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Hitzaurrea 
 
Afasia esaten zaio mintzairaren nahasteari orokorrean, eta honako hauxe  da 
bertan aztertzen dena, bai eta bera jasaten duenari dakarkion komunikatzeko 
gaitasunaren eragozpena, isolamendua,... 
 
Kaltetutako hizkuntzen berreskuratzea dela eta, ondoriozta genezake 
gehienetan, lehenik eta behin, hizkuntza ezagunena dela  berreskuratzen dena; 
hau da, erabiliena. Ulermena lehenik eta mintzamena ostean. Jarraian beste 
hizkuntza/k berreskuratzen dira. Baina gerta daiteke gurea bezalako kasuetan, 
hizkuntza gutxituen kasuetan hain zuzen ere, nahiz eta subjektuarentzako 
ezagunena eta erabiliena euskara izan, hizkuntza berreskuratzeko terapian 
hizkuntza nagusia izan, gaztelera, lan-hizkuntza, eta hau izatea lehenik eta 
hobekien berreskuratzen dena, subjektuaren bizi-ohitura eta harremanak 
aldatu/irauliaz. Horregatik, oso garrantzitsua da gaixoen azterketa osoa eta 
erabatekoa egitea, eta berreskuratze garaian aukera izatea euskaraz ere 
zerbitzua jasotzeko. 
 
Ondorioekin aurrera eginez, gazteek berreskuratzen dute hobekien, garun-
malgutasuna eta berrikasketa dela medio. Zenbat eta ikasketa maila handiagoa 
izan, berreskuratzeko estrategiak ugaldu egiten dira eta hobea da. Gaitza jasan 
aurretik zituzten hizkuntza guztiak berreskuratu dituzte gure subjektuek, 
euskararen berreskuratze-jardun naturalari esker, berreskuratze formalaren 
terapia-saioak gazteleraz egin arren, eta antzerako kalteak agertzen dituzte 
bakoitzaren hizkuntza guztietan. Ezin dugu ondorioztatu beraz 
elebidun/eleaniztunen hizkuntzak modu desberdinean daudenik kokatuta 
garunean, eta are gutxiago hemisferio desberdinetan, batzuk hori iradoki izan 
badute ere. 
 
Premiazkoa da egun oraindik, nahiz eta tesia defendatu genuenetik hamabost 
urte pasa, euskaraz sortu, antolatu eskaini eta bermatzea berreskuratze 
terapia, metodologia eta zerbitzuak, ez baitira oraindik existitzen. 
 

Lore Erriondo Korostola 
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1. Kasua : . . . Ba laguntartia izaten da kamioya artu eta Pasaira

juan, an flete eta arrekjn ostiala, dgo ostiala, este, foja, an

ustu, eta, segitzen dugu aurrea eta aurrea jura iíasi ne (aun

anfiiyak, San Litigue(, lose Luis ta ola ta este tageatzengea

sua, . . . ez, uste ut, este ut fieffé eztutela irgo e, etzat ate ate

ateatzen ta. Este, arreenjuate tuku e e arre zenfiat fliaje sa sei,

ya se joáió. Ya ze fan tokatzen ze, ya ze Can tokatzen tzayon,

noakp fliajia tokotzen tzayon, fiatekesanau Bafentzira, ta

flestiak,esanau Bartzelona ta nik,esateut o nL ,oflia, niQ

Donostira eta, nik, elan niyon fia San Miguefi fia fleandu atea

zaz, ateazazte ez fliyak; Bai oi fieintzat arrotu da. . .
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1.1. Pentsamendua eta mintzaira

Sarrera

Vygotski-k Pensamiento y lenguaje liburuan, mintzaira, pentsamenduaren

bitarteko bezala azaltzen du, subjektuaren garapenean pentsamendu eta hizkuntzaren

artean bilgunea ematen delarik, zeinen bitartez, pentsamendua mintzaira bilakatzen

den eta mintzaira pentsamendu . Pentsamendua mintzaira bilakatzeko urratsa, ez da

zuzenean ematen, baizik eta tartekoa den barne-mintzairak 1 bideratuko luke; nolabait

ere, gramatikazko egiturarik ez duen pentsamenduaren eta artikulatutako

adierazpenaren arteko bitarteko bilakatzen da. Vygotski-ren arabera beraz, barne-

mintzaira legoke eta hau da hain zuzen ere bere lanaren ideia nagusia. Gizakiaren

garapenean barne-mintzaira haurra bere buruarekin hizketan hasten denean gertatzen

da. Bere buruarekin hizketan hasten denean gainera, pertsonarteko arauak

birsortzeari ekiten ari da; hau da, bere kontzientziaren sorrerari basera ematen.

Oso interesgarria deritzogu Vygotski-ren ekarpenari (izan ere hauetatik

abiatuko zen bere heriotzaren ondorengo 30-40 urtetan egun psikolinguistika

deritzoguna) . Guretzat ere oso baliagarria da, maila psikologikoa eta bertatik

1Barne-mintzaira ez da kanpoko mintzairaren barruko ikuspegia baizik eta funtzio

berezia. Mintzaira izaten jarraitzen du, pentsamendua hitzekin uztartua dagoelako, baina
kanpoko mintzaira hitzen bitartez adierazten den bezala, barne mintzairan hitzak
pentsamendua bideratu hala hiltzen dira . Maila handi batean barne-mintzaira esanahien
pentsamendua da. Pentsamendu bat komunikatu nahi denean, buruan dugu etengabe ideia,
bere osotasunean, ez dago hizkuntza bezala unitate desberdinez osatuta . Hizketan ari denak
minutu batzuk behar ditu pentsatzen ari dena esateko, modu jarraian garatu behar baitu

hizkuntza baina honetan ez bezala pentsamendua buruan dauka bere osotasunean .

Pentsamendu eta hitzaren arteko erlazioa bizia da; pentsamendua hitzen bitartez jaiotzen da .
Pentsamendurik gabeko hitza ezereza da, eta hitzik gabeko pentsamendua itzalean dago, ez da

ezagutarazten (Vygotsky-k, 1934ean) .



Sarrera

abiatutako aplikazio pedagogikoak gainezartzen dizkiolako dagoeneko linguistika

eta neurologia arloak aztertzen dituen gure ikerketa honi .

Luria-ren ikuspegitik, giza-mintzaira eta kontzientzia (hau da, errealitatea

aktiboki aztertzeko gaitasuna) erabat uztarturik daude . Maila honetan Luria-rentzat

hitzak bi funtzio ditu : bata, erreferentziala; hau da hitzak, objektua, ekintza,

ezaugarri edo erlazio bat ordezkatzen du eta honen bitartez ezaguera belaunaldiz

belaunaldi iragan daiteke. Bestea, hitzen esanahiari buruzkoa da (Manning-ek,

1992an) .

Guzti honen inguruan, Benveniste-k ere (1958an), pentsatzea eta hitz egitea

berez ekintza desberdinak direla dio, baina uztarturik daudela behar praktikoa dela

eta, nahiz eta bakoitzak eduki berezko aukera eta eremua. Mintzaira, hizkera den

mailan, guk esan nahi duguna laguntzeko erabiltzen dugu bere ustetan . Esanahi hau,

aipatzerakoan bakarrik itxuratzen da, hizkuntzaren bitartez, beste edozein espresio

modura. Pentsamenduaren garapena, gizakien ahalmenei, kulturaren baldintza

orokorrei, gizartearen antolaketari eta hizkuntzaren natura bereziari dago lotuta

Benveniste-ren ustetan; baina pentsamenduaren aukera, mintzairaren ahalmenari

lotzen zaio.

Europar neuropsikologian kokatuz gero, Lecours eta Lhermitte (1979) ditugu .

Hauen ustetan, gizakia mintzairaz jabetzeko arrazoia, beraien pentsamenduak

komunikatu eta gainontzekoenak (hitzen bitartez adierazten direnean behintzat)

ulertzea da. Oinarrizko motibapen honi erantzuten dio mintzairaren beharrak, eta

hauxe da hain zuzen ere guk aztertutako subjektuek tamalez maila batean edo bestean

nahastua edo kaltetua dutena .
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Nahaste hauek aztertu ahal izateko lagungarri zaizkigun zientzia desberdinak

sortu dira historian zehar. Hauetako bat, Neurolinguistika dugu, jokabide linguistiko

nahasien azterketaz arduratzen dena .

Neuropsikologia terminaren erabilera, nahiko berria da. Noizbehinka aipatu

izan da 30 eta 40 hamarkadatan eta 1948. urtean erabili zuen lehenengo aldiz Hans-

Lukas Teuber psikologoak, Bostonen burutu zen simposium baten aurkezpenean, bera eta

Morris Bender neurologoak, tiro-zauriak eragindako garun-lesioak zituzten subjektuen

garuna/jokabidea arteko erlazioa aztertzeko erabiltzen zuten prozedura azaltzeko

(Junque-k,1992an).

Mintzairaren neuropsikologia dugu ahozko komunikazioaren azterketaz

arduratzen dena . Izan ere, adierazpenaren eraketa azaltzeko metodo objektibo baten

beharra zegoen komunikazioaren formulazioan parte hartzen duten benetako katebegi

bakoitza deskribatzerakoan . Hauburutu ahal izateko ikerketa bideetako bat,

adierazpenaren formulazioaren nahasteak aztertzen dituen metodo patologiko

esperimentalarekin (metodo klinikoa) bat dator; hau izanik, neuropsikologiaren

zeregina (Luria-k, 1980an).

Pentsa daiteke, Luria-ren esanetan, adierazpenaren kodaketa eta dekodaketa

gauzatzean parte hartzen duen baldintza bakoitzak, konplexua den prozesu hau

ziurtatzeko elkarlanean diharduen garunaren guneen bat-bateko laguntza duela .

Hauetako gune bakoitzak, eginkizun zehatza du, zabalagoa den prozesu honetan bere

partehartzea eskaintzen duelarik (Luria-k, 1974ean) .
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Historian zehar, gertakizun patologikoak, izaera "normala" edo

"normaltasuna" mugatzeko erabili izan ohi dira . Baina jokabide patologikoetatik,

ohizko jokabidea ezagutzeko baliagarriak diren ondorioak atera nahi baditugu,

Goldstein-ek dioen bezala, arreta handia jarri behar dugu eta beti ere kontutan izan

gaixotasunak eragindako nortasun orokorraren aldaketa ; izan ere organismoa

osotasuna delarik beraren edonon gertatutako aldaketa batek, sisteman, osotasunean

izaten baitu eragina (Goldstein-ek, 1933an) .

Hau dela eta, esan beharra dago mintzairaren oinarri neurolinguistikoez ditugun

ezagupenak, subjektu afasikoen azterketetatik abiatutakoak direla . Hemen gaude

bada berriz ere, saiakera honekin halako eremu aberatsa eta konplexua den honetan

zerbait lagundu nahian .

Hizketaren nahastea sortzen denean, kaltetutako garun-eremuak zeintzuk diren

ezagutzea da garunaren azterketari ekitea bultzatzen gaituena; eta honen bitartez,

berreskuraketarako plangintza bat eraiki daiteke .

1. 2 .Mintzairaren garun-antolaketa

Garun-hemisferioen egitura fisikoki banatuta dago . Mintzairaren eremuak,

garun hemisferio jakin batean daude lateralizaturik2 eta hau gutxienez kasuen

%95ean, ezkerraldean izaten da. Subjektu eskumatien %99ak, ezkerreko hemisferioa

2Lateralizazio hitza aipatzen dugunean, garunaren ezkerreko eta eskuineko
hemisferioen funtzioen desberdinketaz ari gara .
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du nagusi mintzairarako eta ezkertien artean %60ak, %15ak eskuinekoan

lateralizaturik duelarik mintzaira eta gainontzeko %15ak, bi aldetan izanik (Deus-

ek, 1992an) .

Egun jakin badakigu, ezkerreko hemisferio barruan ere, komunikazio jokabideen

antolaketa eta eguneratzean zati bakoitzaren ekarpen funtzionala ez dela bera inola

ere. Garun-egitura batzuk, eta batez ere garun-azaleko zenbait eremu, beste batzuk

baino garrantzitsuago agertzen zaizkigu funtzio linguistikoaren alderdi berezi batzuk

eusteko orduan. Aipatu eremu hauek, mintzairaren eremu izendatzen dira.

Antolaketa honetan badute eraginik batetik subjektuaren ezaugarri berezkoa den

esku-nagusitasuna eta bestetik kulturazkoak diren ikasketa malla, bigaren

hizkuntza/en ezagutza, hauen kode idatzia . . .(Joanettte-k; Lecours-ek, 1984ban) .

Laburtuz esanda, ezker hemisferioak, hitz egiteko, irakurtzeko idazteko,

kalkulu matematiko eta hitzak ideiatzeko (pentsatu) trebetasunak goberna litzake.

Eskuineko hemisferioak bestalde, ikusitako irudiak, musikalitatea, arrazonamendu

holistikoa, kokapen espaziala, geometrikoki kopiatu eta marraztea eta emozioak

sentitzea goberna litzake. Gorputz kailosoak berriz, bi hemisferioak aldi berean

erabili ahal izatea bideratuko luke, bi aldeak lotzen baititu (Estévez-Gonzalez-ek,

1992an).
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I. IRUDIA: Garun-azalaren banaketa . (A.A . 1980.ean, 145 . or.n)

Garun-banaketaren inguruan egindako azterketen emaitzek, garunaren erdialde

bakoitzak bere kasa somatu, ikasi, oroitu eta sentitu dezakeela diote, baina badagoela

desberdintasunik bien artean eta hau, iristen den informazioa bakoitzak duen jasotzeko

moduan datza (Springer-ek; Deutsch-ek, 1990an) .

Mota honetako lanetatik, bi ikuspuntu desberdin azaltzen zaizkigu mintzairaren

garapena azaltzerakoan : bata, hemisferioen asimetria3 haurraren garapenari lotua

dagoela diona; hau da jaio berritan bi hemisferioek ahalmen bera luketelarena .

3Asimetria diogunean, garun-hemisferio bakoitzak gorputzaren beste aldea

kontrolatzeaz ari gara .



Bigarren iritzia, jaiotzeko unean bertan dagoeneko asimetria hau eraikia dagoenarena

da (Manning-ek, 1992an) .

Ikuspegi klinikoa kontutan harturik, Lenneberg (1964ean) da mintzairaren

lateralizazioa pixkanaka ezkerreko hemisferioan ematen dela diotenetatik

adierazgarriena . Hauek lehen esan bezala, bi hemisferioek jaio berritan aukera berak

dituztela proposatzen dute .

Gazzaniga (1970ean) ere haurra garunaren aide bien ahalmen berekin jaiotzen

denaren ustekoa da, eta eskuineko eskuaren erabilera nagusitzeak ezkerreko

hemisferioak prozesamendu eremu garrantzitsuagoak eragiten dituela dio. Honek era

berean, eskuineko eskuaren erabilera indartuko luke, modu honetan nagusitasun

erlazioa eraikitzen delarik .

Hala ere badira iritzi hauen aurkako datuak non beha daitekeen ezkerreko

hemisferioa kaltetuta duten haurren artean, maizago agertzen direla hizkuntz

nahasteak .

Badirudi sexuen artean ere desberdintasunak agertzen direla lateralizazioa

dela eta. Honela askok diotenez, emakumezkoen trebetasun linguistikoen

errepresentazioa, aldebikoagoa da gizonezkoena baino, nahiz eta hizkuntzaren

jabetza eta erabileran ezkerreko hemisferioa nagusia izan. Normalean hau esaten da,

emakumezkoen hizkuntz berreskuraketa kopuru handiagoan eta modu azkarragoan

ematen dela behatu delako dena den momentuz hipotesi bat baino ez da .

Sarrera
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Aitortu beharra dago, garun-azalaren multzoaren funtzionatze-konplexotasunaz

gauza handirik ez dakigula, eta dakiguna baino gehiago dela ez dakiguna. Lesio

berberek ez dituzte beti zantzu berdinak eragiten. Hizkuntzaren jabetzak zehazten ditu

azalean eta azpiazalean funtzio desberdintasunak, eta ezin esan daiteke

desberdintasun hauek berdin berdinak direnik batengandik bestearengana (Bouton-ek,

1976ean). Pentsa daiteke orduan norbanakoen artean badagoela desberdintasunak eta

hauexek direla orduan kalte bat jasandakoan, indibiduoarteko desberdintasunen

arrazoia. Ikus dezagun bada ondoren xehetasun eta sakontasun gehiagorekin guzti

honetaz esan dena, patologiatik abiatuta, afasiatik hain zuzen ere; eta are gehiago,

gure helburua elebidunen azterketa egitea denez, zeintzuk diren elebidun afasikoen

azterketatik ateratzen diren ondorioak .
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14. Kasua: . .. Gabiangeyena, gabian,gabiangeyena bai zea&

itten este, te, tai, itentra, zuluak,itten bestientzakpgabez ta
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2.1. Afasia definizioak

Afasia

Abia gaitezen afasiari buruz hiztegiak ematen duen definizioarekin . Hona

hemen UZEIko Hizkuntzalaritza Hiztegian A. Eguskitza-k diona: "Afasia hitzarekin

intelektualki pertsona normalen komunikazio linguistikoan zenbait eragozpen sortzen

duen gaixotasuna adierazten da . Kausak fisiologikoak dira, hau da, burumuinaren

ezkerreko hemisferioan -eskumatien kasuan- mintzairaren alderdian gertatutako

kalte kortikalak, entzumen, ikusmen eta hizketaren organoekin zer-ikusirik ez

dutenak. Kalte horiek adierazpen eta ulerkuntzan eragiten dute, eta maila eta mota

askotakoak izan daitezke; hainbeste non eritasunaren ikertzaileek berek ere,

sailkapen bakar bat lortu ez baitute .

Afasia motarik ezagunen eta oinarrizkoenak, Henri Hecaen-en arabera, hauek

dira :

1- Adierazpen-afasia edo afasia higitzailea;

2- Zentzu-afasia;

3- Broca-ren afasia;

4- Eroalpen afasia eta

5-Amnesia afasia

Afasiaren definizio zabala kontutan hartzen badugu, izen honetan biltzen direla

ulertuko dugu gaixo batek funtzio sinbolikoarekinl izan ditzakeen zailtasunak garun-

1Funtzio sinbolikoaren bitartez (F. de Saussure-k) zerbait (objektu, gertakizun, etab .),
adierazia alegia, adierazle zehatz baten bitartez adieraz dezakegu, hizkuntza izanik funtzio
sinbolikoaren alderdi edo jokabideetako bat.

-20-



Afasia

kalte baten ondorioz. Jatorri zerebrala duen kaltea da eta hizkuntzarekiko2

ezgaitasuna edo zailtasuna sortarazten du nahiz eta adimenak bere osotasunari eutsi .

Lhermitte, Derouesné eta Lecours-en ustetan, afasia ez litzateke adimen

orokorraren alterazioaren ondorioa . Beraien ustetan, hitzezko pentsamenduan ematen

da nahastea afasia jazotakoan eta hau ez da sistema semantikora mugatzen soilik

baizik eta pentsamenduaren antolaketa logikoan ere eragiten du (Lhermitte-k;

Derouesné-k; Lecours-ek, 1971 .ean) .

Paul Cazayus-en hitzetan, afasiaz hitz egiterakoan, mintzairaren3 nahasketaz

ari gara . Nahaste honek, hitzen ulermenean zein adierazpenean agertzen du bere

2Hizkuntza, egoera psikikoen indibiduoarteko komunikazioa bideratzen duen nerbio-

iharduera konplexuaren ondorioa da, hizkuntz-komunitate bakoitzak berea duen

konbentzioarekin bat datozen moduanitzeko zeinuen materialkuntzaren bidez egoera hauek

sinbolizatzen dituelarik (Lecours-ek, 1 .979.an).

Hizkuntza, sakonean aztertu izan den adierazle-adierazi arteko erlazio sistema modura

ere definitua izan da. Hizkuntzak, idatzia izan zein hitzezkoa edo keinuzkoa izan, esanahi

unitateak, kontzeptuak, eite-unitateekin uztartzen ditu arbitrarioki. Honela bada, unitate

linguistiko soilak, oinarrizkoenetik konplexuenetara, elkarren artean konbinatzen dira, mafia

fonetikotik hasita alderdi semantiko eta sintaktikoa ere, modu jakin batean, kontzentzu

inplizituen bitartez, komunikazioa ulergarria gerta dadin gizatalde jakin batentzako, baina

ulergaitza aldiz besteentzako (Rondal, Comblain-ek, 1991 .ean) .

3Mintzaira, zeinu sistema bat da (F. de Saussure-k) edota zeinu hauek bildu eta esalditan

antolatu ahal izateko arautegia (Chomsky edo Sapir-en ikuspegi orokorraren arabera) .

Mintzaira, zeinu eta ikurren bitartez, gizakiok errealitatea kodifikatzeko dugun sistema

konplexuen ekoizpen ahalmena da. Honen helburua, berari buruzko ereduak sortzea litzateke

batetik -errealitate kulturala -, eta sozialki kosmobisio horrekin bat datozen norbanakoen

arteko komunikazioa eraikitzea bestetik (Buxó-k, 1983 .ean) .
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Afasia

eragina. Garun-lesio zehatzak eraginda izaten da bain ez du inolako harremanik

ekimen eta hauteman organo periferikoen lesioekin : afasia kontzeptutik kanpo

gelditzen dira beraz, kanpoko sensoriomotor atalen funtzionamendu txarrarekin bat

datozen ezbeharrak, gormututasuna kasu ; adimen urritasuna moduko adimen mailako

gutxitzeak; kokatu gabeko garun-lesioak (dementzia organikoak) edota neurosia eta

psikosia moduko ezbehar psikikoak (Cazayus-ek, 1981 .ean).

Ikuspuntu zehatzago batek afasia patologia linguistiko hutsa bezala definitzen

du: garuneko lesio batek eragindako komunikazio mailako ezbeharra eta

ezaugarritzat, hizkuntzaren ulermena, formulazioa eta erabileraren aje osoa edo

partziala dakarrena (Crystal-ek, 1983.ean). Bakoitzaren ahalmen linguistiko eta

kognitiboak parte hartzen dutelarik ez dira inoiz ere agertzen berdin berdinak diren bi

subjektu . Hala ere ohizkoa da jokabide afasikoa multzo handitan sailkatzen saiatzea .

