agindu zion/ hamabost urterekin kamioia gida-tu zuen; amak kotxea etxeraino gida 

zezan agindu zion vs eskua ebak-i zuen; eskua ebak-i zezan agindu zioten. 

Lehenbiziko lau esaldiak begiratuta, aditzean partizipioaren eta aditzoinaren 

arteko bereizketa badela ikus daiteke, aitzitik, azken bi esaldietan aditzaren partizipioa 

eta aditzoina berdinak dira. 

 Irregulartasun moduan har daiteke bestalde, aditz izena
4
, konpletiboak bezalako 

esaldiak egiterakoan jasaten dituen aldaketak: idazteko esan du; etxetik etor-tzen ikusi 

dut; partidua ikus-ten nuen bitartean jo naute vs  atea ireki-tzeko eskatu dit; ohetik 

jaiki-tzen nenbilela jo naute; nire etxea eraiki-tzeko asko falta da oraindik. 

Hauetan ere zenbaitetan –i bokala mantendu egiten da (-ki bukaera dutenetan 

alegia); gainerakoetan ez. 

Ondorioz, gaztelaniazko morfologia flexibo irregularrari dagozkion dicho, 

impresa, visto, roto, abierto, hecho aditzen euskal baliokideetarako ireki, jaiki, erabaki, 

ebaki etab. bezalako aditzak erabiltzea aukera bat izan daiteke, dicho, hecho aditz 

formak bezala buruz ikasi ez arren, nolabait barneratu beharrekoak direlako. 

7. Ondorioak: 

Lan honen helburu nagusia arazo morfologikoek gaztelania-euskara menderatzen 

duten afasiko elebidunengan nola eragiten duten berrikusi eta horrelako arazoak 

antzemateko EPLA bateriako ariketa batzuk euskarara egokitzea izan da. Horretarako, 
                                                           
4
Aditz izena aditzoinari -T(Z)EN erantsiz lortzen da. Hala ere, zenbait euskalkitan bestelako formak ere 

badira: pozketan (= pozten); zabalketan (= zabaltzen) adibidez. Partizipioaren gainean eraikiak ere 
badira: poztuten; lagunduten,etab. Forma nagusiak -TZEN eta -TEN dira, baina bata ala bestea erabili 
behar den ez da beti argi izaten: etortzen / etorten; ibiltzen / ibilten; etab.Forma ugariena eta arautzat 
hartu beharrekoa aditz oinari -TZEN eranstea da, baina partizipioa -N-z amaitzen bada edo aditz oina 
kontsonante txistukariz amaitua bada orduan, -TEN hobesten da (Euskaltzaindia, 1998).   
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euskaraz existitzen ez zen materiala sortzea izan da lan honen helburuetako bat, alegia, 

EPLA testean arazo morfologikoak aztertzera bideratuta dauden materialak euskaratzea. 

Materiala prestatu bada ere (lanarekin batera dagoen pdf eranskina alegia ()), azterketa 

enpirikoa egin gabe geratu da eta horrekin batera baliagarria den edo ez jakin gabe. 

Horregatik daude test bakoitzaren lehenengo orrialdean “estatistika deskriptiboa” 

izenarekin zuriz utzitako laukiak; frogatuak ez daudenez, ezinezkoa baita bataz besteko 

datuez osatzea. 

Horregatik, komenigarria lirateke etorkizun batean diseinatu berri den material 

hau euskara-gaztelania elebidunei pasatu eta erabilgarria den edo ez frogatzea. Horrela, 

arazoak egonez gero hauek zuzendu eta egokitzeko, euskal psikolinguistikariei begira 

lagungarria litzatekeen materiala egokitu arte.  

Material honen bidez, gaztelania eta euskara dakiten afasikoengan arazo 

morfologikoek flexioko edota eratorpen morfologiari eragiten dioten, baita hizkuntza 

tipologiak morfologiarekin lotutako nahasteetan eragiten ote duen antzematea espero 

da. Horrez gain, euskaratu diren materialetatik abiatuta ikertzaile berriek materialaren 

euskaratzeari jarraitasuna ematea espero da, alegia pixkanaka EPLA bateria osoa 

euskaratzen joatea. Horrela bai euskaldunen afasia sintomak eta baita euskara-gaztelania 

afasiko elebidunenak hobeto ezagutzeko bidea ematen duten materialak egongo dira 

eskuragarri. 
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(11)                

 

6. ENTZUMEN-LEXIKOAREN ERABAKIA: MORFOLOGIA 

 

Probaren deskribapena 

Proba hau Patterson, K.E.-ren probatik aurrera ( Colthearten 14. Atala, M., 

Patterson, K.E. eta Marshall, J.C. (eds) (1980), Deep Dyslexia. Londres: Routledge 

& Kegan Paul),  eta Funnell, E.-ren probatik aurrera (1987) Quarterly Journal of 

Experimental Psychology, 39A, 497-539) garatu da.  Azken bi proba hauetan 

eskuratutako dislexiaren akats morfologikoak aztertzen ziren. Hitz guztiek dituzte 

erroa eta atzizkia. Hitzen erdian, erro-atzizki konbinazioak benetako hitza sortzen 

du; beste erdian erroa gehi atzizkiak sasi-hitza sortzen du, osagai biak benetan 

existitzen diren arren (adibidez, “jokatari”). Bi zerrendetan atzizki berberak daude. 