Bestalde, Paradis-ek (1984 .ean) afasikoak aipatzerakoan hauek definitzeko

moduari so egiten badiogu, afasikoa, garun-kalte baten ondoren hizkuntz nahasteak

agertzen dituen subjektua dela ikusiko dugu; nahasteen natura desberdina izanik

orokorrean kaltearen kokapenaren arabera .

2.2 .Lehenengo behaketa eta hipotesien berrikusketa historikoa .

Faraoien garaiko Egiptoko medikuek, harreman zuzena zegoela eraiki zuten

garuneko zenbait zauri eta hitzaren galeraren artean (McHenry-k 1969 .ean) .



Aintzinako greziarrek ere jakinarazi zuten bat-bateko hizketa zentzudunaren

etendura egonkorren kasuak ematen zirela (Springer ; Deutsch-ek, 1990.ean) .

Hipokrate-k berak garuna, pentsamenduaren organoa zela zion eta garuneko

hemisferio baten lesioa eta beste aldeko hanka edo besoaren elbarritasuna elkarri

lotuta zeudela proposatu zuen (Bouton-ek, 1976.ean) .

Lehenengo hurbilketak, Franz Joseph Gall (1758-1828) eta Johann Gaspar

Spurzheim-ek (1776-1832) frenologiatik egin zituzten. Frenologiak, garezurraren

kanpoko eraketa, gizakiaren ahalmen eta izaera elkarren artean lotzen zituen. Hau

laster gainditu zen eta garrantzi handiagoa emango zaio neuropsikologiari .

Jean Baptiste Bouillaud-ek, 1825. urtean, garunaren aurreko lobuluetan jazotako

lesioek hitzaren galera eragiten dutela proposatu zuen eta garunaren eremu

desberdinek, funtzio desberdinak betetzen dituztela .

Geroxeago, 1836 . urtean Marc Dax-ek, 40 subjektu afasiko bain gehiago aztertu

ondoren, subjektu hauen garunaren ezkerraldea kaltetuta zegoela behatu zuen . Ezin

izan zuen eskuinaldea bakarrik kaltetua zuen kasu bakar bat ere aurkitu. Ondorioz,

garunaren erdi bakoitzak funtzio desberdinak kontrolatzen dituela proposatu zuen eta

ezker erdialdeak, hizkuntza kontrolatzen duela hain zuzen ere (Springer; Deutsch-ek,

1990.ean) .

Afasia

Jacques Lordat, 1843 .an, mintzairaren eragiketa eta mekanismoen azterketa

introspektiboa egiten saiatu zen eta eleaniztunaren disoziazio afasikoaren



deskribaketa argi bat azaldu zuen. Berak, pentsamendua eta mintzaira desberdintzen

zituen bai eta ideiak eta hitzak ere.

Boca-k, 1861. urtean, entzefaloa eta adimenaren garapenen arteko erlazioaren

eztabaidari ekin zion.

Broca-k berak erakutsi zigun 1865. urtean, ezkerreko hemisferioa dela

eskumatien hizkuntzaz arduratzen dena . Funtzioen asimetria honek, berezkoa den

aurrejarrera biologikoari erantzuten diola zioen eta hirugarren ezker zirkunboluzio

frontalaren atzeko erdiak (beranduago Broca-ren eremua izenez ezagutuko duguna)

garrantzi nagusia duela hizkuntzaren ekoizpenean Broca-k, 1865 .ean) . Broca-ri zor

diogu hein handi batean hizkuntzen ezbeharretan ikerketa sistematikoari ekiten

hastea; eta hemendik aurrera, garun-kaltearen diagnostikoa, subjektuaren hitzezko

aktibitatearen azterketatik abiatuta ekingo zaio . Berak behatutakoa ez zuen afasia

izenez izendatu baizik eta afemia (aphemie) ; hau da, mintzaira artikulatuaren jabetu

ondorengo nahastea, hitzaz definitu zuen .

Afasia

Armand Trousseau-k 1864 . urtean, afemia terminoa afasia-z ordezkatu zuen eta

bere ustetan afasiak adimenaren nolabaiteko kaltea zekarrela beti azaldu zuen .

Jackson-ek, 1868. urtean, hemisferio aider-aren ideia proposatu zuen. Honako

hau, garun-nagusitasunaren ideiaren aitzindaria izan zen .

Hemendik abiatuta, hasieran pentsatutakoa baino arazo konplexuagoaren

aurrean zeudela ohartu ziren hizkuntzaren nahasteen inguruko alorra aztertzen ari

ziren ikerlariak zeren eta ez zen hitzaren galera soilik, baizik eta aurrean agertzen



Afasia

ziren beste zenbait sindrome ere; hala nola: kontrola-ezinezko berbalizazioa,

desegituratutako sintaxia, etab . Puntu honetatik aurrera, nahaste hauek lesio

desberdinak eraginda izatea bazitekeela susmatzen hasi ziren eta ikuspegi

anatomikoa kontutan edukirik, lesioak modu desberdinean kokaturik egon zitezkeela

batetik eta bestetik, mintzaira, maila sentsorial eta hautematean ere interpretatu

beharra zegoela. Tesi hau izan zen Henry Charlton Bastian ingeles medikuak

proposatu eta defendatu zuena 1.869 . urtetik aurrera eta hau da, ondoren Wernicke-k

jorratuko duen eredu elkartzailea (Peña-k,1984 .ean).

Handik gutxira, 1.870. urtean hain zuzen ere, Fritsch eta Hitzig hizkuntzalariek

garun-kokapenak hala zirela esperimentalki frogatzen saiatu ziren . Izan ere, onartu

beharra zegoen hizketaren egintzan eremu desberdinek hartzen zutela parte eta

ondorioz, hauetako edozein desegiteak hizketari zegokion natura bereko kaltea

zekarkiokeela .

Denborarekin, gero eta f%abardura gehiago gehitzen joango dira alor honetan

murgilduta dauden ikertzaileak eta ezaugarri eta sintoma bakoitzari ere etiketa

berriak jartzen .

Carl Wernicke-k, 1874.n urtean, bigarren zehaztasun bat gehitu zuen : burutu

zituen ikerketen ondorio gisa, lehen ezker zirkunboluzio tenporalaren atzeko erdi edo

herena, entzundako hitzen irudien kokaleku zela azaldu zuen eta beraz, hizketa

ulertzerakoan derrigorrezkoa zena. Entzundako hitzen kokaleku honen hondamen edo

eraldaketak, hauteman afasia eragiten duela proposatu zuen eta eremu honetan

jazotako kalteak, norberaren hizkuntzaren entzundakoaren kontrola galtzerakoan,

adierazpenaren koherentzi eza dakarrela zioen . Bere ustetan, pentsamendua eta
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mintzaira, hasieran behintzat elkarrengandik askeak diren bi prozesu desberdinak

dira .

Ondoren, 1885 . urtean, 1.874 . ean Carl Wernicke-k, proposatutako hipotesia

birlandu zuen berriro, afasiaren teoria orokorra proposatuaz . Mintzairaren oinarrizko

osagai bakoitza garun-zentru desberdine lotzen zaiela azaldu zuen, zentro hauetan

jazotako kalteak, afasia mota desberdinak sortarazten dituztelarik . Bestetik,

zentroen arteko lokeretan gertatutako kalteak, beste afasia mota batzuk eragingo

dituztela ere esan zuen .

Déjerine-k, adierazpen afasia eta ulermen afasia desberdindu zituen bai eta

modu misto bat ere, erabateko afasia modura izendatu mena alegia. Bere meritua,

mintzairaren eremua argi eta garbi mugatzea izan zen bai eta eremu honetan jazotako

ezen lesiok alderdiren batean edo bestean, mintzairaren eraldaketa eragiten duela

adieraztea izan zen.

Condillac-en ustetan, pentsamendua, mintzairaren mende dago . Hitzak,

pentsamenduaren bitartekoak dira eta irudirik gabe pentsamendurik egon ez daitekeen

bezala, ez dago hitzik gabeko pentsamendurik.

Garapen historikoari jarraiki, 1898 . urtean Albert Pitrès-ek, afasia amnesikoa

ikertu zuen eta bertatik abiatutako aldaketa klinikoen azterketa argitaratu zuen .

Aurrerago, 1906 . urtetik aurrera Pierre Mariek, afasiaren arazoaren

berrikusketari ekiten dio . Bere esanetan, afasiko guztiengan ematen da hitz

egindakoaren ulermenaren nahastea maila batean edo bestean, maila hau aldakorra
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izanik. Bere ustetan beraz, afasia mota bakar bat dago; Wernicke-ren afasia alegia.

Broca afasia beretzat, Wernicke afasia eta anartriaren arteko elkarketaren ondorioa

besterik ez da. Bere esanari jarraituaz, urte honetan bertan adierazten du,

afasikoengan ematen den beste arazo garrantzitsu bat, adimen orokorraren

ahalmenaren urritzea dela, nahiz eta beraien definizioetan kliniko gehienak esan

adimena bere osotasunean mantentzen dutela (Marie-k, 1906.ean) .

C.Foix-ek (Pierre Marie-ren ikaslea izandakoa), afasia batez ere barne-

mintzairaren disoziazio prozesua dela dio eta honen ezaugarri modura agertzen dira

hiztegiaren galera edo ahaztea, bestea ulertzeko gai ez izatea edota hitzak

esaldietan antolatzeko ezintasuna .

Head-ek afasiaren agerpen klinikoak lau sailetan banatuko ditu:

	Hitzen afasia : ezin hitzak oroitarazi. Ulermenari eusten zaio baina kalkulua

nahasturik agertzen da.

	 Afasia sintaktikoa : esaldiaren egitura gramatikalaren nahaste larria .

Subjektua hitzen jabe da baina ezin ditu hauek modu zuzenean antolatu .

Afasia nominala : sintaxi eta adierazpenean nahasterik izan gabe, subjektua

ez da aurkezten zaizkion objektuak izendatzeko gai, ez hitzez, ez eta idatziz ere .

Irakurketa eta idazketa nahasturik daude eta kopia, ematen zaion ereduaren ispilu

da; hau da, ez du berezko grafiaz idazten baizik eta hitzez gainera, hauen grafia edo

eite bera birsortzen du .



ekin zitzaion .

2.3 .Afasien etiologia

Afasiaren jatorria, hizkuntz ekoizpenean inplikaturik dauden garun eremuen

lesioetan datza (Roig Rovira; Bagutia Durich; Pefia Casanova; Garrido-k, 1985.ean) .

Lesio hauek, modu askotara gerta daitezke :

Badira jatorri baskularra duten afasiak, enboliak, tronbosiak edo odol-jarioen

modukoek eragindakoak garun-ehunaren hondaketa dela eta. Ezkerreko garun arteria

ertaina da jatorri honetako afasiaren arduradun nagusia . Afasia kasu gehienak

eragiten dituen jatorria da hau

	Badira jatorri traumatikoa duten afasiak ere, erorketak, kotxe istripuak,

interbentzio kirurgiko eta antzeko istripuek eragindakoak.

Afasia

	Afasia semantikoa : hitzezko mezuak ulertzeko zailtasuna . Subjektua

zehaztasunetan galtzen da . Irakur eta idazteko gai da nahiz eta esanahia ulertu ez .

Garai honetatik aurrera, afasiaren interpretazioaren zabaltze eta zehazteari

	Beste jatorri mota bat, tumoreak lirateke, inguruko ehunek lesioak jasaten

baitituzte hauen presiopean. Hauek eragiten duten lesioa iraunkorra da.



•Azkenik eta maiztasun handiz ematen ez direnak, jatorri inflamatorioa duten

afasiak ditugu, ezagunenak ditugularik meningitis, enzefalitis eta antzerakoak

eragindakoak (del Barrio-k, 1985 .ean) .

Luria-ren esanetan, lehenengo ikerketa neurologikoek azaldu zutena, afasiak,

ezker hemisferioko zenbait eremuren lesioak eraginda sortzen direla izan zen. Lesioa

eskuineko hemisferioan edota garun-azaleko hitz egiteko eremutik kanpo jazotakoan

ez du orokorrean afasiarik eragiten (Luria-k, 1978 .ean).

Gehienetan, zenbat eta eremu zabalagoa izan kaltetua, orduan eta larriagoa da

honek eragindako afasia. Lesioaren kokapena garrantzitsua da ez bakarrik

subjektuaren jokabide linguistikoan izan dezakeen eraginagatik baizik eta kokapen

hauetatik eratorritako sintoma motagatik ere . Aipagarria da modu berean, zenbat eta

berriagoa izan afasia, orduan eta larriagoa dela . Baina denboraren jarioak, badu

pixkanakako errekuperaketaren aldeko eragina .

Orokorrean, zenbat eta gazteagoa izan lesioa jasandako subjektua, orduan eta

errekuperaketa itxaropena handiagoa da .

2.4. Afasia taxonomiak

Afasia

Orain artean esan bezala, afasia mota desberdinak sailkatu daitezke lesio

motaren arabera. Honako hauek dira garrantzitsuenak (Roch Lecours; Branchereau;

Joanette-k, 1984.ean) :



2 .4.1 .-Broca Afasia4

Afasia

Broca afasia, hirugarren ezker zirkunboluzio frontalaren atzeko zatia edo

bertatik datozen eta bertara doazen axon sareak ukitzen dituen lesioen ondorioa da.

Broca afasia mota duenak, gutxi hitz egiten du (hasieran zenbaitetan deus ere

ez). Beti ere hitzen ekoizpenaren gutxitze kualitatibo zein kuantitatiboa nabarmena

da. Are gehiago, elokuzio motela, neketsua, silabikoa du ezaugarritzat. Denbora

jakinik gabeko bilakaera epe baten ondoren, gutxitze hau, agramatismo5 izenpean

ezaguna dugun jokabidean bilaka daiteke (Lecours, Lhermitte-k 1979 .ean; Lecours,

Lhermitte, Bryans-ek 1983 .ean; Tissot, Mounin, Lhermitte-ek 1973 .ean), ekoizpenaren

alderdi sintaktikoaren nahasketa ezaugarritzat duelarik . Hitzen esanahia ulertzen

dute eta jakin ere badakite zer den esan nahi dutena baina askotan ez dira hau

adierazteko gai. Idatzi ahal badezake, honetan ere antzeko nahasketak antzeman

diezaizkiguke.

4Broca motako afasiak, honako izen hauekin ere agertu dira izendatuta: afemia, afasia

motorea, garun-azaleko afasia motorea, afasia frontala, adierazpen afasia, hitzen afasia, afasia

sintaktikoa, afasia motore eferentea, afasia motore zinetikoa, kontiguitatearen ezbeharra,

elkarren segidan ekoiztutako unitateen kodaketaren ezbeharrak eragindako desintegrazio

afasikoa, kodaketaren ezbeharra, afasia fonematikoa, afasia ez fluentea, A . motako afasia

(Jarema-k, 1984.ean) .

5lkus 1.6 . Atalean, "Afasia lotuta agertzen diren hizketaren nahasteak"-en hain zuzen ere

agramatismoari buruz dioguna .

-30-



2 .4.2.-Wernicke Afasia 6.

Afasia

Wernicke afasia, lehenengo, edo lehen bi atzeko eta ezkerreko zirkunboluzio

tenporalaren edo bertatik datozen eta bertara doazen axon sareak ukitzen dituen

lesioen ondorioa da .

Kasurik ezaugarrien eta egonkorrenetan, Wernicke afasikoak asko hitz egiten

du. Alderdi fonetikoa kontutan harturik diskurtsoaren ekoizpena erabat normala da

baina oroimen lexikalean nahasketak ditu, desbideraketa ugari dituelarik ; hala nola :

desbideraketa fonemikoak, hauetatik ohizkoenak parafasia fonemikoak izanik; hau

da, hitz batzuen fonema batzuk ahaztu egiten ditu edo aldatu edo ordezkatu; hitzen

parafasia formalak, non hitz bat, antzeko fonemak dituen beste batek ordezkatzen

duen; neologismoak ; hau da, parafasia fonemikoak ez diren diskurtsoaren

desbideraketak, hitzak izango balira bezala ekoiztuak, baina hiztegietan agertzen ez

direnak; hitzen desbideraketak, ezaugarriena parafasia semantikoa izanik, bertan

hitza, esanahi semantiko antzekoa duen beste hitz batek ordezkatzen duelarik ; etab .

6Wernicke motako afasiak, honako izen hauekin ere agertu dira izendatuta : afasia

sentsoriala, garun-azaleko afasia sentsoriala, afasia tenporala, inpresio afasia, ulermenaren

afasia, sintaxiaren afasia, afasia pragmatikoa, antzekotasunaren ezbeharra, dekodaketa eta

konkurrentziaren ezbeharrak eragindako desintegrazio afasikoa, dekodaketaren ezbeharra,

nagusitasun sentsorialeko afasia tenporala, hitzen gortasuna nagusi duen afasia sentsoriala, I

motako Wernicke afasia, Wernicke afasia zehatza (Jarema-k, 1984.ean) .



Gaixoak ez du zuzen irakurtzea lortzen ez eta proposatzen zaizkion hitz eta

esaldiak ongi errepikatzea ere . Izendapen froga bat eginez gero, bere ekoizpena ez da

zuzena eta lexikoa eskuratzeko zailtasun nabariak ageriko dira . Idazmena, subjektua

eskolatua izanez gero, oso murriztua egon daiteke, zenbaitetan ezinezkoa izanik edota

nahiko onargarria izan baino desbideraketa mota desberdinaz hornituta egon,

hitzezko ekoizpenean ikusitakoen antzerakoak .

Wernicke afasia mota bat badago non idatzizko ulerkuntza hitzezkoa baino

nahastuagoa dagoen eta idazmena ere, berezko jarioa bain gehiago .

2 .4 .3.-Eroalpen Afasia .

Afasia

Eroalpen afasia, Wernicke-k 1875. urtean zioenaren arabera, adierazpen afasia

bat da, hizketaren zentro sentsorial eta motorearen arteko konexioen etendurak

sortutakoa.

Beranduago, afasiaren ikertzaile desberdinek sailkapenen berrikusketa

egiterakoan, ezaugarrien konplexotasuna zela eta azalpena laburra iruditu zitzaien .

Hau honela izanik, prozesu fisiologikoaz gain, egitura psikologikoaren deskribaketa

egitea beharrezkoa zela ikusi zuten berrikusketa honi ekin ziotenak, Goldstein eta

beranduago Luria kasuko .

Aipatu beharra dago era berean, sailkapenetan agertzen diren beste zenbait

afasia moten antzera, eroalpen afasiaren modu garbi edo zorrotzik ez dagoela, eta



1980.ean) .

Afasia

errepikaketaren nahastea, beste zenbait sintomekin bilduta egoten dela (Luria-k,

Afasia mota hau jasaten duena ez da hitzak errepikatzeko gai . Berezko jarioan,

sintagma autonomo (hitz) edo sintagmen konbinaketa mailan agertzen dira nahasteak.

Aipatutako ezaugarriak, neurri berean agertzen dira idazketan ere(Dubois ; Hécaen;

Angelergues; Maufras du Chatelier; Marcie-k, 1963 .ean). Gaixoak la-ia normalki

ulertzen du hitzezko eta idatzitako hizkuntza. Bere diskurtsoa, normala da maila

fonetikoan, baina hitzak oroitarazterakoan nahaste garrantzitsua jasaten du,

desbideraketa fonemiko dezente dituelarik . Ulermena beraz, Broca afasikoenarekin

konparagarria gerta daiteke eta adierazpenean berriz, Wernicke afasikoenarekin.

Ohizkoa izaten da errepikaketan trabatzea . Zenbaitetan afasia mota hau Wernicke

afasiaren bilakaera mota bat ere izaten da .

2.4.4.-Transkortikal afasia eraginkorra .

Neurologoek dagoeneko 1870 . urtean desberdindu zuten afasia mota hau. Hasera

batetan azaldutako oinarri teorikoen arabera, afasia mota honetan, etenda daude

ustezko ideien zentroko eta hizketaren zentro motorearen arteko konexioak .

Kasuen azterketari ekin ondoren eta ordutik aurrera fisiologia, psikologia eta

hizkuntzalaritzan emandako aurrerapausoak kontutan izanez gero azalpen hau

soilegia zela antzeman zen . Luria-k honen berrikusketari ekin zion eta neurologiak

aspaldidanik aide batetara utzita zuela ikusi men definizioan aipatutako

kontzeptuen zentro berezia, honexek baliogabetzen duelarik hasieran aipatutako
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deskonexioa. Berak aztertutako kasuetatik abiatuta, zenbait ondorio atera ahal izan

zituen; hala nola: nahastea gaixoaren hizketaren eremu motorean zein hitzezko

prozesuetan gertatzen dela eta lesio-eremuaren arabera, desberdina da agertzen den

nahastea (Luria-k, 1980 .ean).

Berezko jarioa nahastuta aurkitzen da eta aurreko afasia motan ez bezala,

honetan, hitzen errepikaketa ez dago oztopaturik. Ekoizpen idatzia ia ezinezkoa

bilakatzen da . Poliki baina subjektuak lortzen du besteren baten hitzak ondo

errepikatzea, ozenki irakurtzea, diktaketan idaztea eta kopiatzea. Ulermena ona da .

Hizketa urna da baina ongi artikulaturik agertzen da eta sintaktikoki zuzena da

nahiz eta zenbaitetan hitzak aurkitzeko zailtasunak eduki .

2 .4 .5.-Zentzumenezko afasia transkortikala .

Errepikaketari ondo heltzen dion Wernicke afasia mota bat izaten da sentimen

afasia . Batez ere hasieran, nahaste handiak ditu idatzizko eta hitzezko ulermenean.

Errepikaketa, normala da, zenbait kasuetan ekolaliarako 7 joera agertzen delarik .

Alderdi fonetikoa ere normala da, baina zailtasun handiak erakusten ditu

lexikoa gogorarazteko . Idazketaren grafismo eta automatismoa normala da nahiz eta

7Hona hemen UZEIko Hizkuntzalaritza Hiztegiak Ekolaliaz diona : "Ekolalia izenak eri
afasikoari gertatzen zaion fenomeno hau adierazten du: eriak entzun dituen hitz edo perpaus
batzuk, behin eta berriro esaten ditu, nahiz eta horiek esanahirik ez izan eriarentzat berarentzat .
Sarritan ez die beste erantzunik ematen jartzen zaizkion galderei" .
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berezko idazketa urna izan eta paragrafia 8, neologismo eta pertseberazioz 9 hornituta

egon. Zenbait kasutan irakurketa ozena ia normala da baina beste batzutan parafasia

eta neologismoak agertzen dira . Irakurritakoaren ulermena, nahasturik dago (Peña;

Barraquer-ek, 1983.ean) .

2 .4 .6 .-Afasia amnesikoa edo anomia.

Afasia

Hizketaren prozesu sentsorial eta motoreak ez daude nahasturik baina bai ordea

hitzaren oroimena (Luna-k, 1980.ean) . Afasia amnesikoaren ezaugarri nagusia, hitzak

aurkitzeko zailtasuna da. Hitz desegokiak aukeratzen dira eta esaldi asko eta asko

amaigabe gelditzen dira . Inguraketa10 ugari azaltzen dira hitz jakin bat esaten

saiatzen direnean .

Hitzezko ulermena ona da orokorrean. Errepikaketak, ez du zailtasun berezirik

agertzen. Irakurketa ozena normala da, bai eta honen ulermena ere. Berezko

idazketan, jarioaren antzerakoa gertatzen da, hitzen falta somatzen da alegia. Kopia

eta diktaketa normalak dira (Peña ; Barraquer-ek, 1983.ean).

8Paragrafia: Testuinguruan aproposak ez diren eta subjektuak idatzi nahi duenarekin
antzekotasun fonemiko zein erlazio semantikorik ez duten hitzak .

9Pertseberazio: behin eta berriz beharrezkoak ez diren sílaba, sintagma edo hitzen
errepikaketa.

101nguraketa hitzarekin, subjektuak esan nahi duen eta ekoiztea lortzen ez duen hitzak
adierazten duen objektuaren erabilera, ezaugarri etab .ei buruzko azalpenetan luzatzea adierazi
nahi dugu.
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2.4.7.-Afasia globala edo erabatekoa .

Erabateko afasia modura ere izendatzen da honako hau. Afasia motarik

larriena da. Kasurik gehienetan, kaltea mintzairaren eremu guztietara hedatzen da;

hau da, ezkerreko hemisferio osoa dago orokorrean kaltetuta. Murriztapen izugarria

ematen da bai alderdi kuantitatibo zein kualitatiboan, bai hizkuntza idatzian zein

jarioan. Ulermena mugatuta izaten dute eta ez dira errepikatzeko gai izaten.

Eman, ematen dira kalte beraren aurrean indibiduoarteko desberdintasunak eta

desberdintasun hauen erantzuna maila batean behintzat, badirudi mintzairaren garun-

antolaketan eskuineko hemisferioak duen partehartzean egon daitekeela .

2.4.8.-Afasia optikoa .
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Literaturaren arakaketa egiterakoan, beste afasia mota bat ere agertzen zaigu,

afasia optikoa hain zuzen ere . Garuneko lesiodunen artean badira izendapena

nahastuta duten zenbaitzuk, baina izendatu beharreko objektua ikusmenaren bitartez

jasotzen dutenean bakarrik ; beste modu batetara jasotzen dutenean aldiz, (ukimena,

entzumena, . ..) zuzen izendatzen dute maiz . Izan ere ikusi, ondo ikusten ditu eta badaki

zer diren, baina ez da izendatzeko gai. Izendatzeaz gain, beste zenbait hutsegite ere

izan ditzake; hala nola: parafasia semantikoak, pertseberazioak (Lebrun; Devreux-

ek, 1986 .ean) .



2 .4.9.-Afasia gurutzatua.

Aipatua izan den beste afasia mota bat, afasia gurutzatua deritzana da . Termino

hau B. Bramwell-ek sortu zuen (1899), ezkerti batek jazotako eskuineko hemiplegia

eta afasia edota eskumatiak jasandako ezkerreko hemiplegia eta afasia izendatzeko .

Egun, eskumatiengan eskuineko hemisferioak eragindako afasiak izendatzeko

erabiltzen da (Roig Rovira; Baguña Durich; Peña Casanova; Garrido-k, 1985.ean). Oso

gutxitan gertatzen da (afasiko eskumatien artean %1 eta tren artean) .

Ikus dezagun laburturik ondorengo taulan, zeintzuk diren afasia mota nagusien

Afasia

oinarrizko ezaugarriak :

1 . TAULA: Afasien ezau arri na usien labur ena Rondal Seron 1988

0= Jokabide normala edo ia-normala (Ona)

T= Kaltetutako, nahastutako jokabidea Marra)

Afasia Jarioa Errepikaketa Izendapena Ulermena

Broca T T T O

Transkortik e. T O T O

Wernicke O T T T

Eroalpen O T T 0

Amnesikoa O O T 0

Transkortikala O O T T

Globala T T T T



2.5:Afasiaren azterketan kontutan hartu beharreko aldagaiak .

Goodglass eta Kaplan-ek (1986.ean) hiru helburu orokor markatzen dituzte

afasiaren azterketari ekiterakoan ; hala nola:
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1) Sindrome afasiko jakin bat diagnostikatu.

2) Ahalik eta froga gehienen bitartez egoera aztertu

3) Oraindik ere osorik dituen eta galduak dituen ahalmenak zehaztu,

berreskuraketa plangintza egin ahal izateko .

Afasiaren natura eta bilakaeran eragin handia duten aldagaiak, adina,

lateralizazio maila, sexua, elebiduntasuna (aldagai hau bereziki aztertuko dugu

ondorengo ataletan, hau baita zehazki gure ikergaietariko bat), adimen maila eta

ikasketa maila ditugu . Ikus ditzagun ondoren zehatzago, hauetako batzuk:

2 .5.1 .-Adina .

Haurren afasiak ezaugarri bereziak dituzte zeren eta oraindik bere heldutasun

osoa lortu ez duen garunean gertatzen baita . Haurtzaroko afasia gisa hartuak izan

daitezke, 2 eta 15 urte bitartean gertatzen direnak (Peña Casanova; Barraquer Bordas;

Roig Rovira-k, ) .



Afasia

Badirudi bizitzaren bigarren urtera aidera, eskumatien eskuineko hemisferioak

helduarenak baino garrantzi handiagoa duela hitzezko funtziotan eta

heldutasunarekin batera pixkanaka pixkanaka galtzen doala . Hau da hain zuzen ere

A.R. Luria-k 1973.an funtzioaren lateralizazio progresiboaren legea modura izendatu

zuena.

Hau honela izanik eta jakinik garunaren eskuinaldeko lesioak eragindako

afasiak oso gutxitan gertatzen direla helduengan, badirudi adin jakin batean

behintzat (haurtzaroan) maizago gertatzen direla (Basser, 1962; Alajouanine ;

Lhermitte-k, 1965.ean; Hécaen-ek, 1976.ean) . Bi-hiru urtetik aurrera gero eta gehiago

daude ezkerrean lateralizaturik lesio afasikoak .

Honela bada, hasera batetan, haurtzaroan alegia lateralizatu gabe dagoen

bezala, hizkuntzarako garun-antolaketa funtzionala pixkanaka doa lateralizatuz

haurtzaro eta nerabezaroan zehar. Lateralizazio prozesu hau, pixkanakoa da, geldoa

eta honela uler daiteke bada, ezkerreko hemisferioan jasandako lesioak eragindako

afasiaz aro honetan gertatzen diren berreskuraketa harrigarriak (Joanette ; Lecours-ek,

1984.ean).

Haurrengan ematen den afasia ez da batere ohizkoa eta behin-behinekoa

bezala hartzen da kontutan, ez ditu ondoriorik uzten edota oso gutxi behintzat

(Ducarne de Ribacourt-ek) . E . Guttmann-ek (1942.ean), hizkuntzaren berreskuraketaren

azkartasuna azpimarratzen du eta A. Branco Lefevbre (1950 .ean) eta J. de

Ajuriaguerra-k (1958 .ean), baieztatu egiten dute . Th. Alajouanine, F. Lhermitte-k

(1965.ean), R. Collignon, A. Hécaen, Angerlergues-ek (1958.ean) aldiz, hitzezko eta

idatzizko adierazpenaren urritasunaren garrantzia azpimarratu zuten .



Afasia

Edozein lesio jazota ere normalean ez da ulermena egozten eta antzematen dena,

ekoizpenaren galera, murriztea, gutxitzea izaten da, hutsegiteak baino gehiago .

Bestetik afasiaren berezko berreskuraketa, askoz ere hobea da haurrengan helduengan

baino (Launay; Borel-Maissony-k, 1975 .ean) eta badirudi agertzen diren afasia

iraunkor kasuak, bederatzi urtetik aurrera baino ez direla ematen (Bouton-ek,

1976.ean) .

Idazketaren nahasteak, helduarengan baino maizago ematen dira eta

iraunkorragoak izaten dira orokorrean, berreskuraketa ere hitzezko adierazpidea

bain askoz ere motelagoa izaten delarik.

Badirudi 12 eta 15 urte bitartean jartzen dela haurren eta helduen afasiaren

arteko muga. Kasurik gehienetan, afasiaren ezaugarriek atzera egiten dute 3 hilabete

eta urte bete bitartean . Ohizko mintzaira, se¡ hilabetetan berreskuratzen da

normalean, azkarrenik ahozko ulermena berreskuratzen delarik (bi edo hiru astetan)

eta elaborazio sintaktikoa besterik ez da gelditzen urri samar. Behatu ahal izan da

bestetik zenbat eta gazteagoa izan subjektua, berreskuratu ahal izateko aukera

gehiago dituela (Roch Lecours, A; Lhermitte, F.-ek, 1979 .ean) .

Bestetik, berreskuraketa dela eta, badirudi ikaskuntza berri baten aurrean

gaudela, birlanketarenean baino (Ducarne de Ribacourt-ek) eta berreskuraketa

formalaren eraginez zirkuitu berriak sor daitezkeela pentsa dezakegu (Roch Lecours,

A; Lhermitte, F.-ek, 1979.ean) .



Afasia

C.Launay eta D.Houzelek diotenez, deskribaketa klinikoa berdina da ia

guztietan. Normalean gaitza hasieran oso gogorra izaten da zeren eta traumatismo edo

tumore baskular baten hausketak eragina izaten da gehienetan . Helduengan ez bezala

haurrengan oso kasu gutxitan izaten da gaixotasun progresibo baten ondorioa .

2 .5.2 .-Lateralizazioa . Esku-nagusitasuna : ezkerti eta eskumatiak .

Dagoeneko bada mende eta erdi baino gehiago Paul Broca eta Carl Wernicke-k

mintzairaren kokalekua zehazteari ekin ziotena eta garun-nagusitasunaren fenomenoa

azaldu zutela ; hau da, gizaki gehienetan, hizkuntz-funtzionamentuaren egitura,

ezkerreko hemisferioan dagoela kokatuta, eskumatien %99an (R. Damasio; Damasio-

k, 1992.ean) eta ezkerti eta ezker-eskumatien arteko %70.an gutxi gora behera,

(Milner, Branch eta Ramussen-ek, 1964.ean), baina badirudi azken hauek afasiaren

berreskuraketa hobea dutela, eskumatiek baino, ez dutela beraz eskumatien neurri

berean hizkuntza ezkerrean lateralizaturik .



Afasia

II . IRUDIA: Ezkerti eta eskumatien garun-adierazpena (Portellano, j .A.,1 .992, 59. orritik

hartuta) .

Ezkertietan ematen den afasia aztertzerakoan, kontutan hartu beharrekoa da,

ezkertien garunaren antolaketa orokorra ez dela eskumatien antolaketaren ispiluan

eginiko kopia soil bat; izan ere, hemisferio baten zein bestearen kalteak eragin

ditzake hizkuntz nahasteak ezkertiengan .

Orokorrean, subjektu ezkertietan agertzen diren nahasketa afasikoen artean,

batez ere adierazpen nahasteak ematen dira ulermenarenak baino gehiago eta

orokorrean eskumatienak baino igarpen hobea dute ezkerreko zein eskuineko

hemisferioak jasan kaltea . Hala ere, norbanakoen arteko aldakortasuna handia da
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Afasia

(Barraquer-ek, 63.ean) . Luria-ren ustetan (1974.ean) hizketaren funtzioaren

lateralizazioak ezkerreko hemisferioarekin duen lokera ez da erabatekoa; aitzitik,

ezkerreko hemisferioaren erabateko nagusitasunetik eskuineko hemisferioaren

partehartze partzial edo erabatekora arte, tarteko egoera ugari daude .

Eskuineko hemisferioak subjektu afasikoen hizkuntzan duen betebeharra zein

den ez dago erabat finkatuta, iritzi asko azaldu baitira honen inguruan . Jakin

badakigu duela mende bat bain gehiago lotuta daudela ezkerreko hemisferioko

kaltea eta eskumatiaren afasia; baina hala ere, subjektu afasikoak nahiz eta beraien

hizkuntzan/etan kalteak jasan, ez dira mututurik gelditzen; pentsa daiteke beraz,

eskuineko hemisferioak ere baduela zereginik (Cambier; Elghozi; Signoret; Henin-ek,

1983.ean) .

Elebidunen afasiaren azterketaren atalean helduko diogu berriz ere arazo honi,

eta honen inguruan sortutako iritzi desberdinak bildu eta azalduko ditugu .

2.5.3 .-Sexua .

Nahiz eta sexuari lotutako iritzi asko azaldu, egungo datuekin ezin atera

daitezke oraindik ondorio fidagarririk ez eta baiespen borobilik egin; dena den,

azterketa gehienetan ikusi da gizonezkoen afasiko populazioa emakumezkoena baino

handiagoa dela.
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2 .5 .4 .-Elebiduntasuna .

Arrazoi askok pentsa arazten digute eleaniztunetan ematen den hizkuntzaren

garun errepresentazioa ez dela erabat elebakarretan ematen denaren berbera (Paradis,

1977,1983) eta esan bezala arazo hau hurrengo atalean aztertuko dugu modu

sakonagoan.

2.5.5.-Hizkuntza idatzia .

Hizkuntz idatziaren nahasteak gertatzen direnean, idatzizko mezuen

ulermenean eragina duten nahasteak alexia hitzaren bitartez izendatzen ditugu , eta

agrafiaren bitartez berriz, idazteko ahalmenaren nahasteak (Cornez ; Gomez-ek,

1985.ean) .

Idazketari dagokionez, afasiko gehientsuenak jasaten dute agrafia mailaren

bat. Baina beti ere idazketa aztertzerakoan kontutan eduki behar da subjektuaren

kultura maila, berak lesioa jasan aurretik idazketaz egiten zuen erabileraren

maiztasuna bai eta aidez aurretikako bere idazkerarekin erkatu oraingo hau ahal

izanez gero behintzat (Roch Lecours, A.; Lhermitte, F.-k, 1979.ean) .

Pentsa daiteke kode idatzi desberdinek (alfabetikoak, silabikoak,

ideografikoak) ez dutela garun errepresentazio berbera, maila anatomikoan behintzat

(Roch Lecours; Branchereau; Joanette-k, 1984.ean) eta hau dela eta asko idatzi da;

batez ere, idazketa sistema desberdinen jabe diren afasikoak direla eta, aide eta

aurkako iritziak agertu direlarik nahiz eta aldekoak nagusitu.

Afasia



2 .5.6.-Alfabetatugabeak.

Tzavaras eta lankideek (1981.ean) ziotenez, alfabetatugabeak, alfabetatuak

baino funtzioen ezker lateralizazio markatuagoa dute, eta eskuineko belarriaren

abantaila erakusten dute .

2.6.-Afasiari lotuta agertzen diren hizketaren nahasteak .

Afasia

Orokorrean afasia mota guztietan agertzen den nahastea, hiztegiaren urritzea da ;

urriagoa da alegia eskuragarri duten hitz kopurua . Antzeko nahasteak ematen dira

era berean, eta subjektu bakoitzak jasaten duen afasia mota bakoitzari zehazki

dagozkionak aide batetara utzirik, hitzen berrezagutza, izendapena, irudi/hitz

arteko bikotearen egokitasuna eta diktaketa mailan (Schuell, H .; Jenkins J .J:k,

1961 .ean) .

Goazen orain hizketaren nahasteak zehatzago aztertzera:

1 .6.1 .-Adierazpenarenak .

2.6 .1 .1:Artikulazioarenak : hitzen artikulazioaren kalitate fonetikoa nahastu

egiten da, honako ezaugarri hauek agertzen direlarik (Porot-ek, 1980 .ean) :
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.ekoizpen zailtasuna

.jario gorabeherak

.zenbait fonema ahoskatzerakoan ezohizko energia erabiltzea .

2.6 .1 .2:Hizkuntz urripena ; hala nola :

Estereotipiak: behin eta berriz zati linguistiko bera errepikatzen du .

Zenbait kasutan, agertzen den emisio bakarra da eta hala bada, automatikoki

agertzen dira hitzez komunikatzen saiatzen den guztietan . Estereotipia hauek askotan

ez dira hizkuntza jakin bateko hitzak (Rondal ; Seron-ek, 1988.ean).

Afasia

Agramatismoa: esaldia erabat murriztuta gelditzen da . Estilo

telegrafikoa oroitarazten du eta irakurketa ozenean edo diktaketan agertzen da.

Agramatismoaren historia ia afasiarena bezain zaharra da. Honako hauek dira

autore gehienen iritziaren arabera agramatismoa zehazten duten ezaugarri nagusiak:

"tresna hitzik" eza, aditzak nagusiki infinitiboan erabiltzea, konkordantziarik eza

edota marka morfologikoak ez erabiltzea eta guzti hauek eraginda lehen aipatutako

estilo telegrafikoa (Tissot; Mounin; Lhermitte-k, 1977.ean).

P aragramatismoa: Goodglass-en ustetan (1976.ean) afasikoen

paragramatismoa gramatikazko antolaketaren gutxitzea baino gehiago da zati

onartezinen gainjarketa ; hala nola: aditz denbora nahasketa, jenero eta kasu

pronominalean hutsegiteak eta preposizioen erabilera okerra.



Afasia

•

	

Hitzik eza : ez da inolako hitzezko emisiorik agertzen eta

gaixotasunaren haserako ezaugarria izaten da askotan (Rondal; Seron-ek, 1988.ean).

P arafasiak : hitzen deformazio edo ordezkapenak . Parafasien

barruan, bi mota desberdin ditzakegu : parafasia fonemikoak batetik, eta hauen

ezaugarri nagusia, unitate linguistikoen egitura fonemikoaren desitxuraketa da.

Fonemaren bat edo batzuk gehitu, kendu edo lekuz aldatzen dira (Roch Lecours;

Dordain; Lhermitte-k, 1970.ean). Batez ere berezko hizkuntzan eta errepikaketan

azaltzen da, irakurketa mena zuzena izaten delarik . Bestetik . parafasia semantikoak

ditugu, ezaugarri nagusia hitzezko parafasiak dituelarik, hitz zuzenen kontzeptu edo

kategoriarekin erlazioa gordetzen duelarik . Antzeko nahastea gertatzen da askotan

ulermenean ere (Alajouanine; Lhermitte; Ledoux; Renaud; Vignolo-k, 1964 .ean).

Disintaxiak: gramatikazko formulak modu ezohizkoan erabiliak

(Porot-ek, 1980.ean); edota Lecours; Dordain; Nespoulous eta Lhermitte-k (1 .970.ean)

dioten bezala, morfosintaxiaren arauak hausten dituen esaldiak agertzen dituen

ekoizpen linguistiko multzoa .

Jargonafasia: subjektuak adierazitakoaren erabateko ulertezintasuna,

bera ohartzen ez delarik hizketa honen ezohizkotasunaz . Jargonafasiak, mintzairaren

balio fonemiko eta semantikoen desegituraketa adierazten du. Askotan, beste zenbait

oinarrizko nahasketa elkartzen zaizkio (Alajouanine; Lhermitte; Renaud; Vignolo-k,

1964.ean). Diskurtsoa oso ugaria izan ohi da .



Afasia

Neologismoak : hitz baten modura ekoiztutako baina subjektuaren

hizkuntzan inolako esanahirik ez duen edozein segmentu linguistikoa (Porot-ek,

1980.ean) .

2 .6 .2 .-Ulermenarenak:

Ulermena, oinarrizko hizkuntz-trebetasuna delarik,lehenbizikoa da hizkuntz-

jabetzaren prozesuan eta honetaz gain, besteen oinarri. Afasikoen kasuan, ulermena ez

ezik adierazpena ere nahastua eduki dezaketela ikusi dugunez, erantzun ezak,

erantzun okerrak edo erantzun urriak ez du derrigorrez esan nahi ulermena nahastuta

duela, baizik eta gerta daitekeela adierazpenaren ezintasuna . Hau honela izanik,

erantzunen kalitatearen azterketa da egin beharrekoa. Azterketa hau zeharkakoa

denez hauetaz ohartzea eta aztertzea, zailagoa bilakatzen da (Porot, 1980; Peña,

Barraquer-ek, 1983 .ean) .

2.6 .3 .-Idazketarenak:

Adierazpen idatzia (Agrafiak) : Agrafia edo disgrafia izenpean

ulertzen ditugu, idazketaren desorganizazioak erakusten dituen zenbait alderdi .

Agrafia afasiko eta apraxikoak bereizten ditugu . Agrafia afasikoak, hizkuntzarenak

diren mekanismoak eragindakoak lirateke ; ondorioz aztertu beharrekoa, berezko

idazketa, diktaketa eta kopia lirateke. Grafismo ikurrak ondo gordeta gelditzen dira

orokorrean eta ematen diren nahasteak, hizketakoaren berdinak izaten dira .



Afasia

Apraxikoak aldiz, idazketaren motrizitatearen nahasteak eragindakoak dira (Porot-

ek, 1980.ean) .

	Idatzitakoaren ulermena (alexiak) : Bi mota bereizten ditugu:

1 .-Alexia agnosikoa : ikus-hautematearen desegituraketa; hizkiak nahasten

dira antzeko morfología izanez gero . Berezko idazketa eta diktaketa erraz burutzen

ditu nahiz eta idatzitakoa ez erabat zuzena izan. Kopia da nahastuena gertatzen

dena.

2: Alexia afasikoa : afasiari lotuta beti agertzen da idazketaren nolabaiteko

nahasketa, idatzitakoaren ulermena eta adierazpena elkarri lotuta daudela

erakusten duelarik (Porot-ek, 1980 .ean).

Idazketaren nahasteak, hizketarenak baino egonkorragoak eta larriagoak dira .