Erroen maiztasuna berdintsua da, bai hitzen zerrendan, bai sasi hitzen zerrendan 

 

      

 Estatistika deskribatzailea 

 

 

  n X σ  

      

 Morfologia flexiboa (H)     

 Morfologia Eratorriak (H)     

 Morfologia flexiboa (SH)     

 Morfologia Eratorriak (SH)     

      

 

Nola jarraitzeko argibideak: Gaixoak,  erroa + atzizkiaz osatutako sasi-hitzen 

aurrean positiboki erantzuteko ohitura baldin badu, honek erroa +atzizki bilkurak 

legalak ote diren edo ez bereizterakoan arazoak dituela erakusten digu.  Ziurta ezazu 

Ikusmen bidezko erabaki lexikoan [ 27]akatsak ote dituen.Bertan akatsak egiten 

baditu, zailtasunak jatorri semantikoa dutela iradoki dezake, baita output mailan 

aurki daitezkeela. Ziurta ezazu Errepikapenean [11] akatsak ote dituen era baita 

Irakurmenean ere [32]. Gaixoak entzumen bidezko aurkezpenean arazoak erakusten 

baditu, baina aitzitik ez ikusmen bidezkoan, arazoa Lexikoaren Input Fonologiko 

mailan aurkitzen dela izan daiteke.  

Gaixoak orokorrean errendimendu kaxkarra erakusten badu, Entzumen bidezko 

erabaki lexikoko [5] beste proba bat pasa iezaiozu. Horrela, nolako entzumen 

prozesamendua duen ebaluatu ahal izateko.  
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6. Entzumen-lexikoaren erabakia: morfologia 

 

Emaitzen erregistro-orria 

 

Izena:                                                                                                    data: 

 

Instrukzioak: Esango dizudana entzun dezazun nahi dut. Hitz bat ezagutzen 

baduzu esan “bai”. Arretaz entzun, batzuetan, esaten dudana asmatutako hitza baita. 

Asmatutako hitza denean, esan “Ez”. 

Zuzenketaren prozedura: zuzena ez den erantzuna inguratu zirkulu batez 

dagokion zutabean. P-k hitz-gako batean huts egin dela adierazten du; NP-k gakoa 

den sasi hitza,hitz bezala gaizki onartu izan dela adierazten du. 

“Mota” zutabeak,hitzak, morfologikoki konplexua, atzizki flexibo erregularra (F) 

edo eratorpen-atzizkia (E) duen adierazi nahi du. 

 

 Hitz gakoa Mota Erantzuna  Hitz gakoa Mota Erantzuna 

1 koilaratik F  H 31 txoritik  SH  

2 nekakuntza  SH  32 Sagardi E  H 

3 kabira F  H 33 aldakuntza E  H 

4 zerudi  SH  34 aman  SH  

5 mendira F  H 35 josita F  H 

6 azalduda  SH  36 umetik  SH  

7 astelehenetik F  H 37 zikindura  SH  

8 lasaidura  SH  38 iratzarta  SH  

9 joanda F  H 39 etxetxo E  H 

10 txipiroira  SH  40 etorrik  SH  

11 gosaldurik F  H 41 Pinudi E  H 

12 bazkalduda  SH  42 babesle E  H 

13 jokatari  SH  43 irakinta  SH  

14 ibaian F  H 44 Lizardi E  H 

15 lehiodi  SH  45 izekorako  SH  

16 gaztaro E  H 46 hodeidi  SH  

17 osabara  SH  47 kutsadura E  H 

18 gurdira F  H 48 hutsetik F  H 

19 neguaro  SH  49 urrakor E  H 

20 ganibeterako F  H 50 ezkondura  SH  

21 gosekor  SH  51 barkale  SH  

22 Azokan F  H 52 eroanda F  H 

23 irristakor E  H 53 errekate  SH  

24 lehentik  SH  54 Zumardi E  H 

25 itota F  H 55 elurte E  H 

26 Zaldundi E  H 56 janik F  H 

27 lehengusuan  SH  57 egarkor  SH  

28 mahaidi  SH  58 eginerik  SH  

29 aulkite  SH  59 erredura E  H 

30 lehorte E  H 60 katura  SH  

F-hitzak              /15 Sasi-hitzak                      /30 

E- hitzak            /15  
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6. Entzumen-lexikoaren erabakia: Morfologia 

Laburpen orria 

 

Izena:                                                                                                         data: 

 

 

Morfologia flexibo erregularra Sasi-Hitzak 

koilaratik  txoritik  

gurdira  katura  

kabira  txipiroira  

azokan  aman  

mendira  osabara  

hutsetik  umetik  

astelehenetik  lehentik  

josita  iratzarta  

joanda  azalda  

janik  etorrik  

gosaldurik  eginerik  

eroanda  bazkalda  

itota  irakinta  

ibaian  lehengusuan  

ganibetarako  izekorako  

Zuzenak orotara    /15  Zuzenak orotara      /15  

    

Morfologia eratorria  Sasi-Hitzak  

Sagardi  arratsdi  

zaldundi  zerudi  

Gaztaro  neguaro  

Lizardi  mahaidi  

Pinudi  lehiodi  

Zumardi  hodeidi  

babesle  barkale  

urrakor  gosekor  

irristakor  egarkor  

etxetxo  zikintxo  

erredura  ezkondura  

kutsadura  lasaidura  

lehorte  errekate  

elurte  aulkite  

aldakuntza  nekakuntza  

Zuzenak orotara   /15  Zuzenak orotara      /15  
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11. ERREPIKAPENA: MORFOLOGIA 

Probaren deskribapena 

Proba honek konplexutasun morfologikoak errepikapenean eragina ote duen ikertzen 

du. Horretarako hiru motatako hitz polimorfemikoen multzoak aukeratu dira: atzizki 

flexibo erregularrak dituzten hitzak; eratorpen-atzizkiak dituzten hitzak, eta atzizki 

flexibo irregularrak dituztenak. Hitz polimorfemikoen multzo bakoitzarentzat badago 

azken soinu bera duen beste hitz monomorfermikoen multzo bat (adb: gurdira, desira) 

Banakako hitzen errepikapenean akats morfologikoak aurkitu dira; horrez gain 

berezitasun hau ikusten da: Morfologia flexibo erregularretako hitzek akats egiteko 

aukera gehiago dute, morfologia eratorritako hitzek edo morfologia irregularretako 

hitzek baino (Miceli, G. y A. (1988), Braind and Language, 35, 24-65). Zeregin 

honetako kontrol-hitzei esker, psikologoak jakin dezake zailtasuna, morfologikoa edo 

fonologikoa den. 

 

      

 Estatistika deskribatzailea 

 

 

 

 

     

  n X σ  

      

 Erregularrak     

 Eratorriak     

 Irregularrak     

 Erregularren kontrola     

 Eratorrien kontrola     

 Irregularren kontrola     

      

      

 

Nola jarraitzeko argibideak: Pazienteak morfologikoki konplexuak diren hitzekin 

arazo bereziak baldin baditu, konproba ezazu Entzumen-lexikoaren Erabakian ere akats 

morfologikoak  [6] egiten dituen. Akats morfologikoak errepikan sortzen badira,baina 

ez erabakipen-lexikoan, hauxe esan nahi du, zailtasunak eratorri semantikoa duela, edo 

arazoa output-ean dagoela. Konproba itzazu akats morfologikoak egiten dituen 

irakurtzean [32] eta idaztean[41]. 
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11. Errepikapena: morfologia 

1. Aurkezpen orria 

 

Izena:                                                                                                     data: 

Instrukzioak: Hitz bat esango dizut. Mesedez errepika ezazu nik esan eta gero. 

Zuzentzeko prozedura: “Mota” zutabean erantzun okerra ingura ezazu zirkulu batez 

(F-k Morfologia flexibo erregularra adierazten du; FK-k morfologia flexibo 

erregularraren kontrola adierazten du; E-k, morfologia eratorria; EK-k, morfologia 

eratorriaren kontrola; I-k, morfologia flexibo irregularra; IK-k, morfologia flexibo 

irregularraren kontrola).  

 Gako-hitza Mota Erantzuna 

1 ebaki I  

2 sakan FK  

3 desira FK  

4 erabaki I  

5 bustidura E  

6 haran IK  

7 jadanik FK  

8 bakarrik FK  

9 irakin I  

10 zikin IK  

11 aintzira FK  

12 lauki IK  

13 Zaldundi E  

14 josita F  

15 madari EK  

16 zingira FK  

17 jaiki I  

18 iradoki I  

19 Ibaian F  

20 itota F  

21 seinale EK  

22 argazki IK  

23 sakon IK  

24 zeharo EK  

25 joanda F  

26 padura EK  

27 txekor EK  

28 iman IK  

29 Gaztaro E  

30 irudi EK  

 

  



   
 

   35 
 

 

11. Errepikapena: morfologia 

2. Aurkezpen orria 

 