2.6.4.-Beste batzuk:

Akalkulia: kantitatezko edo zenbaki ikurrei lotutako nahasteak .

Zentzu zorrotzean kopuruen konbinaketa ezin egin ahal izatea da ez eta konbinazio

hauekin lotutako eragiketak ere (Porot-ek, 1980 .ean).

Amusia: hizkuntz musikalaren nahaste desberdinak . Ezin abestu,

txistu egin etab. izatea zenbait nota edo musikazko esaldi, modu espontaneoan edo

imitazioz (Porot-ek, 1980.ean). Badaude honetaz diharduten zenbait azterketa bai eta

kalte hau jasan duten musikari ospetsuen zerrenda ere, kalteak eragindako ondorioen

deskribaketa azaltzen dutelarik .



2.7.- Helduen hizkuntz-nahasteak aztertzeko erabili ohi dicen zenbait

tresna.

Afasiari buruzko test gehientsuenak, erabilienak behintzat, berezko jarioa,

errepikaketa, izendapena, ulermena, irakurketa eta idazketa aztertzen dituzte .

Hauetako batzuk, kalkulua gehitzen dute. Ikus ditzagun ondoren hauetako test bateria

batzuk :

'La Salpêtière (Paris) Ospitaleko Hizkuntz Saileko Protokoloa (1965) . Hasera

batetan Th. Alajouanine irakaslearen eta ondoren Fr. Lhermitte irakaslearen

ardurapean, bi kasuetan, Ribeaucourt-Ducarne anderearen laguntzaz . Honako atal

hauek aztertzen dira bertan:

-berezko adierazpena

-hitzen ulermena

-irakurketa

-idazketa

-froga osagarriak

'Bucarest-eko "Bagdasar" Kiinika Neurokirurgikoan Botez-ek proposatutako

protokoloa . 1951 . urtean I .Lupulescuk egindako zirriborroan oinarritutakoa . Honako

atal hauek hartzen ditu kontutan :

-hizkuntzaren ulermena

-irakurketa

-hizkuntza espresiboa

-objektu eta koloreen izendapena

-idazketa

Afasia
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*Bel Air (Ginebra) Ospitalean Ajuriagerra-ren zuzendaritzapean erabilitako

protokoloa . Hizkuntzaren adierazpenaren azterketarekin ematen dio hasera

protokoloak, ondoren ulermena aztertu eta azkenik irakurketa, idazketa eta

kalkuluarekin amaitzen duelarik (1958) .

	Afasiaren Diagnostiko Diferentziala burutzeko Minnesota Testa (Schuel, 1955) .

60 . hamarkadan gehien erabilitako baterietako bat izan zen. Berreskuraketaren

ikuspegia garrantzitsu agertzen da . Hori horrela, azterketa ondoren subjektu afasikoa

berak proposatutako berreskuraketarako bost taldeetako batean kokatzen du. Honako

atal hauek aztertzen ditu:

-hizkuntzaren jokabide orokorra

-ikusitakoaren bereizketa

-berrezagutza eta oroimena

-jokabide bisuoespaziala

-fonazio giharren mugimenduak

-estimulu parekideen berrezagutza

	Parisko Goi Mailako Ikasketen Zentroan erabilitako protokoloa . Hécaenen

zuzendaritzapean. Hiru zatitan dago banatuta, hala nola:

-denotazio froga bat

-errepikaketak

-gramatikazko frogak
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	Bucarest-eko Neurologia Institutoko Protokoloa (Kreindler, 1970) . Azterketak

ez du bakarrik hizkuntza kontutan hartzen baizik eta goi mailako beste funtzio batzuk

ere, hala nola praxiak, gnosiak, marrazketa, kalkulua eta funtzio psikikoak.

Hizkuntza aztertzeko protokoloaren atalak, honako hauek aztertzen ditu :

-adierazpen funtzioak

-hartzaile funtzioak

-irakurketa

-idazketa

	Afasian ematen diren gramatikazko hutsegiteak aztertzeko protokoloa

(Whitaker, 1969). Sei frogaz osatuta, guztiak ere gramatika motakoak.

	Afasiaren Diagnosirako Boston Testa (Boston Diagnostic Aphasia

Examination, BDAE) . Goodglass eta Kaplan-ena (1972, 1983) . Informazio asko biltzen

du baina honek saio bakar batean burutu nahi izanez gero luzeegia bihurtzen du. Oso

erabilia da . Frogaren helburua, mintzairaren alderdi kaltetu eta ez kaltetuen

deskribaketa egitea da. Froga honek adierazpena eta ulermena aztertzen ditu bai

hitzez bai eta idatziz ere. Beste edozein froga bezala honetan ere badago azterketa

kuantitatibo zein kualitatiboa egiterik, zeren eta argi dago ez daudela berdinak diren

bi gaixo. Dagoeneko aipatu dugun bezala, diagnostiko bera duten bi subjektuk, jokabide

desberdinak ager ditzakete, eta hala izaten da gainera.
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Badago laburtutako bertsio bat, Kertesz eta Poole-k (1974) burututakoa,

Afasietarako Western bateria hain zuzen ere .

Afasiaren azterketarako Testa ( Ducarne de Ribacourt 1977) . Afasia frogak

biltzea du helburu, nahasketa linguistikoak eta hauen eragileak azaleraziaz .

Zailtasuna mailakatuta dauka .

• Eguneroko Ahalmen Komunikatiboak ( Communicative Abilities in Daily

Living. CADL. Audrey Holland, 1980) . Hizkuntzaren nahasteen gainetik, komunikazio

ahalmena da batez ere neurtzen duena. Subjektuak egunerokotasunari aurre egiteko

dituen errekurtsoen neurketa du helburu . 20 minutu edo ordu erdian burutu daitekeena

da.

Orain arte ikusotako froga guzti hauek, subjektuak jasan ditzakeen sintoma

guztiak aztertzen dituzte, afasia motaren diagnostikoa egin ahal izateko bai eta

subjektuaren haserako egoeraren ebaluaketa egiteko ere.

Hemen aipatu gabe gelditu dena eta ondoren atal berezi batean aztertzen

duguna, Elebidunentzako Afasia Testa (E.A.T.) da.
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51.Kasua : Ba ni egonaz ba egonaz euskaraz joe, enai, enaz enekin

e kttuen la puñeta. 9fau, lagunekpz egonaz paseon o ortik, e egonaz

orti paseon etagero e buen !a puñeta, bai, bainan ai ezin dot

ezin dotgura otena, ezin esan dot eta. Ba ortik,egonaz amen,

euskçra itekpgoua euki dot baña auskçraz ezin urten daust ta

mure, ente, pi, astu, astun, astun inda naz eta e eta bueno ba

lagunekçrz itten dot euskçraz, de debiŒa arte iten dot bañagero

aumkaz ortikfo/. . .
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3.1 .-Elebitasunalelebiduntasuna

Elebiduntasunaz hitz egiterakoan, ikus dezagun lehenik eta behin nola defini

izan den. Elebiduntasunari buruzko zenbait definizio jaso ditu Lewis Balkanek (1979),

hala nola:

-Haugen : "elebiduntasuna, hizkuntza bat erabiltzen duen norbaitek beste

hizkuntzan esanguratsuak diren esaldi osoak adieraz ditzakeenean hasten da".

-Von Weiss: "elebiduntasuna, hiztun bakar batek aktiboki zein pasiboki bi

hizkuntzetan egiten duen zuzeneko erabilpena da".

-Christopherson: "elebiduna, bi hizkuntza, hizkuntza bakoitzeko hiztun

elebakarraren antzeko gaitasun mailarekin ezagutzen dituen norbait da" .

Elebiduntasunaetaafasia

Beranduago Michel Paradis-ek (1987.ean) elebiduntasuna orokorrean, aldizka bi

hizkuntza erabil ahal izateko ahalmena bezala definitu zuen . Errealitatean ez dela

bain argia ere azpimarratu zuen eta hau dela eta, elebidun mota desberdinak daudela

ohartarazi eta hauek sailkatu zituen .

Elebiduntasunaren garapenean eragiten duten aldagai nagusienak, honako

hauek dira : hizkuntza bakoitzaren jabetze-adina ; hizkuntza hortaz/horietaz

jabetzeko arrazoiak (baldintza soziologikoak) eta jabetze-moduak (desberdina da aldi

bereko ikaskuntza izan edo bata bestearen ondorengoa ; desberdina den bezala

ikaskuntza hitzezkoa, idatzia edo/eta irakurria izan) ; erabilera moduak (zein
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mailatan eta zertarako erabiltzen ditugun hizkuntza bakoitza : ulermena, hitzezko

edo idatzizko adierazpena eta irakurketa maila); erabilitako hizkuntza bakoitzaren

balio afektiboa eta honen bilakaera; ospea alegia (L'Hermitte; Hécaen; Dubois;

Culioli; Tabouret-Keller-ek, 1966.ean).

3.2.-Elebidun motak

1954. urtean egin zuten lehenbizikoz Ervin eta Osgood-ek elebidun konposatu eta

elebidun koordinatuen arteko bereizketa (Arnau; Sebastian; Sopena-k, 1982.ean) .

Elebidun konposatuak lirateke bigarren hizkuntzaz lehenengoaren ingurumari berean

jabetu direnak eta koordinatuak berriz, desberdinetan .

Balkan-ek (1979.ean), gehiago zehaztuko ditu bi elebidun mota hauek . Bere

ustetan, elebidun konposatuak, H2ko hitz berri bakoitza H1eko beste bati lotuta

ikasten du. Honela, bi hizkuntzetan itzulpen baliokidea izeneko hitzen inpresio

semantiko sistema jartzen da martxan. Elebidun mota hau batez ere eskolan eta metodo

'klasikoen" arabera ikasitakoen artean ikus daiteke .

Bigarren elebidun mota, "koordinatua" deiturikoa alegia, H2az berezko

egoeratan jabetu da eta askotan garai desberdinetan. Hleko unitate lexikoen inpresio

semantikoak, H2ko "itzulpen baliokideengandik" puntu batean bederen desberdinak

dira .

Osgood eta bere lankideek diotenaren arabera, bi aldetako etengabeko

itzulpenak, sistema koordinatua konposatuan bilakatzea eragiten du. Benetako
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elebidun koordinatuak, banaketa argia egiten du bi hizkuntzen artean, ikur bakoitzak

berari lotuta duelarik adierazle eta adierazi berezia . Konposatuengan aldiz, bi

hizkuntza desberdinetako adierazle biak adierazi bakar bat dute .

Elebidun konposatuengan, bi kode desberdinetan adieraz daitekeen esanahi

bakar bat dago eta elebidun koordinatuengan aldiz, bi esanahiak antzekoak dira

baina ez berdinak .

Balkanen aburuz, ezinezkoa da erabateko elebiduntasuna zentzu zorrotzean .

Ezin eska diezaiokegu hiztun bati berak bizitako esperientzi osoa bi hizkuntzatan

zuzenean eta aldaketarik gabe adieraztea . Aukerak, sintaxi arauak etab .,

desberdinak dira hizkuntza bakoitzean; hitzen balio afektiboa bera, desberdina da

kultura bakoitzaren arabera bai eta bakoitzari dagozkion kontzeptuen garrantziaren

arabera ere .

Elebidunetaz ari garenean, elebidun orekatuaren kontzeptua agertzen zaigu

maizen. Elebiduntasuna orekatua dela diogu, hiztun batek bi berezko hizkuntza

dituenean, biak ere, prestakuntza urtetan ikasiak, etengabe erabili dituelako, bai eta

pentsamendua eta intentzioak eta egoera emotiboak adierazteko tresna bilakatu

direlako bai hizkuntza bat zein bestea. Gizarte egoera, ikasketa maila, pentsamendu

eta intentzio bereko hizkuntza bakoitzeko elebakarrekin parekatzerakoan,

elebidunak ez luke honexegatik gutxiagotua egon behar (Balkan-ek, 1979 .ean) .

Rondal eta Comblain-ek (1991 .ean) diotenez, orokorrean hiru elebiduntasun

egoera antzeman ditzakegu : batetik, eleparekoduna genuke. Honek, bi hizkuntzak,

bakoitzeko jatorrizko hiztunak erabiliko lituzkeen modura darabiltza. Bigarrenik,
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ekilinguismoa genuke. Honek ere, bi hizkuntzen ezagutza orekatua adierazten du,

baina aurreko kasuan ez bezala, egoera honetan dagoen hiztunak ez ditu erabiltzen

Hia eta H2a inoiz ere ez hizkuntz bakoitzeko jatorrizko hiztunak bezala . Hemendik

aurrera abiatuta, hirugarren egoerarekin egingo genuke topo, sasielebiduntasunarekin

hain zuzen ere . Honek, puntako egoera bat adierazten du zeren eta hiztun honek

derrigorrez erabili behar baititu bi hizkuntzak ideia bakar bat adieraz ahal izateko,

gai ez delarik hizkuntza bakar batean (Hl edo H2an) osoki eta behar hainbatean

adierazteko .

Orain arte ikusitako elebidun motak kontutan hartuta, ez dugu pentsatu behar

guztiak aipatu hauetakoren batean sailkatu ditzakegunik ; beti ere, tarteko kasu ugari

izan baitaitezke. Izan ere, elebidun jakin bat koordinatua izan daiteke maila

sintaktiko eta semantikoan eta menpekoa aldiz maila fonologikoan adibidez .

Elebiduntasunaren garapena aztertzerakoan, adinari loturiko bereizketa hau

egin dezakegu: aldibereko elebidunak, elebidun goiztiarrak (haurtzaroan) eta

elebidun berantiarrak (nerabezaroan edo beranduago) (Galloway-ek, 1983 .ean) .

Badirudi elebidun berantiarrek goiztiarrek baino gehiago erabiltzen dituztela

eskuineko hemisferioarekin lotutako estrategiak (Genesse ; Vaid-ek, 1982.ean) nahiz

eta erabat ziurtatuta ez egon honako hipotesi hau.

Obier (1981 .ean) izan zen eskuineko hemisferioa bigarren hizkuntzaren

ikaskuntzaren hasieran inplikatua zegoela proposatu men lehena . Hala ere, eta

aurreraxeago esan bezala, egindako azterketek ez dute hipotesi hau baieztatu ez haur

ez eta helduetan ere.
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Bigarren hizkuntzaz modu natural eta ez-formalean jabetuz gero, ez da

lateralizazio desberdintasunik agertzen Hl eta H2ren artean Galloway-ren ustetan

(1983.ean) .

Cure ustez, oro har, elebidunak bi hizkuntzaren jabe dira . Batean edo bestean

hitz egin dezakete eta edozein momentutan biak ulertu . Elkarraldatu eta nahastu

ditzakete egitura linguistiko mailan (fonetikoa, fonologikoa, morfologikoa,

sintaktikoa, lexikoa, semantikoa). Honek, uste eta galdera asko sorrarazi ditu .

Ondoren hauetako batzuk aztertzen saiatuko gara. Baina ikus ditzagun lehenik

laburbilduta ondoko taulan, orain arte atal honetan aipatutako aldagaiak :

2.TAULA: Elebidunen arteko bereizketak eragiten dituzten aldagaiak(Paradis, 1989)

JABETZA MAILA	>Eleparekotasuna - bakoitza jatorrizko hiztunaren modura

Sasielebiduntasuna: bat ere ez jatorrizko hiztunaren modura

Diglosia: bakoitza kontestu jakin batean

GRAMATIKARENANTOLAKETA MODUA	».Koordinatua : inolako interferentzirik ez

enpekoa: norabide bakarreko interfereniziak

onposatua: bi norabideetako interferentziak

JABETZZA KONTESTUA >,Biak aldi berean

agarren hizkunta gisa etxetik kanpo edo eskolan

skolan, hizkuntzaren ikaskuntza formata bitailez

JABETZAREN ADINA

MOTIBAPENA

ERABILERA KONTESTUA

	

Etxe, komunitate edota lanean

Helburu zehatzetarako bakarrik

HizhL bakoitzaren erabilera, baldintza sizioling . desberdinei lotuta

HIZKUNTZEN ARTEKO EGITURAZKO DISTANTZIA



3.3.Hizkuntzen arteko ukipen egoera

Hizkuntza da gizatalde baten ezaugarri nagusienetakoa; eta honen arabera,

desberdina izan daiteke bakoitzak berarekin dakarren munduaren ikuspegia eta bera

aztertzeko irizpideak. Honexegatik hizkuntzak, hiztunen arteko batasuna dakar eta

beste hizkuntzetako hiztunen aurrean desberdintasuna . Hizkuntza bakoitza berari

dagokion kulturaren oinarrian legoke kokatuta . Kultura hori sortu eta moldatzen duen

herriak berak moldatzen du hizkuntza ere, eguneratzen, hizkuntzari berezitasuna

ematen. Hizkuntza da beraz herri-konzientzia ematen duena. Euskal Herrian ere

hizkuntza da batasun kontzientziaren giltza. Izenak berak adierazten du honako hau :

euskalduna, euskaraz hitz egiten duena da, euskararen jabe dena alegia; Euskal Herria

bera, euskaldunen herria da .

Herri edo gizatalde batek bere hizkuntza ahaztu eta beste bat hartzen badu,

beste izaera bat nagusitzen zaio honekin batera; akulturazio prozesu batean sartzen da

alegia. Zena izateari uzten dio eta beste hizkuntz honen izaera eta kultur ezaugarriez

janzten da. Arrotza da bere buruarekiko.

Elebiduntasuna eta afasia

Herri batean hizkuntza bat baino gehiago bizi direnean, herri horretan kultura

zein hizkuntzetan egiten den markatuko du nagusitasun/menpekotasun harremana eta

azken finan herri baten nortasun eta iraupena .

Cure Herrian, Euskal Herrian, hizkuntzen arteko ukipen egoera bizi dugu ; bertan

baititugu bi hizkuntza: euskara, gurea, eta gaztelera, kanpokoa . Historian zehar gure
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hizkuntza hau erasoa eta zigortua izan da eta gaur egun oraindik nahiko oztopo ditu

kultur hizkuntza bilaka ahal izateko . Hizkuntzaganako erasoen artean batetik

aldagai sozio-ekonomikoek badute bere garrantzia, industrializazioak zekarren

inmigrazioak egoera larritu egin zuelarik ; baina aldagai soziopolitikoak

erabakiorrak izan ziren euskara galtzeko arriskuan jartzeko (eta zenbait kasuetan

galdu arazteko) . Euskara galtzeko arriskuan zegoela ikusirik, euskaldunok ohartu eta

berreskuraketari ekin zioten egoera hau gainditu ahal izateko batetik eta bestetik

berriz ere gizatalde baten hizkuntza bilakatzeko arlo eta adierazpide guztietan .

Oraindik ere azken helburu hau edukiz bete beharrean gaude egoera elebiduna baino

diglosikoa bizi dugulako .

Elebitasuna eta elebiduntasuna zer diren ikusi dugu dagoeneko eta bi hitzetan,

honela adieraz dezakegu: pertsona edo gizatalde batek ezagutzen duen bi

hizkuntzetatik edozeinetan erraztasunez baliatzeko duen ahalmena . Maila honetan

ez legoke inolako preferentzia gaitasunik bi hizkuntzen artean; baina honi jarraikiz,

zein mailatan hitz egin daiteke elebitasunaz Euskal Herrian?

Kontutan hartu beharrekoa da bi hizkuntzen artean dagoen distantzia handia

dela. Jatorria bera oso urrunekoa da batetik bestera eta are gehiago, guk dakigunez

behintzat erroak berak ere desberdinak dituzte : bata indoeuropearra da, gaztelania

alegia eta bestea ez, euskara. Gaztelaniarekin konparatuaz gainera, euskara egoera

gutxiagotuan dagoela ohartzen gara eta hemendik jarraituaz, elebidun bakarrak

euskaldunak direla esan genezake, beraiek baitaude derrigorturik beste hizkuntza

ezagutzera eta ez inondik ere gazteleradunak. Hemendik beraz iristen gara lehen

aipatutako diglosia egoera definitzera .
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Charles A. Ferguson izan zen lehenik diglosia kontzeptua erabili zuena, ondoko

hau adierazteko hain zuzen ere: hizkuntza bat beraren erabilera desberdinak funtzio

edo betebehar jakin batzuetarako garbi bereizten direnean eta ondorioz, erabilera

bakoitzari status kultural berezia ezartzen zaionean . Ondoren kontzeptu hau zabaltzen

joan zen eta egun, diglosia delako kontzeptu hau, bi hizkuntzen arteko banaketa edo

gainezarpen/menpekotasun egoera azaltzeko erabiltzen da . Bi hizkuntzetako bati

goikoa, nagusia esaten zaio, komunikazio formalean erabiltzen dena hura delako ; eta

behekoa edo menpekoa besteari familia barruko elkarrizketetan bakarrik erabiltzen

delako .

Garbi dago zein den "kultura hizkuntza", zein Administrazioak eta

komunikabideek erabiltzen dutena ; zeinena den prestigioa eta goren garapen eta

egoera bai eta erabilera ere . Izan ere, Legeak berak arautzen duena baino gutxiago

garatu dela hizkuntza eta beraren erabilera, ez da eta honetarako borondate

politikorik agertu .

Bestalde, komunikabideek erabiltzen duten hizkuntza aztertuaz jakin dezakegu

era berean nolakoa den hizkuntza bakoitzaren egoera .

3.3 .1 .- Irakaskuntza .

Irakaskuntza ere hor dugu . Ezaugarri garrantzitsuenetako bat, Ikastolak ditugu .

Hauek, Euskal Herriak bere hizkuntzan hezteko aukerarik ez zegoelako sortu ziren,

gainontzeko eskola guztietan irakaskuntza gazteleraz ematen zen eta euskal kultura

bera baztertu egiten zelarik ; klandestinitatean hasera batean (1960 . hamarkadan
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nahiz eta lehen urratsak askoz ere lehenagokoak izan, 1914), elkarte modura

antolaturik eta pausoka pausoka legeztatzen eta instituzionalizatzen joan delarik .

Garrantzi handia izan dute ikastolek euskararen hedapenean. Nahiz eta

hasera batetan gehienbat euskaldunak eskolatu, pixkanaka, euskalduntzearen

funtzioa betetzen has¡ ziren .

Une honetan, publikotasunaren erronka du aurrean Ikastolak, eta ez dakigu

oraindik zein bide hartuko duen honek. Denborari utziko diogu lan egiten .