Izena:                                                                                                     data: 

 

 Gako-hitza Mota Erantzuna 

31 parranda FK  

32 ardi EK  

33 babesle E  

34 Janik F  

35 eroan I  

36 kabira F  

37 bekoki IK  

38 elurte E  

39 gurdira F  

40 niki IK  

41 agerian FK  

42 erbeste EK  

43 lehorte E  

44 maluta FK  

45 bizkotxo EK  

46 edan I  

47 azokan F  

48 landa FK  

49 Etxetxo E  

50 toki IK  

51 eman I  

52 orban IK  

53 ireki I  

54 Lizardi E  

55 itxaron I  

56 eroanda F  

57 mendira F  

58 oste EK  

59 Pinudi E  

60 urrakor E  

Erregularra                     /10 Erregular-kontrola                         /10 

Eratorria                        /10 Eratorri- kontrola                           /10 

Irregularra                     /10 Irregular-kontrola                          /10 
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11. Errepikapena: morfologia 

Laburpen orria 

 

Izena:                                                                                                             data: 

 

 

F                Morfologia flexibo erregularra FK    Morfologia Flexibo Erregularraren 

kontrola 

gurdira  Desira  

kabira  Zingira  

azokan  Sakan  

mendira  Aintzira  

josita  Bakarrik  

joanda  Landa  

janik  Jadanik  

eroanda  Parranda  

Itota  Maluta  

ibaian  Agerian  

Zuzenak orotara                                 /10 Zuzenak orotara                          /10 

E                        Morfologia eratorria EK   Morfologia eratorriaren kontrola 
Zaldundi  Madari  
Gaztaro  Zeharo  
Lizardi  Ardi  
Pinudi  Irudi  
babesle  Seinale  
urrakor  Txekor  
etxetxo  Bizkotxo  
bustidura  Padura  
lehorte  Oste  
elurte  Erbeste  

Zuzenak orotara                                 /10 Zuzenak orotara                          /10 

I           Morfologia flexibo Irregularra IK  Morfologia Flexibo Irregularraren 

kontrola 

ireki  Toki  

jaiki  Niki  

erabaki  Bekoki  

ebaki  Lauki  

iradoki  Argazki  

itxaron  Sakon  

edan  Orban  

irakin  Zikin  

eroan  Haran  

eman  Iman  

Zuzenak orotara                                     /10 Zuzenak orotara                               /10 
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27. IKUSMEN-LEXIKOAREN ERABAKIA: MORFOLOGIA 

Probaren deskribapena 

Proba hau,Patterson-en probatik garatu da, K.E. ( Coltheart-en 14 atala, M., Patterson, 

K.E. eta Marshall, J.C. (Eds.) (1980) Deep Dyplexia, Londres: Routtledge & Kegan 

Paul), eta  Funnell probatik, E. (1987), Quarterly Journal of Experimental 

Psychology, 39 A, 497-39), Bertan, jasandako dislexiaren akats morfologikoak 

aztertzen diren.  Hitz guztiak atzizkiz eta erroaz konposatuta daude. Hauetako erdietan, 

erro-atzizki konbinazioak benetako hitz bat sortzen du; beste erdian, erroa eta 

atzizkiaren batuketak sasi-hitz bat sortzen du, bi osagai hauek benetan existitu arren 

(adibidez gelatzaile). Bi zerrendetan atzizki berberak daude.Erroak berdinduta daude 

frekuentzian, bai hitzen zerrendan, bai ez-hitzen zerrendan. 

Hitz zerrenda bera erabiltzen da Entzumen-lexikoaren erabakiaren zereginetan[6]. 

 

      

 Estatistika deskribatzailea 

 

 

  n X σ  

      

 Morfologia Flexiboa     

 Morfologia Eratorria     

 Ez hitzak     

      

      

 

Nola jarraitzeko argibideak: Pazienteak, erroa gehi atzizkiaz sortutako sasi-hitzen 

aurrean, era baikorrean erantzuteko joera erakusten badu, biltze horiek (erroak + 

atzizkiak) legalak diren ala ez bereizteko gai ez dela erakusten du. Konproba ezazu 

Entzumen-lexikoaren Erabakian akats morfologikoak  [6] egiten dituen. Egiten baditu 

zailtasunaren jatorria semantikoa dela adieraz lezake, baita output-ean dagoela ere. 

Konproba itzazu akats morfologikoak egiten dituen Errepikan [11] eta Irakurketan 

[32].Gaixoak ikusmen bidezko aurkezpenean arazoak erakusten baditu, baina aitzitik ez 

entzumen bidezkoan, arazoa Lexikoaren Input Ortografikoaren mailan aurkitzen dela 

izan daiteke. 

Pazienteak orokorrean errendimendu pobrea erakusten badu, pasa iezaiozu Ikusmen-

lexikoaren erabakiaren beste proba bat [26] bere prozesatze ortografikoaren gaitasuna 

ebaluatzeko. 
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27. Ikusmen-lexikoaren erabakia: morfologia 

 

Izena:                                                                                                      data: 

 

Hauetako Item batzuk benetako hitzak dira. Besteak asmatutako hitzak dira. Seinala 

itzazu bakarrik benetakoak direnak. 

1. josita 2. Hutsetik 

3. gurdira 4. Lizardi 

5. Zaldundi 6. Txipioroia 

7. Zumardi 8. Egarkor 

9. Eroanda 10. Jokatari 

11. Elurte 12. Mendira 

13. Urrakor 14. Osabara 

15. Ganibeterako 16. Umetik 

17. iratzarta 18. Ezkondura 

19. zikindura 20. Erredura  

21. Etxetxo 22. Lehorte 

23. Txoritik 24. Itota 

25. Eginerik 26. Gosaldurik 

27. Lasaidura 28. Etorrik 

29. lehengusuan 30. Nekakuntza 
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27. Ikusmen-lexikoaren erabakia: morfologia 

 

Izena:                                                                                                          data: 

 

Hauetako Item batzuk benetako hitzak dira. Besteak asmatutako hitzak dira. Seinala 

itzazu bakarrik benetakoak direnak. 

 

31. Joanda 32. Neguaro 

33. Katura 34. Kabira 

35. Aldakuntza 36. Azokan 

37. Babesle 38. Errekate 

39. zerudi 40. Izekorako 

41. Barkale 42. Irristakor 

43. Janik 44. Aman 

45. Koilaratik 46. Mahaidi 

47. Kutsadura 48. Lehiodi 

49. Bazkalduda 50. Ibaian 

51. Irakinta 52. Gosekor 

53. Pinudi 54. Lehentik 

55. Aulkite 56. Gaztaro 

57. Astelehenetik 58. Azalduda 

59. sagardi 60. Hodeidi 
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27. Ikusmen-lexikoaren erabakia: morfologia 

Emaitzen erregistro-orria 

Izena:                                                                                                        data: 

Instrukzioak: idatzitako zenbait hitz aurkeztuko dizkizut. Ezagutzen duzun hitz bat 

ikusten duzunean, marra batez seinala ezazu. Arretaz egin, zenbait kasutan idatzita 

dagoena asmatutako hitza baita. Asmatutako hitza topatzen duzunean, jar ezazu gurutze 

bat. 

Zuzentzeko prozedura: zutabe egokian erantzun okerra ingura ezazu zirkulu batez (H-

k huts egin den gako hitza adierazten du; SH-k hitz bezala gaizki onartu den sasi-hitza 

adierazten du). “Mota” zutabeak, hitz polimorfemikoak, atzizki flexibo erregularra (F) 

ala eratorpen-atzizkia (E) duen adierazten du. 

 Hitz gakoa Mota Erantzuna  Hitz gakoa Mota Erantzuna 

1 koilaratik F H  31 Txoritik   SH 

2 nekakuntza   SH 32 Sagardi E H  

3 kabira F H  33 aldakunza E H  

4 zerudi   SH 34 Aman   SH 

5 mendira F H  35 Josita F H  

6 azalduda   SH 36 Umetik   SH 

7 astelehenetik F H  37 zikindura   SH 

8 lasaidura   SH 38 iratzarta   SH 

9 joanda F H  39 Etxetxo E H  

10 txipiroira   SH 40 Etorrik   SH 

11 gosaldurik F H  41 Pinudi E H  

12 bazkalduda   SH 42 babesle E H  

13 jokatari   SH 43 irakinta   SH 

14 ibaian F H  44 Lizardi E H  

15 lehiodi   SH 45 izekorako   SH 

16 gaztaro E H  46 hodeidi   SH 

17 osabara   SH 47 kutsadura E H  

18 gurdira F H  48 hutsetik F H  

19 neguaro   SH 49 urrakor E H  

20 ganibeterako F H  50 ezkondura   SH 

21 gosekor   SH 51 Barkale   SH 

22 Azokan F H  52 eroanda F H  

23 irristakor E H  53 errekate   SH 

24 lehentik   SH 54 Zumardi E H  

25 itota F H  55 Elurte E H  

26 Zaldundi E H  56 Janik F H  

27 lehengusuan   SH 57 egarkor   SH 

28 mahaidi   SH 58 eginerik   SH 

29 aulkite   SH 59 erredura E H  

30 lehorte E H  60 Katura   SH 

F-hitzak              /15 Sasi-hitzak                      /30 

E-Hitzak            /15  



   
 

   41 
 

 

27. Ikusmen-lexikoaren erabakia: morfologia 

Laburpen orria 

 

Izena:                                                                                                      data: 