Ikastolak utzi (hauei buruzko zenbait ikerlan baditugu dagoeneko interesatuok

irakur ahal izateko), eta azter dezagun orain euskara eskoletan.

1979. urtean sartzen da euskara irakaskuntza sisteman . Elebitasun Dekretuaren

bitartezl .

1REAL DECRETO 1.049/1979, de 20 de Abril, por el que se regula la incorporación de

la lengua vasca al sistema de enseñanza en el País Vasco (B.O.C.C.P.V . nQ 27, de 25 de

Mayo de 1979)

La diversidad de las lenguas habladas en España es un patrimonio cultural de valor

inapreciable que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero de la Constitución, ha

de ser objeto de especial respeto y protección . Tal fundamental precepto constitucional

conduce a la necesidad de incorporar la enseñanza de cada una de dichas lenguas al sistema

educativo, dentro de los marcos territoriales de las respectivas Comunidades Autónomas, con el
fin de hacer efectivo el derecho de cada ciudadano al conocimiento y uso de su lengua materna,

as¡ como al de poder recibir las enseñanzas en la misma . Todo ello sin perjuicio de que el

sistema educativo ha de procurar lograr que los escolares adquieran el pleno dominio del

castellano, lengua oficial del Estado, que todos los eapafioles tienen el deber de conocer y el
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Hala ere, bereziki zaintzen da gaztelaniak ez dezan honegatik erasorik edo

aurkako eraginik jaso2 .

Hauek horrela, hurrengo urratsa euskara eskolatan sartzeko bidea finkatzea

izan zen eta hau A, B eta D ereduen finkapenaren bitartez gauzatu zen3 .

derecho a usar. (Cure hizkuntz-egoera dela eta, legeak eta aginduak jatorrizko hizkuntzan
agertzea erabaki dugu . Izan ere gaztelera baita legearen indarra dakarrena eta ez euskara) .

2ORDEN del Ministerio de Educación y Ciencia, de 3 de Agosto de 1979, que

desarrolla el Real Decreto 1,049/1979, de 20 de Abril, por el que se regula la

incorporación de la Lengua Vasca al sistema de enseñanza del País Vasco

(B.O.C.G.P.V. n°31, de 16 de Noviembre de 1979)

2. La enseñanza de la Lengua Vasca o el desarrollo de programas escolares en la misma no

supondrán, en ningún caso, disminución de los niveles que los alumnos deban alcanzar, de

acuerdo con los programas vigentes, en el dominio oral y escrito del castellano, lengua oficial
del Estado.

Tampoco excluirán la obligación de impartir la enseñanza de un idioma extranjero, tal y

como determinan los planes de estudio de cada nivel educativo .

3lkus dezagun legeak nola definitu zituen oraindik ere indarrean jarraitzen duten eredu

hauek :

DECRETO 138/1983, de 11 de julio, del Departamento de Educación y Cultura, por

el que se regula el uso de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria en el
País Vasco (B.O.P.V. nQ 108,de 19 de Julio de 1983) .

El Estatuto de Autonomía para el País Vasco establece que el euskara, lengua propia del

Pueblo Vasco, tendrá, como el castellano, carácter de lengua oficial en la Comunidad Autónoma
del País Vasco, y que todos los habitantes tienen derecho a conocer y a usar ambas lenguas .
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DISPONGO:

CAPITULO I

Actividades docentes

Artículo primero- El uso en la enseñanza de las lenguas oficiales en los niveles educativos de

Preescolar, E .G.B., F.P., B.U.P. y C.O.U. en los Centros Docentes sitos en la Comunidad

Autónoma del País Vasco, se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto .

Artículo segundo- La enseñanza del euskera y del castellano serán materias obligatorias en

todos los Centros de los niveles a que se refiere el artículo primero .

Artículo tercero : 1 . El uso de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria se hará

toamndo como referencia los modelos de enseñanza bilingüe AB y D descritos en los Anexos I

y II del presente Decreto .

2. En todo caso se garantizará la continuidad del proceso de euskaldunización de los

alumnos que ya lo han iniciado.

3. El Departamento de Educación y Cultura procederá a la implantación de los modelos de

enseñanza bilingüe B y D a que se refiere el párrafo primero, previa petición o aceptación de un

número de padres o tutores de los alumnos del Centro suficiente para que éstos puedan formar

al menos un grupo de acuerdo con los ratios establecidos por el Departamento para el nivel

correspondiente y teniewndo en cuenta las posibilidades de profesorado y el plan de

euskaldunización que establezca dicho Departamento .

ANEXO I

Para Preescolar y E.G.B .

Elebiduntasuna eta afasia

Modelo A.- Todas las materias -exceptuando el euskara- se impartirán básicamente en

castellano . El euskara se impartirá como cualquiera de las otras materias comunes,

dedicándosele semanalmente las horas que establezca el Departamento de Educación y

Cultura. Cuando los alumnos hubieran adquirido una buena práctica en la utilización del
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euskara, en los niveles superiores de E .G.B. se podrán impartir en euskara algunos de los temas

de otras materias.

Modelo B.- Tanto la lengua castellana como el euskara se utilizarán para impartir las otras

materias. La lengua castellana se utilizará, en principio, para materias tales como la lectura y

escritura y las matemáticas. El euskara para las demás materias : las experiencias, plástica y

dinámica sobre todo . Además el euskera y el castellano se trabajarán como materias de

aprendizaje dedicándoseles por semana las horas que el Departamento de Educación y Cultura

establezca .

Modelo D.- Todas las materias - exceptuando la lengua castellana- se impartirán

básicamente en euskara, trabajándose este tambien como materia de aprendizaje,

dedicándosele para ello por semana las horas que establezca el Departamento de Educación y

Cultura.

La lengua castellana se impartirá desde el inicio de la escolarización como cualquiera de las

otras materias escolares .

ANEXO II

Modelo A.- Todas las materias excepto la Lengua y Literatura Vasca y las Lenguas

Modernas se impartirán básicamente en lengua castellana . El euskera tendrá tratamiento de

materia común y obligatoria, dedicándosele por semana las horas que establezca el

Departamento de Educación y Cultura . Con grupos de alumnos que hayan adquirido buen

conocimiento del euskara se podrán trabajar algunos temas tambien en euskara .

Modelo D.- Todas las materias, exceptuando la Lengua y Literatura Castellana y las Lenguas

Modernas, se impartirán básicamente en euskara, impartiéndose este tambien como materia

de aprtendizaje al igual que la lengua castellana, siguiendo para ello los programas y horarios

que establezcan por el Departamento de Educación y Cultura .
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Bi hitzetan esanda hau izango litzateke egungo egoera . Unibertsitate mailan

sartuz gero, egoera okerrera aldatzen da . Egun, Universidad del País Vasco/Euskal

Herriko Unibertsitatean, eta honetan bakarrik dago zenbat gai euskaraz ikasteko

aukera, baino ez gehiago .

Eskola utzi eta ez dugu helduen euskalduntze eta alfabetatzea ahazten.

Gizartea euskalduntzeko ahaleginetan sortu ziren Ikastolen modura, helduak

alfabetatu eta euskalduntzeko mugimenduak, herriaren behar bati erantzunaz .

Batetik, euskararen aurka garai batean izandako erasoengatik euskara galdu

zuten gazteak eta bestetik sortu berriak ziren Ikastoletara beren seme-alabak

bidaltzen zituzten gurasoak bai euskaldun zein erdaldunek ere, euskarak zuen

garrantziaz ohartu eta 1965. urtean ekin zitzaion Alfabetatze kanpainari lehenik eta

1967-68.an, euskalduntzearenari. Honetarako 1968an Euskaltzaindiak Alfabetatze

Batzordea sortu zuen . Alfabetatze eta euskalduntzearen zereginari ekiteko sortu zen

A.E.K. (Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundea). Beranduago, euskalduntzea eta

alfabetatzea zabaltzen eta sendotzen joan zen heinean sortu zen H.A.B.E. (Helduen

Alfabetatze eta Berreuskalduntze Erakundea) Elkarte Autonomoan, hau delarik

ofiziala .

Baina guzti hauekin ere, eskola da (zentzu zabalean) momentu honetan

euskalduntzeaz arduratzen den bakarra, ez du inolako kanpo-laguntzarik. Honekin

esan nahi duguna zera da, eskolak bakarrik, ingurua, gizartea, balioak, motibapena,

erabileraren beharra etab . kontutan hartu gabe, ezin duela euskaldundu. Eskolatik

kanpo euskara erabiltzeko beharrik sortzen ez den bitartean alegia, eskolak bakarrik

ezingo du hau lortu. Iñaki Larrañaga-k (1990 .ean) dioen bezala, gizarte bati ezin esan
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dakioke ibil dadila, hankak moztuta dituenean, edota pertsona edo gizarte bati ezin

eska dakiokeela normaltasunez bizi dadila, aurre-baldintza edo bitartekoak finkatu

gabe dituenean.

3.4. Hizkuntzen ikaskuntza eta berezko garapena

Orain arte, hizkuntzaz, bere jabetzaz, nahasketaz, kokapenaz etab . ihardun

dugu, gizakiok hizkuntza berezkoa izango bagenu bezala ; gizakiaren izaera

biologikoan oinarrituz berorren garapenari darion dohaina izango balitz bezala hain

zuzen ere. Baina jakin badakigu ez dela horrela, gizakiaren egitura neurologikoa

ezinbestekoa izanagatik, ez dela nahikoa hizkuntza bereganatzeko . Hizkuntza

ezinezkoa da aipatu egitura neurologikoa ematen ez bada, baina gizakiongan

hizkuntza agertzeko, egitura honetaz gain, funtsezkoa da gizakien arteko hizkuntz

harremana. Hizkuntzarik gabeko gizartean ez litzateke inolako gizaki hiztunik

garatuko. Horrela, hizkuntzaren berezko ikaskuntza aztertzerakoan argi eta garbi

bereiz beharko genuke egitura neurologikoari dagokiona eta kultura eta giza-

harremanei dagokiena. Naturala eta kulturakoa edo naturala eta historiakoa zein

biologikoa eta soziala haurraren garapen psikologikoen azterketetan nahasteak

ezinbestean gertakizunen interpretazio okerrak eta gaizki ulertzeak baino ez dakartza

(Vygotski, L.S-k. 1930-1991)

Mintzairaren azterketek, zenbaitetan alboratuta egon den subjektu hiztuna

berreskuratu du pixkanaka eta gure asmoa hau kontutan edukitzea da; beraz, ez genuke
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mintzairaren edukiaz bakarrik aritu behar baizik eta honen erabilera ere aztertu,

duen garrantzia emanaz (del Río; Vilaseca-k, 1988 .ean) .

Arestian esan dugunez, afasikoak definizioz, garunean kalteren bat edo beste

jasan duten pertsonak dira . Hots, hizkuntza edo hizkuntz-trebetasunen euskarria den

egitura neurologikoa hein batean edo bestean kalteturik edo ezindurik daukate . Dena

den, afasikoen diagnostikoetan garunaren zonalde kaltetua adierazten da eta horrekin

batera, gehienetan behintzat, agertzen zaion hizkuntz nahasketa adierazi ohi da.

Gehienetan aipatzen ez dena ordea, pertsona horiek izandako hizkuntz garapena da.

Cure lan honetan, subjektuak afasiko bilakatu aurretik elebidunak zirenez,

haiek izandako hizkuntz garapena, hizkuntz ikaskuntza, hizkuntz giroa eta

hizkuntzen erabilpena funtsezko elementuak dira . Afasikoen hizkuntz

berreskurapenerako elementu horiek ondo ezagutzea, neurologikoki jasandako kaltea

ezagutzea bezain inportantea izan daiteke .

Gaixoa erabateko afasiak jotzen duenean eta ondorioz hizkuntzarako erabat

ezindua dagoenean, ezer gutxi egin dezakegu, baino kasu asko eta asko dira erabateko

ezintasuna baino alderdi batzuk kalteturik dauzkatenak eta horrelako kasuetan

berdin balio ote du edozein plangintzak? Berdin al da berreskuraketa edozein

hizkuntzatan egitea? Espero al daiteke hizkuntzaren berezko berreskuraketa ala

baliagarria da irakaskuntza formala? Ez dio axola afasikoa elebakarra,elebiduna

edo eleaniztuna izateak? Garuneko zonalde bera kalteturik gertatzerakoan, maila

berean ote daude kalteturik elebidunengan hizkuntza guztiak?
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Hauen antzerako makina bat galdera egin geniezaioke gure buruari. Ikerlan

honetan batzuei erantzuna ematen saiatzen gara. Hala ere, gure aztergaia ahalik eta

ondoen uler dadin, kontutan hartu beharko genuke arestian aipatutako bereizketa ;

jakin beharko genuke alegia zer den egitura neurologikoari lotuta dagoena eta zer

kultur garapenari . Honexegatik ezinbestekoa deritzogu ondorengo lerrotan hizkuntz

ikaskuntzaren ikuspegi teorikoa jorratzeari .

Hizkuntz ikaskuntzaren prozesua hizkuntz-trebetasunen arabera beha daiteke .

Subjektu jakin baten hizkuntz-gaitasuna ebaluatzerakoan, bere hizkuntz-trebetasunak

neurtu ohi dira. Ulermena, mintzamena, irakurmena eta idazmena neurtuaz, subjektuen

hizkuntz-gaitasunaren berri izan dezakegu. Bestalde, berezko garapenaren azaleko

azterketa egiten badugu, ondorengoa esan dezakegu:

1 . Gizakiaren berezko garapenari darraion hizkuntz ikaskuntzan hizkuntz-

trebetasunen artean erabateko hurrenkera beha daiteke ; hots, hizkuntz-egoera

normalizatuan eta berezko garapenari dagokiolarik hizkuntz-trebetasunak

adierazitako hurrenkerari darraiote.

2 . Hurrenkera horri atxikiz, batetik bestera igarotzeko aurreneko hizkuntz

trebetasunaren nahikotasun maila izatea ezinbestekoa da.

Agian honek aparteko azalpena beharko luke . Nahikotasun mailak ez du

adierazten dagokion trebetasunean alderdi guztiak ezagutu eta menperatzen direnik ;

horren esanahia bestelakoa da. Ez daukagu jakiterik norbanakoaren "nahikotasun

maila" zein den zehaztasun osoz; izan ere, norbanakoaren garapenean aldagai anitzek

eragiten baitu. Onartzen dugu, ostera, Vygotski-ren ikuspegi genetiko-sozialari
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jarraiki, epealdi ezberdinetan banatzen dela berezko ikaskuntza. Hau da, hitz egiten

dela ulertzen hasia izan eta gero; irakurtzen dugula mintzatzen dakigunean eta

idazten irakurtzeko gauza garenean, eta ez aldrebes.

Horiek horrela, ondorengo irudia proposatzen dugu :

1 2

GAITASUNA

El Hiztunak

	

Ez-hiztunak

3 4

III. IRUDIA: Hizkuntzaren berezko garapena . Eredu normalizatua .

nahikotasun maila

Irakurmena

nahikotasun maila

Mintzamena

Denboraren
Jarioa
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Abzisen ardatzak, haserako egoera adierazten du; abiapuntua alegia .

Abiapuntu hau, norbanakoaren gaitasunak, inguruko hizkuntza, hizkuntz-giroa eta

baldintza sozio-kulturalen funtzioa da .

Ordenatuen ardatzean, funtsezko hizkuntz-trebetasunak agertzen dira, esandako

hurrenkeran; hala nola: ulermena, mintzamena, irakurmena eta idazmena. Batetik

bestera pasa ahal izateko, nahikotasun maila gainditzea ezinbestekoa da.

Ardatzek definituriko eremuan, norbanakoaren garapen funtzioa eraiki daiteke ;

beraz, garapen funtzioa, marra lerromakurra izaten da kasu guztietan.

Hizkuntz trebetasunen arabera bereiztutako barruti ezberdinetatik igaro behar

delarik, batetik bestera emandako denborak, subjektuen arteko diferentziak

adierazten ditu . Abiapuntu okerrenetik hasten direnek (1 zenbakiz adierazten dena

irudian), luzeago eman behar dute barruti batetik bestera ; hori espero dezakegu

bederen. Ikus dezagun ondorengo grafikoan, nolakoa izan daitekeen bakoitzaren

bilakabidea, abiapuntu desberdinetatik abiatuz gero . Esan bezala, marra

lerromakurrak dira guztiak eta honetaz gainera, zenbat eta abiapuntu hobea izan,

orduan eta zuzenagoa da lerro hau, ondorengo adibidean ikus dezakegun bezala .

Bestetik bertan ere grafikoki antzeman daiteke zenbat eta makurragoa izan marra,

hainbat luzeagoa dela, eta honek, denbora gehiagoren beharra adieraziko luke . Ikus

dezagun bada:
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3

IV . IRUDIA: Berezko garapenaren bilakabideak (Kurbak) .

Hirukiaren goi-mailara iristen direnak, hiztun osoak izango lirateke ; hau da,

beheko hizkuntz trebetasun guztiak menperatzen dituzte (ulermena, mintzamena,

irakurmena eta idazmena). Baina behe mallan daudenak, ez dituzte goiko hizkuntz

trebetasunak menperatzen, ezin dugu esan beraz hiztun osoak direnik hurrenkera honi

jarraikiz goi mailaraino iritsi artean . Honetarako, bakoitzak bere bide propioa egingo

du, azkeneko grafikoan agertu ditugun adibideen modura; hau da batzuk besteek baino

denbora gehiago beharko dute puntu berera heltzeko aipatutako bakoitzaren

abiapuntua markatzen duten aldagaiek eraginda .

4

Idazmena

nahilrotaaun macla

Irakurmena

naharoWun malta

Mintzamena
nahil otmm malta

Ulermena

l~borarea
jarioa

Ardatz kartesianotan honela adieraz genezake orain arte esandakoa :
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G
A
R

1	 Idazmenaren nahikotasun maila		A
1

	

p
1

	

E

1

	

N
9
8
7
6
5
4
3
2
1

U

U= Ulermena
M= Mintzamena
IK=Irakurmena
ID=Idazmena

V. IRUDIA: Berezko hizkuntz garapena.

3.5.- Bigarren hizkuntzaren ikaskuntza eta jabetza prozesua

Hizkuntzen irakaskuntzan diharduten irakasleek ere gero eta maizago

erabiltzen dute neuropsikologiari dagokion literatura gida modura, bain kontu

handia eduki behar da, bertan azaltzen diren zenbait eragiketa teoriko hizkuntzen

ikaskuntzako metodologiari aplikatzerakoan hauek gehienetan eta guk egindako

literaturaren berrikusketan ikus ahal izan dugun bezala, hipotetikoak baitira eta

behin baino gehiagotan ere, kontraesan ugari dituztenak (Paradis-ek, 1989 .ean) .

Elebiduntasuna eta afasia
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Lenneberg-ek (1967.ean) eskuineko hemisferioak lehenengo hizkuntzaren

jabetzan duen partehartzea azpimarratu zuen . Antzerako moduan Brown-ek (1977.ean)

ezkerreko hemisferioan hizkuntzaren mailakako lateralizazioaren hipotesia

azaltzen du.

Ondoren Albert eta Obler-ek (1978 .ean), bigarren hizkuntzaren ikaskuntzan eta

elebidunengan orokorrean, eskuineko hemisferioak partehartze handiagoa duela

diotela ere ikusi dugu dagoeneko .

Cordon eta Weide ere (1983.ean) iritzi berekoak dira; hau da, indoeuropear

hizkuntzetako hiztun elebakarrek mintzamena, ulermena eta irakurketarako

beharrezkoak dituzten garun-prozesuak, ezkerreko hemisferioan daudela kokatuta ;

baina beste hizkuntza bat/batzuen ezagutzak, garunaren bi hemisferioen inplikazioa

eskatuko lukeela .

Kokapenari dagokionean orduan, pentsa daiteke, bigarren hizkuntza bat

lehenengoaz jabetu ondoren ikasten hasten denean, bigarren hizkuntza honen

ikasketak ez diola jatorrizko hizkuntzaren prozesu berari jarraitzen . Batetik, garun-

garapena une desberdinean aurkitzen da eta bestetik dagoeneko lehen ez zeuden

elementu kognitibo berriek hartzen dute parte. Adibidez, nabarmena izaten da

nerabezaroa baino lehen edo ondoren ikasitako hizkuntzen arteko ahoskera

desberdintasuna (Cordon; Weide-ek, 1.983.ean) . Hemendik abiatuta, bigarren

hizkuntza irakasterakoan bai eta hizkuntza/k berreskuratzeko plangintzatan

erabilitako egitarau eta metodologiaren barnean erabilgarri gisa proposatu zituzten

haur errimak, musika, dantza edota ikus-espazial trebetasunetan oinarritutako

teknikak (Albert eta Obler-ek, 1978 .ean). Adibide modura, guztiok gogora dezakegu
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irakaskuntza mailan ere (bigarren zein modernoak deituriko hizkuntzatan) bolada

batean abesti zaharren doinu ezagunak erabili zirela irakatsi beharreko edukien

hitzak beraiei egokituz; honela, errazago sartuko ornen ziren buruan segurtatzen zen .

Baina ikus ditzagun ondoren, honen inguruan sor daitezkeen zalantza edo

kontraesanak :

1 . Ez dago segurtatzerik, "eskuin hemisferioko estrategiak" erabiliz gero, honi

dagozkion ariketa bitartez ikasitakoa nahitanahiez eskuineko hemisferioak

prozesatuko dituenik.

2. Ez dirudi pedagogikoki ez eta psikologiaren ikuspegitik begiratuta ere egokia

denik hurbilpen edo estrategia bera erabiltzea ikasle guztiekin; izan ere, ikasleek

ezagukera4 desberdinak eduki ditzaketela kontutan harturik, batzuentzat baliagarria

izan baitaiteke, ez ostera besteentzat .

3 . Bigarren hizkuntzaren ikaskuntzan eskuineko hemisferioa inplikaturik

egoteak, ez du esan nahi eskuineko hemisferioa erabiltzea denik bigarren hizkuntza

ikasteko modurik onena edo biderik errazena .