Morfologia flexibo erregularra Sasi-Hitzak 

koilaratik  Txoritik  

gurdira  Katura  

kabira  Txipiroira  

aintziran  Aman  

mendira  Osabara  

hutsetik  Umetik  

astelehenetik  Lehentik  

Josita  Iratzarta  

Irakinda  Azalduda  

janik  Etorrik  

gosaldurik  Eginerik  

eroanda  Bazkalduda  

itota  Irakinta  

ibaian  Lehengusuan  

ganibetarako  Izekorako  

Zuzenak orotara    /15  Zuzenak orotara      /15  

    

Morfologia eratorria  Sasi-Hitzak  

zaldundi  Zerudi  

Sagardi  Jokatari  

Gaztaro  Neguaro  

Lizardi  Mahaidi  

Pinudi  Lehiodi  

Zumardi  Hodeidi  

babesle  Barkale  

urrakor  Gosekor  

irristakor  Egarkor  

etxetxo  Zikintxo  

erredura  Ezkondura  

kutsadura  Lasaidura  

lehorte  Errekate  

elurte  Aulkite  

aldakuntza  Nekakuntza  

Zuzenak orotara   /15  Zuzenak orotara      /15  
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32. IRAKURMENA: MORFOLOGIA 

Probaren deskribapena 

Proba honek konplexutasun morfologikoak irakurketan eragina ote duen ikertzen du. 

Horretarako hiru motatako hitz polimorfemikoen multzoak aukeratu dira: atzizki flexibo 

erregularrak dituzten hitzak; eratorpen-atzizkiak dituzten hitzak, eta atzizki flexibo 

irregularrak dituztenak. Hitz polimorfemikoen multzo bakoitzarentzat badago azken 

soinu bera duen beste hitz monomorfermikoen multzo bat (adb: poliki, hizki). 

Irakurketan, dislexiarekin lotutako zenbait akats morfologikoak aurkitu dira (ikusi 

Coltheart, M-n., Patterson, K.E. eta Marshall, J.C.-n (Eds.) (1987)  Deep Dyslexia, 

Londres: Routledge & Kegan Paul). Huts hauek eratorri morfologikoa izan beharrean, 

semantikoa edo bisuala dutela defendatu da (adibidez, Funnell, E (1987), Quarterly 

Journal of Experimental Psikology, 39A, 497-539) 

      

 Estatistika deskribatzailea 

 

 

  n X σ  

      

 Erregularrak     

 Eratorriak     

 Irregularrak     

 Erregularren kontrola     

 Eratorrien kontrola     

 Irregularren kontrola     

      

 

Nola jarraitzeko argibideak: pazienteak akats gehiago egiten baditu morfologikoki 

konplexuak diren hitzetan (eta akats hauek morfologiko motakoak badira), konproba 

ezazu efektua benetan morfologikoa den. Zaila da efektu morfologikoak efektu bisual 

eta semantikoetatik bereiztea, batez ere, pazienteak hiru motatako akatsak egiten baditu. 

Konproba ezazu irakurketa, Funnell-k (1987) bere artikuluan sartu zuen benetako 

atzizkiak eta sasi-atzizkiak dituen hitz multzoa (gorago ikusi).  Pazienteak atzizkidun 

hitzetan, sasi-atzizkidun hitzetan baino huts gehiago egiten ez baditu, baliteke akatsa 

morfologiaren jatorrizkoa izatea. Pazientearen irakurketaren beste aspektu batzuk ikertu, 

(adibidez, Imaginabilitatea eta frekuentzia) [29]. 

Bestalde, gaixoak,atzizkidun hitzekin arazo nabarmenagoa baldin badu eta akats 

morfologikoak sortzen baditu, orduan efektua benetan morfologikoa izatea suerta 

daiteke. Bila ezazu non dagoen efektua, horretarako erabil itzazu aldagai morfologikoak 

erabiltzen dituzten probak (Ikusmen-lexikoaren erabakia [27], Entzumen-Lexikoaren 

Erabakia [6],  Errepikapena [11], eta diktaketarako idazmena[41]. 
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32. Irakurmena: morfologia 

 

Irakur itzazu hitz hauek ozenki, ahalik eta argiago. 

 

agerian Itxaron 

Landa bakarrik 

aintzira Jaiki 

sakan Joanda 

ardi Josita 

argazki Kabira 

babesle Lauki 

bekoki Lehorte 

bizkotxo Lizardi 

bustidura Madari 

desira Maluta 

azokan mendira 

edan Itota 

egarri Niki 

eman Orban 
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32. Irakurmena: morfologia 

 

Irakur itzazu hitz hauek ozenki, ahalik eta argiago. 

 

erabaki Janik 

eroan Oste 

zaldundi jadanik 

erbeste padura 

eroanda parranda 

Gaztaro Pinudi 

gurdira Sakon 

haran Seinale 

ibaian Toki 

iman Txekor 

iradoki etxetxo 

irakin urrakor 

ireki Zeharo 

elurte Zikin 

irudi zingira 
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32. Irakurmena: morfologia 

Emaitzen erregistro orria 

 

Izena:                                                                                                     data: 

Zuzentzeko prozedura: “Mota” zutabean erantzun okerra ingura ezazu zirkulu batez 

(R-k Morfologia flexibo erregularra adierazten du; RK-k, morfologia flexibo 

erregularraren kontrola adierazten du; E-k, morfologia eratorria; EK-k,  morfologia 

eratorriaren kontrola; I-k, morfologia flexibo irregularra; IK-k, morfologia flexibo 

irregularraren kontrola).  

 

 Hitz gakoa Mota Erantzuna 

1 agerian FK  

2 sakan FK  

3 aintzira FK  

4 bakarrik FK  

5 ardi EK  

6 argazki IK  

7 babesle E  

8 bekoki IK  

9 bizkotxo EK  

10 bustidura E  

11 desira FK  

12 ebaki I  

13 edan I  

14 egarri EK  

15 eman I  

16 itxaron I  

17 Janik F  

18 jaiki I  

19 joanda F  

20 josita F  

21 kabira F  

22 lauki IK  

23 lehorte E  

24 Lizardi E  

25 madari EK  

26 maluta FK  

27 mendira F  

28 itota F  

29 niki IK  

30 orban IK  
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32. Irakurmena: morfologia 

Emaitzen erregistro orria 

 

Izena:                                                                                                     data: 

 

 Hitz gakoa Mota Erantzuna 

31 jadanik FK  

32 landa FK  

33 oste EK  

34 padura EK  

35 parranda FK  

36 Pinudi E  

37 sakon IK  

38 seinale EK  

39 toki IK  

40 txekor EK  

41 etxetxo E  

42 urrakor E  

43 zeharo EK  

44 zikin IK  

45 zingira FK  

46 erabaki I  

47 eroan I  

48 Zaldundi E  

49 elurte E  

50 azokan F  

51 Gaztaro E  

52 gurdira F  

53 haran IK  

54 ibaian F  

55 iman IK  

56 iradoki I  

57 irakin I  

58 ireki I  

59 Eroanda F  

60 irudi EK  

Erregularra                     /10 Erregularraren kontrola                         /10 

Eratorria                        /10 Eratorrien kontrola                                /10 

Irregularra                     /10 Irregularraren kontrola                          /10 
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32. Irakurmena: morfologia 

Laburpen orria 

 

Izena:                                                                                                             data: 

 

 

F                Morfologia flexibo erregularra FK    Morfologia Flexibo Erregularraren 

kontrola 

gurdira  Desira  

kabira  Zingira  

azokan  Sakan  

mendira  Aintzira  

josita  Bakarrik  

joanda  Landa  

janik  Jadanik  

eroanda  Parranda  

itota  Maluta  

ibaian  Agerian  

Zuzenak orotara                                 /10 Zuzenak orotara                          /10 

E                        Morfologia eratorria EK   Morfologia eratorriaren kontrola 
Zaldundi  Madari  
Gaztaro  Zeharo  
Lizardi  Ardi  
Pinudi  Irudi  
babesle  Seinale  
urrakor  Txekor  
etxetxo  Bizkotxo  
bustidura  Padura  
lehorte  Oste  
elurte  Erbeste  

Zuzenak orotara                                 /10 Zuzenak orotara                          /10 

I           Morfologia flexibo Irregularra IK  Morfologia Flexibo Irregularraren 

kontrola 

ireki  Toki  

jaiki  Niki  

erabaki  Bekoki  

ebaki  Lauki  

iradoki  Argazki  

itxaron  Sakon  

edan  Orban  

irakin  Zikin  

eroan  Haran  

eman  Iman  

Zuzenak orotara                                     /10 Zuzenak orotara                               /10 

 

 



   
 

   48 
 

41. IDAZKERA DIKTAKETAN: MORFOLOGIA 

Probaren deskribapena 

Proba honek konplexutasun morfologikoak idazkeran eragina ote duen ikertzen du.Horretarako 

hiru motatako hitz polimorfemikoen multzoak aukeratu dira: atzizki flexibo erregularrak 

dituzten hitzak; eratorpen-atzizkiak dituzten hitzak, eta atzizki flexibo irregularrak dituztenak. 

Hitz polimorfemikoen multzo bakoitzarentzat badago azken soinu bera duen beste hitz 

monomorfermikoen multzo bat (adibidez, Pinudi-irudi). Proba honetako hitzak, irakurmena 

[32] eta errepikamena [11] probetan erabilitako hitzen azpimultzo bat dira. 