4. Ezkerreko hemisferioaren nagusitasun ezak batzuen ustetan hizmoteltasuna

sortarazten duela kontutan harturik (Sommers eta Brady-k, 1975.ean; Shenker-ek,

1979.ean), eta hauxe bera dela hain zuzen ere azalpen bezala erabiltzen dena

hizkuntzaren trebetasunen jabetzan haurtzaroan gertatzen diren atzerapen kasuak

azaltzeko (Le May eta Geschwind-ek,1978.ean); hau aintzakotzat hartu beharko da

4Ezagukera hitza erabiliko dugu lan honetan "estilo kognitiboaz" ulertzen duguna
adierazteko.
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Elebiduntasuna eta afasia

bigarren hizkuntza irakasteko erabili beharreko estrategien plangintza egiterakoan .

Hauek, ezker lateralizazioaren aldekoak izatea zaindu beharko da alegia (baina

honek ez du esan nahi, lehen eskuineko hemisferioarekin ikusi dugun bezala,

derrigorrez, erabilitako estrategiek ezkerreko hemisferioa inplikatzen dutenik) .

Honela bada, mota guztietako ariketa kognitiboak erabil daitezke, ustez aide eta

hemisferio desberdinak (bai ezker zein eskuinekoa ere) kontutan dituenak, baina

hauek burutu ahal izateko hizkuntza (gramatikaren erabilera hain zuzen ere,

fonologia, morfologia, sintaxia, semantika) ezkerreko hemisferioak prozesatzen du.

Bigarren hizkuntzaren ikaskuntzan eskuineko hemisferioa inplikaturik egoteak

beraz, eta hala da, ez du esan nahi eskuineko hemisferioa erabiltzea, bigarren

hizkuntza ikasteko modurik eraginkorrena denik (Paradis-ek, 1989 .ean) .

Dagoeneko ikusi dugu eskuineko hemisferioak lehenengo hizkuntzaren

prozesamenduan ere parte hartzen duela normalean; neurri honetan berean bada

hartuko du parte bigarren hizkuntzaren prozesamenduan ere, bain ez gehiago . Eta

honi loturik, elebidun batzuk, hizkuntzaren prozesamenduan eskuineko hemisferioan

oinarritutako estrategien erabileraz ari bagara, (Cordon eta Weide-k, 1983.ean; Vaid-

ek, 1983.ean) ez gara ari elebidunek bakarrik (edo elebidun taldeek) berezkoa duten

ezaugarri bat aztertzen baizik eta elebakar batzuk ere berea dutena; zeren eta lehen

esan bezala, hau, bakoitzaren ezagukeraren baitan dago eta ez dago frogaturik estilo

hau elebidunengan elebakarrengan baino maizago ematen denik (Paradis-ek,

Bestetik, eta hizkuntzen irakaskuntza metodo desberdinen azterketari

ekiterakoan, metodo desberdinen arabera bi garun-funtzio mota leudekeela modu



desberdinean inplikaturik ikus dezakegu : ez-ageriko oroimena eta ageriko oroimena

hain zuzen ere.

Ez-ageriko oroimena5 aipatzerakoan, norberak modu automatikoan eskuragarri

dituen eta kontzienteki jabetzen ez den ezagutzaz ari gara .

Ageriko oroimenaz6 ari garenean aldiz, norberak nahi duenean gogora erazi

dezakeenaz dihardugu .

Ez-ageriko jabetzen ondorioa, prozesu automatikoak lirateke, guretzat eitea edo

forma ezezaguna duten arauak osatzen dutelarik. Ez gara kontzienteki ohartzen

erabiltzen ditugun arauez . Ageriko oroimenean aldiz, arreta derrigorrezkoa da

oroitzeko orduan eta ageriko informazioa gogora ekartzerakoan.

Ez-ageriko oroimena, agerikoa baino oinarrizkoago eta ohizkoagoa da.

Agerikoa, ahalmen berezia bezala har daiteke kontutan, landu beharrekoa izaten

delako.

Erantzun beharreko oinarrizko galdera litzateke ea kontzienteki ikasitako

egiturak automatikoak bilakatzen diren praktikaren poderioz edo eta inoiz ere

automatikoki erabiltzea ezinezkoa izaten den sistema mnesiko desberdin bat osatzen

duten.

Elebiduntasuna eta afasia

5"Ez-ageriko oroimena", inplizitoa dena adierazteko erabiliko dugu gure lanean
6"Ageriko oroimena", explizitoa dena adierazteko erabiliko dugu.
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Badirudi berez jasotakoa, oroimen inplizitu modura jasotzen dela eta ezin dela

azalerazi jokabidearen bitartez ez bada . Bestetik, badirudi nahita ikasitako zenbait

ezaugarri edo alderdi pixkanaka pixkanaka automatiko bilaka daitezkeela

iharduera luze bati esker. Hizkuntzari dagokionean badirudi erantzuna desberdina

izan behar duela alderdi fonologiko edo morfosintaktikoak kontutan hartuz gero .

Artikulazio keinuak, automatiko bilakatzen baitira, praktikaren poderioz .

Honi jarraituaz, automatiko bilakatzen dena, ez da arauaren ezagutza agerikoa,

formulazioa, baizik eta bere aplikazioa; hau da, hitz ilara zuzena bat-batean, berez

ekoizteko ahalmena da automatizaturik gelditzen dena . Guk ez ditugu gure perpaus

gehienen oinarrian dauden arauak ezagutzen . Hizketan ikasten ari den haurrarengan

argi eta garbi ikus dezakegu gramatika agerikoaren aztarnarik gabe ikasten duela

hizketan.

Hizkuntzen irakaskuntzan egindako zenbait azterketek azaldu duten bezala, eta

hau ederki dakite Herri honetan euskalduntzearen inguruan dihardutenek ere, zenbait

ikaslek nahiz eta oso emaitza onak jaso eskolako galdeketa eta ariketetan, ez direla

inguru naturalean elkarrizketari lotzeko gai. Honek erakusten diguna zera da, eskolan

edo eskola inguruan hizkuntzen irakaskuntzarako ohizko metodoetan oinarrituta

jasotako gaitasun gramatikala edo linguistikoa, hutsaren hurrena dela hizkuntzaren

benetako ikaskuntza bermatu nahiz izanez gero ; eta kalean jasotako gaitasun

komunikatiboa aldiz, behar-beharrezkoa dela, funtzio hau betetzen baitu eta honi

eman behar zaiola beraz nagusitasuna . Hau honela izanik, bidean agertzen zaigun

hurrengo oztopoa, jasaten dugun egoera diglosikoa bera da. Izan ere kalean maizago

entzungo du gazteleraz hizketan euskaraz baino . Honetaz gainera, zenbait egoera

jakinetan gainera behartuta egongo da gaztelera erabiltzera. Gertatu ere agian gerta
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dakioke (eta ez litzateke berria izango), ikasitakoa praktikan jartzeko asmotan

jendeari euskaraz zuzendu eta hauek gazteleraz mintzatu euskaraz ez dakitelako

edota antzeko egoeratan gazteleraz mintzatzea dagoelako ondo ikusita . Honela bada,

hizkuntza normalizatuta daukan herri batean gomendagarri dena ikusi, egoera

diglosikoan ez da hain samurra .

Hizkuntzaren berezko garapena aztertzerakoan proposatutako hiruki bera

erabil dezakegu orain esandako hau argiago adierazteko . Hara:

1 2

GAITASUNA

Hizkuntzaren berezko garapena

LA Kulturazko hizkuntz-garapena

VI . IRUDIA: Hizkuntzaren berezko garapena / Kultura bidezko hizkuntz-garapena .

3 4

nahikotasun malla

Irakurmena

nahikotasun mafia

Mintzamena

Denboraren
jexioa
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Oraingo hiruki honetan ikus dezakegun bezala, gainjarri dugun kultura bidezko

hizkuntz-garapena adierazten duen hirukiaren abiapuntua, irakurmenean oinarritzen

da. Honekin zera adierazi nahi dugu: hizkuntza ikasteko ohizko metodoak,

irakurmenean oinarritzen direla ; eta beraz, grafikoki nabarmen gelditzen dena,

ulermena eta mintzamena ez direla lantzen da eta beraz, ez-hiztunen eremuan

jarraitzen dute. Irakurmenean oinarritutako metodoen bitartez hizkuntzaz jabetzen

saiatzen denak, puntu batetik aurrera lortuko du irakurtzen duena maila batean

ulertzea, baina beti ere lortuko duena, irakurketaren ulermena izango da eta ez

hizkuntzarena, zeren eta hizkuntza hau ez du entzun , ez ulertu ez eta mintzatu ere .

Honekin ikustarazi nahi duguna, gaitasun gramatikala komunikatzeko

nahikoa ez dela da eta helburua komunikatzea baldin bada behintzat, berezko

garapenaren hirukian agertzen den bidea urratu behar dela hiztun osoa bilakatu ahal

izateko . Hiztunaren hirukian sartzen hasten denean bakarrik lortuko du hau,

aurrekoarekin batera ulermena eta mintzamena lantzearen bitartez . Honekin beraz ez

dugu ukatzen bigarren abiapuntu honetatik hasten den norbaitek hizkuntzaz jabetuko

denik baina ezagutzaren arlo guztiak landu ondoren . Honela beraz, kultur bidetik

abiatzen denak, abiapuntua edozein izanda ere, ezingo du hiztun oso bilakatu

irakurmen eta idazmenaren bitartez soilik baizik eta gainontzekoak ere -ulermena eta

mintzamena alegia- landu beharko ditu . Ordurarte ezingo du bere burua hiztun osotzat

hartu .

Guzti hau ikusi ondoren, galdera nagusi bat agertzen zaigu: ea ezagutza

metalinguistikoa automatizatu egiten den inplizitoki eskuragarri bilakatzeko edota



bi sistema mnesiko desberdin diren, elkarren arteko harremanik gabekoa, bakoitzak

garun-sistema desberdina duelarik.

Elebiduntasuna eta afasia

Ohizko hiztun batek ekoiztutako edozein perpausek, zerbait adierazi nahia

agertzen du. Lehenengo hizkuntzaren ikaskuntzan ere, gauza bera gertatzen da:

haurrak motibazio handia du adierazi nahi duena esateko eta esaten zaiona

ulertzeko. Motibazio maila oso handia da afasikoengan ere, zeren eta antzeko egoera

baten aurrean aurkitzen baitira hain zuzen ere; zenbaitetan alegia ezin adieraz

dezakete esan nahi dutena edota beste norbaitek haiei esaten dietena ulertu . Beraien

aldetik egiten duten saiakera beraz oso handia da. Hau da bain zuzen ere bigarren

hizkuntzen ikaskuntzako gaur egun arteko metodo guztien hutsunea, eta honi heldu

behar zaio hizkuntzen irakaskuntzan zein hauen berreskuraketan ere, ahalik eta

eraginkorrena izatea nahi badugu behintzat.

Bigarren hizkuntza bat zeharkako metodoen bitartez (deduktibo, analitikoa)

eta gramatikazko itzulpenean oinarrituta ikasi edota metodo zuzenaren bitartez

(induktiboa, egoerari lotutakoa, ikusentzunezkoa eta egitura osokoa), ikasitako

hizkuntzaren isladapenak desberdina izateko aukera guztiak ditu, bakoitzean

inplikaturik dauden trebetasun kognitiboak direla medio.

Bigarren hizkuntzaz metodo zuzenaren bitartez jabetzeko prozesuak, lehen

hizkuntzaren jabetzaren ezaugarria den ikasketaren antza du. Bertan,

subjektuarentzat garrantzitsuena esanahia da batetik eta mezua komunikatzeko (edo

jasotzeko) intentzioa bestetik . Honela, jabetzen da egituraz, moduaz ere jabetzen da

baino ia-ia ondorio bat bezala, helburua beti ere komunikazioa delarik . Esan beharrik

ez dago ikasgelan ez dela honela gertatzen, gehienetan behintzat . Bertan esaldiak,



bere izaera galtzen du; hau da, komunikatzearen intentzioa, egoera errealitatetik

nahiko urrun baitago.

Beraz, badirudi ikasteko modurik onena, eraginkorrena behintzat, baldintza

naturaletara ahal bezainbeste hurbiltzea litzatekeela eta dagoeneko teknika batzuk

honetan saiatu dira . Izan ere gure afasikoengan behatu izan dugun arazoetako bat,

euskarazko berreskuraketa zerbitzurik ez egotearena da (nahiz eta orain arteko

gaztelaniazkoa ere ez oso aproposa izan) . Hala ere, kasu askotan, ez dute euskara

galdu eta berez berreskuratzen joan dira. Berez berreskuratzeak, ez du esan nahi

goizetik gauera hizkuntza ulertzeko eta erabiltzeko gai bihurtu direnik baizik eta

orain arte aipatutako aldagai eta egoerak bizi izan dituztela inguruan, komunikazio

beharra, ingurukoa ulertzekoa eta mezua helaraztekoa bizi ahal izateko, berarekin

harremana duten kideak bilakatzen direlarik terapeuta edo berrezitzaile. Benetako

beharra sentitzen dutenez eta motibazioa beraz goren mailakoa izanik honek eragin

handia izan du beraien euskararen berreskuraketan. Maila batean besterik ez bada

behintzat, berezko ikaskuntzagandik hurbil daudela esan genezake.

Ikusentzunezko metodoak adibidez, errepikaketan oinarrituta dauden metodo

audiolingualetako elkarrizketei zentzua eman die eta inguru jakin batean kokatu ditu .

Azken hauek, audiolingualak alegia, egituraz arduratu baitira, egitura ariketei

garrantzi nagusia emanez.

Elebiduntasuna eta afasia

Estrukturoglobal eta ikusentzunezko metodoak, alderdi semantiko eta

pragmatikoa gehitu dute, egoerari indarra emanaz ; hau da, azaltzen den esaldia,

kontestu baten barruan agertu behar duela adieraziaz, eta hau, irudi batez hornitzen

delarik gainera . Era guztietara, azken hauetan ere lehen esan bezala mezua



sistema.
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komunikatzeko intentzioaren hutsunea agertzen zaigu berriro, gainontzeko metodo

guztietan bezala. Hutsune hau bete nahian sortu zen hurbilpen komunikatiboa deritzan

irakas-metodoa. Azken honek garrantzia mezuari ematen dio eta ez hainbeste

formari. Bertan ikaslea komunikatu beharreko egoeran jarri behar dela proposatzen

da; zerbait komunikatu nahi/behar izatea eragin behar zafo.

Orain arte ikusitako guzti honek metodorik onena zein den erabakitzearen

bidean jartzen gaitu, baina ezin da besterik gabe honelako afirmaziorik egin. Ezin dugu

esan honako edo halako metodoa da bigarren hizkuntza ikasteko metodorik onena

baizik eta kasu bakoitza banaka aztertu beharra dugu (berreskuraketan batez ere),

honako aldagai hauek kontutan hartu behar ditugularik:

Adina: 6 urte beherakoa den edota 15 urtetik gorakoa. Lehenengo kasuan garuna

heltzen arf da oraindik eta bigarrenean aldiz, ikasketa garunaren heldutasuna burutu

ondoren ematen da . Kasu batean edo bestean egon, maila kognitiboa ere desberdina

izango da.

	Aurretik duen esperientzia: heziketa maila, alfabetatze maila, idazketa

	Bakoitzaren ezagukera : analitikoa, ezagutza zehatzetan oinarritzen dena, edo

globala, estrategia inplizituetan oinarritzen dena .

	Helburuak : ulertu, hitz egin irakurri edo/eta idatzi, zeren eta gaitasun

desberdinak garun-azaleko eremu desberdinak ere inplikatzen dituzte.
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•Gelako ikasle kopurua : ez baita gauza bera 6 ikaslerekin edo 30ekin aritzea .

Testuinguru komunikatiboa ez da 30 pertsonen artean gauzatzen, talde txikietan

baizik .

	Ikastaroaren iraupena

	Ikastaroaren trinkotasuna

	Bitartekoak erabiltzeko aukera etab .

Guzti hauek kontutan eduki beharrekoak dira irakaskuntzan arrakasta lortu

nahi izanez gero .

3.6.-Elebiduntasuna eta lateralizazioa

Elebiduntasuna eta afasia

Elebiduntasunaren neuropsikologiaren oinarrizko galderetako bat, ea

gizabanakoaren bi hizkuntzek garunean isladapen berdina duten ala ez da. Hipotesi

asko dira proposatutakoak, eta hauetako gehienak oraindik ere ez dute baieztapen

enpirikorik izan .

Pentsa daiteke, hizkuntza bakoitza, bere gaitasunak berak zuzentzen duela; hau

da, gramatika bakoitza bereizturik gorde edo/eta prozesa daitekeela. Gaitasunaren

eraldaketa zehatzak hizkuntza batean bakarrik gertatzen direla eta ez bestean froga
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badaiteke, orduan zentzuzkoa litzateke hizkuntza bakoitza egitura neurofuntzional

desberdinpean dagoela pentsatzea .

Zenbait autorek, Pitres, Penfield, Pátzl, Minkowski, Veyrac, Ombredane,

Gloning eta Gloning besteak beste, eleaniztunen hizkuntza bakoitzari zehazki

bereiztutako guneak dagozkiela diote. Beste batzuen ustetan, Segalowitz kasurako,

harrigarria litzateke elebiduntasunak eraginik ez izatea garunaren antolaketan.

Lecours, Branchereau eta Joanette-k, elebakarren hizkuntzaren garuneko adierazpena

ez dela eleaniztunetan denaren berdina diote . Lebrun-en ustetan (1976 .ean), baliteke

zirkuitu neuronal berdin berdinak ez izatea elebidun jakin baten bi hizkuntzak

zuzentzen dituena ; are gehiago, baliteke modu desberdinean lateralizaturik izatea .

Zenbaiten ustetan, eleaniztunaren hizkuntza bakoitza, garuneko hizkuntzaren

erernu bereko leku anatomiko desberdinetan isladatzen da . Beste ikuspuntu baten

arabera, elebidunaren bi hizkuntzak hemisferio nagusiaren baina maila batean

desbérdinak diren eremuetan isladatzen dira, gainezarpen maila batez.

Vaid eta Genessee-ren ustetan (1980.ean), elebidunaren hizkuntza bakoitzaren

antolaketa neurolinguistikoa, bestearen berdina da nahiz eta disoziazio kasu batzuk

agertu. Disoziazio kasu hauen arrazoiak, hizkuntzari dagozkionak dira batetik eta

bestetik, jabetza ingurumariari dagozkionak .

Ikus dezagun orain nola islada daitezkeen bi hizkuntza garun berdin batean eta

honen inguruan sortu diren hipotesi desberdinak. Gutxienik lau hipotesi har daitezke

aintzakotzat; hala nola:
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1.Sistema hedatuaren hipotesia, non hizkuntzak, desberdindu gaberik diren

adierazpen mailan . Biak bat izango balira bezala har daitezke.

2.-Binako sistemaren hipotesia : hizkuntza bakoitzaren elementuak, banaturik

gordetzen dira.

3.-Hiruparteko sistemaren hipotesia : bi hizkuntzatan berdinak diren itemak,

bientzako berdina den egitura neural bakar batean adierazten dira, eta

bakoitzarentzat desberdinak direnak, banaturik.

4:Azpimultzoaren hipotesia : bi hizkuntzak modu berean gordetzen dira sistema

kognitibo bakar batean, nahiz eta hizkuntza bakoitzaren elementuak konexio sare

banatu bat osatu, eta sistema handiago batean, azpisistema bat.

Galloway-ren ustetan (1983 .ean), gutxienez bi aldagai ortografiko lotzen zaizkio

tratamendu hemisferiko diferentzialari: batetik, idazketa jakin batekin subjektuak

duen erabilera eta bestetik idazketa mota . Aipatu beharra dago ortografia,

mintzairaren bigarren mailako ikus-adierazpena dela eta idazketa jakin bat

eskuineko hemisferioan kokatzeak ez du esan nahi inola ere hizkuntza hori horrela

koka daitekeenik; izan ere, pentsamendu hedatuenari atxikiz ezkerreko hemisferioa

nagusi baita mintzairaren entzun-ahozko oinarrizko sisteman .

Baina dudarik gabe, eztabaidatuena izan den arazoa, oinarrizko lateralizazio

bereizgarriaren hipotesiaren birformulazioarena izan da; elebidunen hizkuntzen

isladapen edo/eta prozesamenduan partehartze handiagoa duela alegia, nagusia ez
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den hemisferioak. Hala ere, eskuineko hemisferioaren partehartzea zein eta nolakoa

den ez dago erabat frogatuta oraindik . Ikus ditzagun bada, honen inguruan biltzen diren

iritzi desberdinak.

3.6 .1 .-Eskuineko hemisferioaren partehartzea elebidun /eleaniztunen

hizkuntzen isladapen eta prozesamenduan.

Ikuspuntu klasikoari jarraituaz, eskuin hemisferioak ez du eskumatiengan

ahalmen linguistikorik . Bestelako iritzi bat da eskuineko hemisferioaren ahalmena,

birtualki ezkerrekoarenaren berbera dela , baina ezkerreko hemisferio funtzionalak

indargetzen duena. Ezkerreko hemisferioa gai ez denean, eragotzita gelditu delako,

orduan hartzen ditu eskuinekoak bere gain ezkerrekoaren funtzioak. Hau honela

izanez gero, legezkoa da orduan partehartze honen natura aztertzea. Egoera oraindik

ere konplexuagoa bilakatzen da, elebidunen hizkuntzen garun lateralizazioa

aztertzerakoan. Autore batzuen ustetan, bigarren hizkuntzaren prozesamenduan

eskuineko hemisferioaren partehartzea handiagoa da. Beste batzuk berriz,

elebiduntasunak garun nagusitasunaren garapena indartzen duela diote. Hirugarren

batzuk aldiz, ez dute inolako desberdintasunik ikusten elebakar eta elebidunen artean,

hizkuntzaren lateralizazioari dagokionean behintzat .

Hemendik abiatuta, M. Paradis-ek (1989.ean), eskuineko hemisferioaren

partehartzearen izaeraren inguruan egun arte bildu diren hipotesiak jaso ditu . Ikus

ditzagun bada :
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1.-Heinbereko partehartzearen hipotesia da lehena, eta honen arabera, bi

hemisferioek informazioa modu berean prozesatzen dute, nahiz eta ezkerreko

hemisferioaren partehartzea kuantitatiboki handiagoa izan daitekeen. Eskuineko

hemisferioaren prozesamendua orduan erredundagarria litzateke .

2.- Bigarren hipotesia kuantitatiboki osagarria den partehartzearena litzateke .

Honen arabera hemisferio bakoitzak estimulu berdinak modu berean prozesatzen ditu,

ezkerreko hemisferioak partehartze handiagoa izanik. Lehenengo bi hauetan,

enuntziatuaren alderdi berdinek, prozesamendu bera dute.

3:Hirugarrena, kualitatiboki paraleloa den partehartzearen hipotesia genuke,

estimulu bera hemisferio bakoitzak kualitatiboki modu desberdinean prozesatzen

duela diona. Eskuineko hemisferioak lesioren bat jasanez gero, enuntziatuaren alderdi

guztietan izango du eragina. Enuntziatuaren alderdi berdinek, prozesamendu

desberdina dute.

4:Laugarren hipotesia, kualitatiboki bereizgarria den partehartzearena izan

daiteke. Honetan azaltzen denez, hemisferio bakoitza bere barruko ahalmen

funtzionalen arabera estimulu konplexu baten alderdi desberdin baten prozesamenduan

bereizten da. Eskuineko hernisferioak lesioren bat jasanez gero, enuntziatuaren alderdi

batzuei eragin liezaieke. Enuntziatuaren alderdi desberdinek, prozesamendu

desberdina dute .

Oraintsu, eskuineko hemisferioaren partehartzearen izaera ikusi dugu eta

hemendik abiatuta ondoren, Paradis eta Lebrun-ek (1983.ean) bilduta, eskuineko



hemisferioak elebidunen hizkuntzen prozesamenduan duen partehartzearen inguruan

sortutako hipotesi desberdinak azaltzeari lotzen gatzaizkio

1.-Batzuen ustetan, bigarren hizkuntza eskuineko hemisferioan isladatzen da;

2.-Beste batzuentzat berriz, bigarren hizkuntza bi aldetan isladatzen da;

3:Hirugarren iritzi bat da bigarren hizkuntza, nahiz eta nagusiki ezkerreko

hemisferioan lateralizaturik egon, lehenengoa baina maila txikiagoan dagoela eta

beraz konparatiboki partehartze handiagoa duela eskuineko hemisferioak bigarren

hizkuntzan;

4:Laugarren ustea da bi hizkuntzak gutxiago lateralizaturik daudela;

5:Jasotako bosgarren iritzia, bi hizkuntzak ezkerreko hemisferioan berdin

isladaturik daudenarena da eta beraz, ez dagoela desberdintasunik elebakar eta

elebidunen artean .

3 .6.2.-Elebidun/eleaniztunen hizkuntzen adierazpen modua garunean .

Elebiduntasuna eta afasia

Elebidun/eleaniztunei buruz egiten den beste galderetako bat, adierazpen modua

elebidun guztientzat berdina ote den da.
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Alor honetan eginiko saiakera berri bakoitzak gero eta gehiago mugatu eta

zehaztu du populazio elebiduna, honako aldagai hauek kontutan hartu beharrekoak

direla frogatu delarik :

Âdí.na : honen arabera, nerabezaro ondoren ikasitako hizkuntza bat, ez dago

lehenago ikasitakoa bezainbeste lateralizaturik . Hauxe bera diote Texas-eko

Unibertsitateko Sussman, H.M.; Franklin, Ph. eta Simon T. -k (1.982.ean). Beraiek

burutako azterketaren ondoren, elebidun goiztiarrek bi hizkuntzetan ezkerreko

hemisferioa nagusia dela diote bai eta elebidun berantiarren jatorrizko hizkuntzan; ez

aldiz bigarrenean .

McGill Unibertsitateko Vaid, J . eta Lambert W .E.-k (1 .979.ean) berriz, gizonezko

elebidun goiztiarren informazioaren prozesamendua aldebikoa dela diote, eta

gizonezko elebidun berantiarrek bai eta emakume elebidunek ere (goiztiar zein

berantiar), arinago prozesatzen ornen dute inforrnazioa eskuineko hemisferioan .

Boston-eko Unibertsitateko Walters, J. eta Zatorre, R .J.-k. (1.978.ean) bestetik,

elebidunek dituzten bi hizkuntzetatik zeinetaz jabetu diren lehenik ez duela halako

garrantzirik diote, biak ere ezkerreko hemisferioak prozesatzen baititu .

aarapenaldi.a : bigarren hizkuntza nagusitzen doan neurrian gradualki

ezkerreko hemisferioan Iateralizatzen doa . D.F. Sewell eta L.Panou-ren ustetan

(1.983.ean), jatorrizko hizkuntza bigarrena baina lateralizatuagoa ornen dago.
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r£ebíduntasun mota: honen arabera, elebidun koordinatuen hizkuntzen

adierazpena bereiztuta dago: eskuineko hemisferioa, elebidun konposatuak baino

gehiago erabiltzen dutelarik.

Testuíngurua: honen bitartez azaltzen dena, eskuineko hemisferioak

bigarren hizkuntzaren ingurumarian lehenengoan baino partehartze handiagoa duela

da . H.G. Cordon-ek berriz (1 .980.ean) lateralizazioa ohizko aldagaietatik (erabilera,

irakurketa, sexua, . ..) askea dela dio .

floda6ítatea : irakurketa eta idazketaren bidez burutzen den bigarren

hizkuntzaren irakaskuntzak, ezkerreko hemisferioaren partehartzea bultzatzen du;

entzumenaren bitartez burutzen denean aldiz, eskuineko hemisferioaren partehartzea

indartzen du.

3 zí.untzaren berezítasuna : honen arabera, hizkuntza baten ezaugarri

jakin batzuk, eskuineko hemisferioaren partehartzea indartu dezakete . B.Shanon-ek

alabaina, hebraiera eta ingeles hizkuntzen jabe ziren elebakar eta elebidunekin

azterketa burutu ondoren, elebidunek hizkuntzak elebakarrek baino lateralizatuagoak

dituztela dio. M.I. Barton; H. Goodglass eta A. Shai-k (1.965.ean) hebraiera ingeles

hizkuntzen jabe diren elebidunekin hiru-hizkiko hitzen berrezagutzari buruzko

azterketa burutu ondoren, honako ondorio honetara iritsi ziren : bai ingeles zein

hebraierako estimulu alfabetikoak hemisferio nagusiak prozesatzen dituela .

	Egítura-arteî.o dístantzía: badirudi oso egitura desberdina duten bi

hizkuntza oso antzekoa dutenak baino modu banatuagoan isladatzen direla eta



honetaz gain, oso gertu dauden bi hizkuntzetan baino parte handiagoa hartzen duela

eskuineko hemisferioak.

Desberdindu beharra dago, hizkuntzaren adierazpen modua eta honen erabilera .

Zantzu klinikoen arabera, eskumatien hizkuntzaren adierazpen guztia ia, afasiaren

atalean ikusi dugun bezala bestalde, ezkerreko hemisferioan ematen da (%95ean

gutxienik), eskuineko hemisferioak ere hizkuntzaren erabilera normalean dudarik

gabe parte hartzen duelarik . Zenbaitek proposatzen duten bezala, eskuineko

hemisferioa dela eta elebakar eta elebidunen artean desberdintasunik badagoela

onartuz gero, badirudi desberdintasun hauen kakoa, estrategien erabileran legokeela .

Orain arte ikusi dugun bezala eta literaturaren arakaketa egiterakoan ikusten

denez, elebidun/eleaniztunei buruz aldagai berriak sartzen zaizkigu jokoan, hizkuntza

desberdinak alegia . Ea hau dela eta, hipotesiak eta iritziak ere ugaldu egiten dira

azaldu daitezkeen aukera desberdinak proposatuz . Honela, nahiz eta oraindik egiten

diren zenbait baieztapen zientifikoki frogatu gabe egon erabat, proposamen modura

behintzat mota askotako iritziak azaltzen dira . Hauetako batek diona, ezkerreko

hemisferioak ez duela partehartze bera elebidunaren hizkuntza guztietan . Paradis-en

(1989 .ean) ustetan berriz, ezkerreko hemisferioaren partehartzea bera da bi

hizkuntzetarako, kontutan hartzen badugu behintzat norbanakoen artean zein

bakoitzaren baitan egon daitekeen eta dagoen aldakortasun maila, bai eta eskuragarri

dagoen zantzu klinikoek adierazten dutena .

Iritzi hau bera azpimarratzen dute Alexander, Benson eta Stuss-ek (1989 .ean) .

Beraien hitzetan, eskuineko hemisferioko gaitzek ere mintzaira, hizkuntza eta

Elebiduntasuna eta afasia
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komunikazioan nahasteak sortzen dituela dakigun neurrian, elebidunek ere

hizkuntzaren/en nahasketa sintoma hauek berak agertuko dituzte, baina elebakarren

modu eta neurri berean. Gertatzen dena, elebidunek, elebakarrek ez bezala, bi

hizkuntzen jabe direla da eta honexek, nahasketa sintomen aniztasun eta

aldakortasuna eragin dezakeela, baina azken urtetan ageri diren iritzi sendo eta

arrazoituenak jarraituaz, hau bi hizkuntzen jabe izateak eragiten du hain zuzen ere,

bakoitzean modu desberdinean agertu baitaitezke sintoma hauek ; baina lehen aipatu

bezala, elebakarren modu eta neurri berean, hizkuntza desberdinei lotuta eta ez

elebidun izateagatik.

Hari honi beroni jarraituz eta psikologia kognitiboaren ekarpenak kontutan

harturik bai eta zenbait azterketen emaitzak ere, subjektu bakoitzak berezkoa

bakarrik duen garunaren funtzio antolaketa berezia duela esan daiteke . Bestetik,

betebehar bateko eginkizunak ez du, halabeharrez, aterabide edo estrategia bera

ekartzen; izan ere, hiztunen arteko aldakortasun zabala behatu izan baita. Badirudi

erabilitako estrategiak adinaren arabera ere aldatzen joaten direla bakoitzaren

baitan eta hau eginbeharraren naturari eta zailtasun mailari lotzen zaio noski, ezin

baitugu inor ezagukera bakarrarekin lotu (Joanette ; Lecours-ek, 1984.ean) .

3.7.-Elebiduntasuna eta oroimena .

Elebidunek, kontzeptuen oroimen biltegi bat dute, bi hizkuntzetako jatorrizko

hiztunen modura bi sistema linguistiko eskuragarri dituztenez, kontzeptuarenarekin

lotuta leudekeen bi biltegi semantiko desberdin behar dituzte (Paradis-ek, 1986 .ean) .
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Kolers-en ustetan (1968 .ean), elebidunek garun-errepresentazio multzo bakar bat

dute, baina pentsarnendua modu desberdinean antolatzen dute, Hlean edo H2an

ahoskatu .

Honi jarraikiz, elebidunak gutxienik hiru modutara antola ditzake artxibo

semantikoak (Weinreich-ek,1953 .ean; Paradis-ek, 1978 .ean):

1:Sistema koordinatua dela esaten da, bere bi hizkuntzak jatorrizko hiztunen

modukoak direnean eta beraien artean interferentziarik agertzen ez denean .

2.-Sistema konposatua dela diote, bi hizkuntzetako esanahi unitateak berdinak

baldin badira eta interferentziak bi norabideetakoak izan.

3.Bigarren hizkuntzaren sistema lehenengoaren menpekoa dela diote, bigarren

hizkuntzako esanahi unitateak lehenengoarenak direnean, norabide bakar bateko

interferentziak agertzen direlarik.

3.8.-Afasia eta hizkuntzen berreskuraketa elebidunengan.

-95-

Garun-patologiak ez duela eragin bera subjektuak ezagutzen dituen hizkuntza

desberdinetan erakutsi digu elebiduntasunaren neurologiak (Lebrun-ek, 1984 .ean) .

Honela bada, norbaitek hizkuntza jakin bat erabiltzeko gaitasuna gal dezake, behin-

behinerako edo betirako, baina beste batean komunikatzeko gai izan aldiz. Era berean,
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kaltea jasan ondoren, hizkuntzak berreskuratzerakoan ere, zenbait eleaniztunek modu

desberdinean berreskuratzen dituzte beraien hizkuntzak. Izan ere, egindako behaketen

ondorioz ikusi ahal izan da zenbait kasuetan garun-kalte baten ondorioz eleaniztuna

elebakar bilakatu izatea; hau da, hizkuntza bakar bat gordetzea eta gainontzekoak

galtzea .

Hasera batetan, lesio bat gertatzekotan, osoen gera zitekeen hizkuntza edo

lehenik berreskura zitekeena, jatorrizko hizkuntza izan zatekeela pentsatu zen; hau

da, Ribot-en oroimenaren legea deritzana aplikatu zen. Honen arabera, lehenik

jatorrizko hizkuntza osoen geratuko litzateke, gainontzeko guztiak galduaz eta

ikasitako hurrenkera berean berreskuratuaz (Moya; Lago-k, 1977.ean).

Afasia eleaniztunetan aztertu men lehena, Charcot-en ikasle bat izan zen,

Pitres hain zuzen ere (berea da izan, idatzitakoaren arakaketa egin ondoren euskaldun

afasiko bati buruz aurkitu dugun aipamen bakarra ; haserako orrian jarri duguna

alegia), eta honek 1895.ean, honako ondorio hauek atera zituen:

Subjektu elebidun edota eleaniztun bat afasiko bilakatuz gero, pentsa genezake,

Pitres-ek (1895 .ean) dioen modura, ezagutzen dituen hizkuntza guztien erabilera,

maila berean kaltetua izan daitekeela eta berreskuraketan ere, garai, modu eta maila

berean berreskuratu ditzakeela . Hau honela gertatzen da zenbaitetan, baina ez beti .

Zenbaitetan, eleaniztuna, gaixotu aurretik ezagutzen zituen hizkuntza batzutan

bakarrik bilakatzen da afasiko, eta ez guztietan. Afasia alegia, ez da maila berean

ematen hizkuntza guztietan, erabateko edo ia-erabateko afasia kasuetan ezik.
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Kaltea jasan ondoren gaixoa sendabidean jartzen denean, jartzen bada behintzat,

berreskuraketa normalean progresibo eta sistematikoa izaten da; hau da,

hizkuntzetako bat, gainontzekoak erabili ahal izan baino lehen berreskuratzen da.

Lehenik berreskuratzen den hizkuntza gehienetan jatorrizko hizkuntza da, baina ez da

beti honela gertatzen baizik eta zenbait kasutan ikus ahal izan dugun bezala,

zenbaitek jatorrizkoa ez zuten hizkuntza berreskuratu dute lehenik . Kasu hauetan,

gehienetan behintzat, lehenik berreskuratutako hizkuntza hau, erabiliena izan da,

askotan, jatorrizko hizkuntza bera baino erabiliagoa (Silverberg, R.; Gordon, H.W:k,

1979.ean) .

Berreskuraketak gehienetan bi une ditu: lehenengoan gaixoak entzundako

hizkuntza ulertzen du baina ezin du oraindik hitz egin; bigarrenean, berez adieraz

ditzake hizkuntza honetan bere pentsamenduak .

Honela bada, eleaniztunen afasiaren berreskuraketan, gehientsuenetan

behintzat gutxi gora behera honako urrats hauek ikus ditzakegu :

1 . Hizkuntzak ulertu eta hitz egin ahal izateko gaitasunaren erabateko galera;

2 . Hizkuntza ezagunena ulertzeko gaitasunaren pixkanakako berreskuraketa ;

3 . Hizkuntza hau hitz egiteko gaitasunaren berreskuraketa ;

4 . Subjektuak ezagutzen duen/dituen gainontzeko hizkuntza/k ulertzeko

gaitasunaren berreskuraketa ;

5 . Hizkuntza hau/hauetan hitz egiteko gaitasunaren berreskuraketa .

Hala ere, badaiteke bilakaera hau ez osorik ematea eta urrats hauetakoren

batean gelditzea eta berreskuratzen duen bakarra, ulermenaren gaitasuna izatea esate
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baterako . Izan ere, hizkuntzaren funtzioen berregituraketa, hizkuntzaren zentroak

kaltetuak bai bain deseginda ez daudenean burutzen da. Izan ere, hizkuntzaren

garun-azaleko eremuen behin-behineko aktibitate ezak egoki azaltzen baitu kalte

afasikoa jasan ondoren gaixoak hizkuntza desberdinen erabilera modu desberdinean

berreskuratzea eta honela ez da jo behar hizkuntza bakoitzak garun-azalean eremu

desberdinak dituela proposatzera (Pitres-ek, 1895 .ean) .

Pitres-ek, eleaniztun afasikoak lehenik jatorrizko hizkuntza berreskura

dezakeela seguruenik dioen bezala, Minkowski-k, ohizko hizkuntza7 dela dio lehenik

berreskura dezakeena. Hécaenek bestalde, bost hizkuntzen jabe zen subjektu baten

behaketa egin ondoren, bere afasiaren bilakaera erakusten digu. Subjektu hau afasiko

bilakatu zenean, maila berean zituen nahastuak bost hizkuntzetan bai jarioa bai eta

idazketa ere (Perelló-k, 1984 .ean). Kasu honen erakusketarekin hau ere beraz,

lehentxoago aipatutako hizkuntza guztietarako berreskuraketaren bilakaera

berdinaren aldekoa da. Porot-ek (1980 .ean) galdera berari erantzunaz, kaltea jasan

ondoren zein ote den hobeki gordetzen den hizkuntza alegia, bere ustetan,

subjektuarentzat ospe handiena duena da.

Lebrun-en ustetan (1988.ean), gaixoak afasia jasan ondoren, hizkuntzen

berreskuraketari ekiterakoan, kontutan hartu beharrekoa da gaixoaren bilakaera

neurolinguistikoaz arduratzen direnek erabiltzen duten hizkuntza, bere hizkuntza/en

berrezitzaileena alegia, badirudielako zenbait kasutan behintzat, honek eragina

duela . Hau da, badirudi gaixoak lehenik berreskuratzen duen hizkuntza ez dela beti

lehen esan bezala, jatorrizko hizkuntza izaten, eta batzutan gainera, berrezitzaileek

7Ohizko hizkuntza aipatzen denean, kaltea jasan aurretik gehien erabilitako hizkuntza
adierazi nahi da .
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erabiltzen duten hizkuntzari lotzen zaiola . Beste hitz batzuekin esateko, kasu batean

baino gehiagotan, lehenik berreskuratu den hizkuntza, berreskuraketa terapian

erabilitakoa izan da . Honekin zera adierazi nahi dugu, zenbait kasutan hau honela

dela ikusi denez gero, kontutan hartu beharrekoa dela berreskuraketaren terapia zein

hizkuntza/tan egingo den erabakitzerakoan. Erabaki hau, hartu egin behar da beraz,

garrantzitsua baita gaixoaren berreskuraketaren bilakaerarako, eta ez askotan egin

ohi den bezala, automatikoki, gaixoaren hizkuntzen egoera aztertu ere egin gabe,

ohizko hizkuntzan ekitea berreskuraketari (ohizko hizkuntza hau, gure artean

behintzat, hizkuntza nagusia da, gaztelania alegia eta berreskuraketarako hizkuntza

bakarra) . Inguru elebidunean, honako aldagai hauek aztertu ohi dira berreskuraketari

zein hizkuntzatan ekingo zaion erabakitzerakoan :

	Ongien irauten duen hizkuntza

	Lokera afektibo handiena duen hizkuntza

	Gaixoak ohizkoena duen hizkuntza

Gaixoaren zein hizkuntza dagoen komunikaziorako eskuragarriago erabaki

aurretik, derrigorrezkoa da hizkuntza bakoitzaren ebaluaketa objektiboa egitea .

Informazio hau ere lagungarri gerta daiteke egin beharreko terapia zein hizkuntzetan

den onugaragarriagoa egitea erabakitzeko orduan. Modu bakarra da hau ere, beste

hizkuntzan bestela ohartuko ez ginatekeen zenbait sintomaz ohartzeko, hizkuntzetako

baten egitura linguistiko zehatza dela eta edota berreskuraketa diferentziala dela

eta .

Cure artean orain arte behintzat, ez dago instituzionalki euskaraz

berreskuraleta-formala jasotzeko aukerarik ez eta honetarako beharrezkoa den
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euskarazko metodologiarik ere . Beraz, bihoa hemendik lehenbailehen honi erantzuna

emateko beharraren eskakizuna, gaixo dagoen guztiak baitu sendabidean jartzeko

eskubidea.

Elebidunen hizkuntz patologia aztertzerakoan, Lecours eta Lhermitte-k

(1979.ean) honako berreskuraketa mota hauek eman daitezkeela behatu dute :

1) Paraleloa : maila berean daude kaltetuak subjektuaren hizkuntza guztiak eta

berreskuraketa ere modu eta erritmo berean ematen da .

2) Diferentziala : berreskuraketa ez da maila berean ematen gaixoak kaltea

jasan aurretik ezagutzen zituen hizkuntza guztietan edota denbora gehiago behar izan

du hizkuntza bat berreskuratzeko besteak baino .

3) Segidazkoa : hizkuntza bat berreraiki arte (nahikotasun maila batean

behintzat) ez da/dira bestea/k berreskuratzen hasterik .

4) Hautazkoa : hizkuntza bat(zu) berreskuratzen ez d(ir)enean .

5) Aurkaria : Berreskuraketan hizkuntza bat hobetzen doan neurrian, bestea

kaltetzen edo hondatzen denean .

6) Mixtoa: elebidunak sistematikoki bi hizkuntzak nahasten dituenean .

Nahasketa hau maila guztietan gerta daiteke : hizkuntza bateko hitzak bestean

agertzea, hizkuntza baten deklinabidea bestean aplikatzea etab .
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Berreskuraketa mota hauek ez dute zergatik batak bestea kanpoan utzi behar ez

denbora dela medio ez eta hizkuntza desberdinak direla eta . Hau da, berreskuraketa

aurkaria ematen has daiteke esate baterako eta ondoren segidazkoa izaten bilakatu ;

edota bi hizkuntza modu paraleloan berreskuratu eta hirugarrena, hautazko

berreskuraketa dela eta bertan behera gelditu eta ezin berreskuratu adibidez .

Paradis-ek dioen bezala (1989 .ean), seguru aski berreskuraketa diferentzialean

eragina duten aldagai biologikoen artean, adina, sexua eta esku-nagusitasuna ditugu.

Aldagai neurologikoen artean berriz, etiologia, lesioaren aldea, kokapena, hedadura,

gaixotasuna sortu zenetik pasatako denbora, afasia mota eta larritasuna leudeke.

Inguruari lotutako aldagaien artean, jabetza eta erabileraren kontestua, ikasketa

maila eta hizkuntzen arteko egitura distantzia genituzke .