Irakurketa kasuaren bezala, idazketan ere, akats morfologikoak topatu dira eskuratutako zenbait 

arazo disgrafikoetan. (Ikus itzazu Badecker-en, W., Hills-en, A. eta Caramazza-ren artikuluak 

(1987), Cognition, 35, 205-243). Hala ere, nola akats morfologikoak beste motatako 

paralexiekin eta paragrafiekin batera ematen diren, posible da, gutxienez teorikoki, akats horiek 

akats bisualak, fonologikoak edo semantikoak izatea, (ikusi Funnell, E (1987), Quarterly 

Journl of Experimental Psichology, 3A, 497-539) 

Oharrak: 

Aztertu zein zen ahalmen ortografiko premorbidoa 

 
 

      

 Estatistika deskribatzailea  

  N X Σ  

      

 Erregularrak     

 Eratorriak     

 Irregularrak     

 Erregularren kontrola     

 Eratorrien kontrola     

 Irregularren kontrola     
 

Nola jarraitzeko argibideak: pazienteak akats gehiago egiten baditu morfologikoki 

konplexuak diren hitzetan (eta akats hauek morfologiko motakoak badira), konproba ezazu 

efektua benetan morfologikoa den. Zaila da efektu morfologikoak efektu bisual eta 

semantikoetatik bereiztea, batez ere, pazienteak hiru motatako akatsak egiten baditu. Konproba 

ezazu idazketa, Funnell-k (1987) bere artikuluan sartu zuen benetako atzizkiak eta sasi-

atzizkiak dituen hitz multzoa (ikusi gorago).  Pazienteak ez baditu egiten huts gehiago 

atzizkidun hitzetan, sasi-atzizkidun hitzetan baino,  baliteke akatsa ez izatea morfologiaren 

jatorrizkoa. Pazientearen idazketaren beste aspektu batzuk esploratu , (adibidez, 

Imaginabilitatea eta frekuentzia) [38]eta klase gramatikala[39 eta 40]). 

Beste aldetik, pazienteak, arazo handiagoa baldin badu atzizkidun hitzekin, eta akats 

morfologikoak sortzen baditu, orduan efektua benetan morfologikoa izatea izan daiteke. Bila 

ezazu non dagoen efektua, horretarako erabil itzazu aldagai morfologikoak erabiltzen dituzten 

probak (Ikusmen-lexikoaren erabakia [27], Entzumen-Lexikoaren Erabakia [6],  Errepikapena 

[11], etairakurmena [32]. 
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41. Idazkera diktatuan: morfologia 

Emaitzen erregistro orria 1 

 

Izena:                                                                                                     data: 

Zuzentzeko prozedura: “Mota” zutabean erantzun zuzena ingura ezazu zirkulu batez 

(F-k Morfologia flexibo erregularra adierazten du; FK-k morfologia flexibo 

erregularraren kontrola adierazten du; E-k, morfologia eratorria; EK-k, morfologia 

eratorriaren kontrola; I-k, morfologia flexibo Irregularra; IK-k, morfologia flexibo 

irregularraren kontrola).  

 Gako-hitza Mota Erantzuna 

1 ebaki I  

2 sakan FK  

3 desira FK  

4 erabaki I  

5 bustidura E  

6 haran IK  

7 jadanik FK  

8 bakarrik FK  

9 irakin I  

10 zikin IK  

11 aintzira FK  

12 lauki IK  

13 Zaldundi E  

14 josita F  

15 madari EK  

16 zingira FK  

17 jaiki I  

18 iradoki I  

19 Ibaian F  

20 itota F  

21 seinale EK  

22 argazki IK  

23 sakon IK  

24 zeharo EK  

25 joanda F  

26 padura EK  

27 txekor EK  

28 iman IK  

29 Gaztaro E  

30 irudi EK  
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41. Idazkera diktatuan: morfologia 

Emaitzen erregistro orria 2 

 Gako-hitza Mota Erantzuna 

31 parranda FK  

32 ardi EK  

33 babesle E  

34 Janik F  

35 eroan I  

36 kabira F  

37 bekoki IK  

38 elurte E  

39 gurdira F  

40 niki IK  

41 agerian FK  

42 erbeste EK  

43 lehorte E  

44 maluta FK  

45 bizkotxo EK  

46 edan I  

47 azokan F  

48 landa FK  

49 Etxetxo E  

50 toki IK  

51 eman I  

52 orban IK  

53 ireki I  

54 Lizardi E  

55 itxaron I  

56 eroanda F  

57 mendira F  

58 oste EK  

59 Pinudi E  

60 urrakor E  

Erregularra                     /10 Erregular-kontrola                         /10 

Eratorria                        /10 Eratorri- kontrola                           /10 

Irregularra                     /10 Irregular-kontrola                          /10 

 

 

 