Eleaniztunen afasia aztertzerakoan kontutan hartu beharrekoa da beste zenbait

daturen artean, subjektuak zein adinetan ikasi zituen hizkuntza bakoitza .

Elebidunen afasiaren azterketa zabalak beraz, ikerketa, diagnostiko eta

terapia zehazteko baliagarriak diren datuak eskainiko dizkigu . Hau da, afasiko

elebidunaren bi hizkuntzen ebaluaketa sistematikoa, zuzenean izango zafo onuragarri

bai klinikoari zein hizkuntzaren terapeutari . Agian, esanguratsua izan daiteke, bi

hizkuntz garun berean nola antolatzen diren jakiteko edo honi buruzko aztarnaren bat

emateko. Honetaz gainera, terapia desberdinen eragin eta ondorioak kontrolatuz gero,

argitara azalduko zaigu zein den terapia motarik onena eta kasu bakoitzean zein den

terapia hasteko hizkuntzarik aproposena. Honek ere zehaztuko du terapia bi

hizkuntzetan egin behar den ala nahikoa den batean bakarrik egitea ; eta hau honela

izanez gero, zein den terapian erabili beharreko hizkuntza hau .
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Oraindik ere ez dago erabat frogatuta berreskuraketa desberdina ote den terapia

hizkuntza batean ala bitan eginez gero, eta honetan eraginik ote duten -nahiz eta hala

dela pentsatu- lehentxoago aipatutako aldagaiak; hau da, etiologiak, haserako

larritasun eta afasia motak, hizkuntzen arteko egitura distantziak, gaixoaren adinak,

gaixotu aurreko adimen mailak, burututako ikasketak edota terapia motak .

Argi dago orain arte ikusitakoaren arabera, terapiak ondorio desberdinak izan

ditzakeela hizkuntza bakoitzean . Hizkuntza batean eginiko terapiaren eragina

onuragarria izan daiteke beste hizkuntz(ar)entzat ere, egituraz biak antzekoak

badira; edota agian egituraz distantzi handia izanda ere terapiak berak ondorio

mesedegarria izan .

Beste batzuen ustetan, hizkuntza batean burututako terapiak, gainontzeko

hizkuntza(ta)n eman daitekeen berezko berreskuraketa eragotzi dezake eta beraz

komenigarria litzateke orduan hizkuntza bakar bat indartzea . Indartu beharreko

hizkuntza hau zein den erabakitzeko orduan, gaixoaren gertuenekoa indartzea

proposatuko litzateke; inguruko harremanetarako gaixoak beharrezkoa duen

hizkuntza alegia (Lebrun-ek, 1976 .ean, 1988 .ean). Lebrun-ek proposaturiko hau, egoera

normalizatuan kokatu behar da, noski. Arazoa larriagoa da, eta ondorioaz zailagoa

hartu beharreko erabakia, hizkuntzen ukipen egoera honetan, hizkuntzetako bat

nagusitzen denean -gaztelania gure kasuan- eta aztertu beharreko subjektua,

gutxiagotutako hizkuntzako hiztuna denean -jatorrizko euskalduna-. Azken kasu

honetan, azterketak sakonagoa izan behar du eta gaixoak hizkuntza bakoitza

zertarako eta nola erabiltzen duen ebaluatu ondoren, baliagarriena izango zaion

hizkuntza zein den ikusi.
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Terapia ondoren ematen den hizkuntz-berreskuraketa konparagarria izan

daiteke bi hizkuntzetarako, zaindutakoa zein ez zaindutakoa, edota onuragarriagoa

zaindutako hizkuntzarentzat afasia mota batean eta gutxiago ez zaindutakoarentzat

beste afasia mota batean (Watamori eta Sesanuma-k, 1978.ean) .

Garun-kalte bat jasan eta segituan agertzen dira hizkuntzaren nahasteak

zenbait gaixorengan, baina behatu izan dira nahiz eta inolako berreziketa formalik ez

jaso, ondorengo egun edo hilabeteetan sendatu edo hizkuntza(k) berreskuratu

d(it)u(z)tenak. Edonola ere antzerako kaltea izanagatik batengandik bestearengana

berezko berreskuraketa maila oso aldakorra da. Kasu gehienetan gaixotasunaren

bilakaera orokorra kontutan edukiz gero behatutako hobekuntza nabariena, batez ere

kaltea jasan ondorengo bi hilabeteetan izaten da .

Maizegi gertatu izan da afasia berrezitzaileen helburu nagusia, berezko jarioa

berreraikitzea izatea eta hau dela eta berreziketa, errepikaketa eta izendapenean

oinarritzea . Berreziketaren eginbeharra ez da ezagutza berriak eraikitzea baizik eta

dagoeneko ezaguna dena eta orain blokeaturik dagoena sortarazi edo berreskuratzea .

Honetarako, ahozko jokabideak bultzatu behar dira eta eskola-egoeretatik aldendu .

Landu beharreko gaiak interesgarriak izan behar dute gaixoarentzat, eta terapiaren

helburuak argi eta garbiak izan, sendoak, inoiz ere ahaztu gabe zeintzuk diren

gaixoaren ahalmen eta aukerak (Peña, J. -k, 1984.ean) .

Egun, garrantzi handiagoa ematen zaie komunikazio funtzioei . Izan ere,

badirudi afasikoek hitz egin dezaketena baino gehiago adieraz dezaketela . Nahiz

eta ahozko adierazpen gaitasuna murriztuta eduki, mezu bat heleraztea lortzen dute
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eta intonazio bereziko enuntziatu bat ulertzea ere; hau da, informazioaren

elkartrukaketa burutu daiteke (Clerabaut; Coyette; Feyereisen; Seron-ek, 1984 .ean) .

Hariari jarraiki, ikusi dugunez badirudi ulermena ekoizpena baina gehiago hobetzen

dela eta modu berean hitzezko jarioa, idatzizkoa baino gehiago (Manning-ek,

1992.ean).

Berreskuraketaren bilakaera aztertzerakoan, afasia mota berdin baten barruan,

subjektu gazteak askoz ere bilakaera hobea dutela ikus ahal izan da. Subjektuaren

adimen mailak ere badu eraginik, errazagoa izaten baita berreziketa adimena

landuta duenarengan ; hots eskola maila altuagoa dutenak hobeto moldatzen dira

dagoeneko izan ditzakeelako berreskuraketa sistematikoari ekiteko zenbait giltza.

Era berean, badirudi subjektuaren lanbideak ere baduela eraginik, gaixoaren egoera

psikologikoak baduela argi dagoen bezala (Perelló-k, 1984 .ean) .

Berreskuraketaren inguruan egindako azterketek, hizkuntzaren estimulazio

sistematikoak hizkuntzaren berreskuraketa bultzatzen duela erakusten digute. Basso;

Faglioni eta Vignolo-k (1975.ean) esate baterako 185 afasiko aztertu zituzten.

Hauetako 91, berreziketan ihardun zuten eta 94k ez zuten inolako berreziketa egitarau

berezirik jaso. Adina, ikasketa maila, lesioaren etiologia, lehenengo eta bigarren

azterketa artean iragandako denbora aldagaiak, ahal bezainbeste kontrolatuaz,

egindako azterketa estatistikoek, berreziketak ondorio baikorrak dituela erakutsi

zuten. Beraz, aurrerakuntza handiagoa ematen dela nabaria da estimulazio hau

jasotzen duten subjektuen artean . Jakina da era berean, berreskuraketa indartzen duten

aldagaien artean, aidez aurreko heziketa eta adimen maila, lehengo mintzaira

maila, osasun orokorra eta berreskuraketaganako jarrera edo motibapena daudela .

Zenbat eta lehenago hasi eta maiztasun handiagoz egin, orduan eta handiagoa da
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berreskuraketa. Berreskuraketarik handiena, lesioa jasan eta hurrengo hilabetea eta

ondorengo sei hilabete artean ematen da (Perez-ek, 1988.ean) .

Oso garrantzitsua dena eta gure ikerketako subjektu asko eta askori gertatu

zaiona alegia (gure ikerketako subjektuek behintzat, eta hauen garaikideak, ez

baitute euskarazko berreskuraketa zerbitzurik jasotzeko aukerarik izan) zera da,

nahiz eta berreskuraketa-iharduera formalik ez jaso, berea den komunitate

linguistikoan bizitze hutsak baduela nolabaiteko berreskuraketa ezaugarria . Hau da,

komunikazio beharra bera motibazio bilakatzen da eta komunikaziokideak terapeuta,

bi hitzetan esateko .

Tissot-en lanean azaltzen denez, koerlazio adierazgarria agertzen da

hizkuntzaren berreskuraketa eta maila operatorioaren artean . Garrantzi handikoa da

beraz, bere ustetan, adimenaren gaitasuna, ahal den neurrian behintzat, 'hizkuntzatik

at" neurtua izatea (Tissot-ek, 1988 .ean).

Lecours eta lankideen ustetan (1979.ean) berreziketan disziplinartekotasunak

izan behar du nagusi, subjektua eta bere gaixotasuna ahalik eta osotasun handienean

aztertu nahi badugu behintzat . Honela beraz, hizkuntzaren psikologia,

psikolïnguistika, hizkuntzalaritza, neurolinguistika eta pedagogia lagungarriak

zaizkigu .

Esana dugu dagoeneko euskaraz ez dugula berreskuraketarako metodologiarik ez

eta aukerarik ere baina gainetik bada ere, aipa ditzagun J.Peña-k (1.984.ean)

bildutako afasiaren berreskuraketa metodologia nagusiak .
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Batetik, M.LT., "Melodic Intonation Therapy"a dugu. Honako hau, abestian

oinarritutako metodologia dugu, Albert, Sparks eta Helm-ek (1973.ean ) sortua,

ekoizpena oso eragotzita zuten zenbait subjektu afasikok abesti eta doinu zatiak

ekoiztu zitzaketela ohartu ziren. Hasera batetan afasikoak erritmo jakin bati lotzen

dizkio hitzak eta gero eta abesti itxura gutxiago erabiliaz, intonazio normalera iritsi

arte . Berezko jarioa ia erabat kalteturik dutenentzako da aproposa eta hiru hilabete

metodologia honekin ibili ondoren, aldatzea gomendatzen dute sortzaileek, bestela ez

baitira emaitza onik lortzen.

Afasikoen berreziketan erabilitako beste metodologia mota bat dugu

ikusentzungailuak erabiltzen dituena . Oso lagungarriak gertatzen dira irudi sailak,

filmeak, diapositibak, grabaketak, argazkiak etab . Oso baliagarria da era berean

bigarren hizkuntzaren irakaskuntzan erabiltzen den materiala, hizkuntzaren maila

desberdinen arabera agertzen baita sailkaturik, eta oinarrizko hiztegia biltzen

baitute. Ikusentzungailuen bitartez hitza baino egituratutako esamofdeak lantzen

dira, ikusteak ekoiztea errazten baitu. Hala ere ez da ahaztu behar material

osagarria direla eta inolaz ere ezin dutela berrezitzailearen papera bereganatu .

Taldeko berreskuraketa ere erabilia izaten da metodologia modura. Honako hau

Schuell-ek isladaturik aurkitzen diren afasikoentzako dela komenigarria dio .

Taldeak duen eragina da komunikazioa bultzatzerakoan azpimarragarria .

Musikoterapia eta kantua ere lagungarriak zaizkio . Aurrerapenak baina ezin dira

talde mailan ebaluatu baizik eta norbanakoarenari egin behar zaio so . Taldeko

berreskuraketa osagarria litzateke eta ez luke inola ere baztertu behar norbanakoaren

hizkuntzaren terapia.
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Egituratutako irakaskuntza dugu bestetik . Bertan erabiltzen den materiala,

hierarkikoki ordenaturik dauden unitate txikitan dago sailkaturik, aurrekoak

ondorengoen oinarri izanik. Azken mota honen barruan, garatu izan dira zenbait

metodologia zehatz; hala nola, P.I.C.A. deritzana eta Porch-ek sortu mena 1.976 .

urtean, "Response Contingent . Small-step-treatment" izenekoa eta Base-10ean

egituratutako estimulazioa, besteak beste .

3.9. Afasia eta itzulpena elebidun/eleaniztunengan

Badirudi itzultzeko gaitasuna eta bi hizkuntza hitz egitearena

neuropsikologikoki behintzat askeak direla elkarren artean. Itzultzailearen

gaitasunaz inplizitoki jabetu daiteke edota kontzienteki ikasi .

Elebidun jakin batek zailtasunak edukiz gero hizkuntza batetik bestera

eskatutako zerbaiten parekoa ekoizteko, hiru arrazoi eduki ditzake, lehena jatorri

linguistikoa duena eta gainontzeko biak neuropsikologikoak. Lehenengoa, jatorri

linguistikoari dagokiona hain zuzen ere, gerta daiteke hizkuntza bateko adierazpen

batek ez izatea parekoa bestean, edo oso zaila izatea behintzat parekoa den

adierazpen bat topatzea. Hau ez da gehienetan gertatzen dena men eta hurbilagoko

edo urrutiagokoa baina gehienetan behintzat aurki daiteke pareko erantzuna. Hala

ere askotan, subjektu elebidunak ezin du erantzun aproposa aurkitu . Batzutan badirudi

zenbat eta gehiago bilatu, orduan eta urrutiago dagoela, topagaitza bilakatzen da.

Beranduxeago aldiz, berez ateratzen da.
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Honek baditu hasieran esan bezala gutxienik bi erantzun neuropsikologiko .

Batetik, pentsa daiteke hiztunak bere bi hizkuntzetako bat erabiltzen duenean bestea

automatikoki indargetzen dela interferentziarik ez gertatzeko . Honen bitartez

azalduko lirateke berreskuraketa selektiboak, segidazkoak eta aurkakoak (Paradis;

Lecours-ek, 1979.ean). Nahiz eta hizkuntza batean mintzatzen ari den bitartean bestea

indargeturik egon, hizkuntza honen ulermena ez da inoiz ere indargetzen. Izan ere

elebidunak ezin aukera baitezake ez-ulertzea . Hau dela eta bain zuzen ere, zenbaitek

pentsatu du, bi sistema zirela : bata ulermenerako eta bestea adierazpenerako (Albert

eta Obler-ek, 1978 .ean) .

Bat-bateko itzulpenak ez du azken arau hau betetzen, une berean bi hizkuntzak

ari baitira erabiltzen eta parekoak batetik bestera eskaintzen etengabe ; beraz ezin

esan dezakegu kasu honetan hizkuntza batetan ari den bitartean bestea indargeturik

dagoenik. Badirudi zaila gerta daitekeela bat-bateko itzulpenean pareko esaldi bat

aurkitzea, itzuli beharreko esaldia epe laburrerako oroimenean (ELO) gordetzen den

bitartean (hau da, bai esanahia zein forma edo eitea). Hau gainditu ahal izateko

estrategia bat, epe laburrerako oroimenetik (ELO) jatorrizko hizkuntzatik esaldia

aldentzea izan daiteke eta esanahia bakarrik gordetzea; honela, mezua bigarren

hizkuntzan lehenengoaren interferentziarik gabe eman daiteke .

Itzulpenaren zailtasuna azaltzeko bigarren modua, kasu patologikoetan batez

ere eta beti ere afasia jasan aurretik subjektua itzultzeko gai bazen eta ohitura bazuen

noski, hizkuntza batetik bestera esanahiak itzultzerakoan eraikitako lokerak

bereziki biltzen dituen zirkuituen indargetzea lekarke (Paradis-ek, 1 .984.ean).
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Behatutako kasuen artean azaldu izan da nahiz eta esanahia ez ulertu, hitzen

itzulpena burutu dezaketen kasuren bat edo oeste, azaldu diren bezala nahiz eta gai

izan bi hizkuntzak ulertu eta bietan iharduteko, hizkuntza batetik bestera itzultzeko

gai ez diren zenbait kasu ere (Paradis; Goldblum; Abidi-k, 1982.ean).

Pentsa daiteke beraz, hizkuntza batetik bestera itzultzeko gaitasuna eta

hizkuntza bat edo bestea berezko jariorako aukeran izatean elkarrengandik askeak

direla. Honekin jarraituz, esaldi baten bat-bateko itzulpenean dirudienez hiru sistema

neurofuntzional daudela inplikaturik dio Paradis-ek (1984 .ean) : batetik, iturri den

hizkuntza edo Hl-i eusten dion sistema; bigarrenik, itzuli beharrekoa edo H2-ri eusten

diona eta azkenik iturri eta helburu diren hizkuntzen arteko konexioei eusten diena

(Hietik H2ra) . Laugarren sistema bat ere egon daiteke itzulpena beste norabidean

egin behar izanez gero zeren eta kasuren batean (H2tik Hira); hain zuzen ere Paradis

eta lankideek 1982.ean aztertutako subjektu batek, Hietik H2ra itzul zezakeen baina

ez aldiz H2tik Hiera. Honek adieraz dezakeena beraz, itzulpenar bi konexio sareek

eusten diotela da, bat norabide bakoitzarentzat . Badirudi lau sistema hauek

autonomoak direla elkarren artean baina selektiboki indargetzeko aukera ere

badutela.
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4.1.-E.A.T. Neurketa Tresnaren sorrera

Hizketaren ezbeharra agertzen duen gaiso baten aurrean hizkuntza

aztertzerakoan, ikusi beharra dago lehenik zein edo zeintzu diren gaisotasun edo

istripua gertatu aurretik berak ezagutu/erabiltzen zituen hizkuntza(k) .

Erabili/ezagututako hizkuntzak bat bain gehiago izanez gero, egin beharreko

hizkuntz azterketa, beretzat komunikagarri izan daitezkeen hizkuntza guztietan egin

behar zaio, honela bakarrik ikus bait daiteke hizkuntza guztietan maila berdina

duen, bata bestea baino hobeto gordetzen duen edota zein hizkuntzatan has daitekeen

berreskuraketa plana.

Elebakar afasikoen kasuan ikusi dugun moduan (ikus I . atala), beharrezkoa da

ere elebidun afasikoak aztertzeko froga bat lantzea, itzulpena kontutan hartzen duen

test bat hain zuzen ere, zeren eta orain arte eskuragarri dauden testak edo protokoloak,

ez bait dute hau behar bezala kontutan hartzen.

Honela sortu zen Elebidunentzako Afasia Testa (E.A.T.), Henry Hécaen

Irakaslearen zuzendaritzapean Pariseko Osasun eta Ikerketa Zientifikoen Nazio

Institutoaren Neuropsikologia eta Neurolinguistika ikerketa taldea (U-111) batetik

eta bestetik, Michel Paradis Irakaslearen gidaritzapean Montréal-eko McGill

Unibertsitateko Hizkuntzalaritza Saileko elebidunen afasiaren ikerketa taldearen

elkarlanaz . Froga honen abantailetatik lehena, egokituta dagoen hizkuntza kopurua

da (72), elebitasun egoera gehienetan baliagarria delarik .
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4.2.-EA.T. Neurketa Tresnaren deskribaketa

Elebidunentzako Afasia Testa hiru zatitan banatzen da: batetik, hizkuntza

guztietarako berdina den zati bat (A), anamnesia, subjektuaren elebiduntasunaren

historia zehatza: hizkuntza bakoitzaren azterketa zehatza (B) (berezko jarioa,

entzundako hitzen bereizketa, objektuen izendapena, ulermena, errepikaketa,

automatizatutako boladen izendapena (astegunak, 25 arte zenbatu, hilabeteak),

esaldigintza, hizjariotasuna, gramatikazko eraldaketak, ariketa morfologiko eta

semantikoak, umorezkoa ez den irudi sail baten deskribaketa, irakurketa, idazketa,

buru-kalkulua) ; hizkuntza pare jakin baten azterketa berezia (C) (itzulpena, beste

hizkuntzaren egitura sintaktikoak hartzen dituen esaldi okerren onargarritasun

epaia) .

Esan beharrik ez dago hizkuntza bakoitzaren azterketa bertsioak (gurea tartean

dugularik, euskararena alegia, egun itzulpenaren zatia eranskinean ikus dezakegun

bezala euskara/gaztelania ; euskara/frantsesa eta euskara/ingelesa bertsioak eskain

ditzakegularik) ez direla bata bestearen itzulpen hutsa baizik eta hizkuntza

bakoitzerako egokitzapena egitea eduki dela beti helburu gisa, azpi-test bakoitzak

hizkuntza guztietan pareko konplexutasun linguistikoa izan dezan. Zenbait kasuetan

parekotasuna, hitzen luzera eta erabilera maiztasunean dago (hitzen errepikaketa

frogan esate baterako), hizkuntza bateko ohizko kontsonante taldeak beste hizkuntzan

desberdinak izango dira, baina beti ere ohizkotasun bera izanik guztietan, eta

logatomoakl hizkuntza bakoitzaren arau fonologikoen arabera sortzen dira ; beste

zenbait kasuetan parekotasuna, esaldiaren luzera eta egitura motan dago (esaldien

lLogatomoak, aztertutako hizkuntzaren arau fonologikoen arabera baina esanahirik
gabe sortutako sasi-hitzak dira (euskal adibideak: txon, gos, tatz, aika, ataba) .
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errepikaketan esate baterako), esaldien luzera eta konplexutasun linguistikoan

(sintaxiaren ulermen frogatan ikus daitekeen bezala) : konplexutasun hau, hizkuntza

bakoitzak berea markatzen du zeren eta egitura guztiak berdinak ez direnez,

antzekotasuna bilatu behar da guztietan berezkotasuna kontutan harturik.

Aipatu desberdintasun hau oso nabarmena da entzundako hitzen bereizketa

sailean zeren eta bertan, hasera kontsonante bera duten lau irudiko multzoa agertzen

baita. Hitzetako bat ozenki irakurtzen da eta subjektuak, hitz hau zein irudiri

dagokion markatu behar du (euskarazko bertsioaren taldeetako bat adibidez, parea,

barea, karea, sarea laukoteak osatutakoa da eta gaztelaniazko bertsioaren parekoa

dena aldiz, copa, sopa, ropa, popa laukotea dugu).

Itzulpenaren frogaren esaldiak, bi hizkuntzen arteko kontraste sintaktikoa

Froga honek beraz, nahastuta egon daitezkeen hizkuntzaren alderdi gehienak

aztertzen ditu; hala nola, egitura linguistikoaren maila gehienak (fonologiko,

morfoligiko, sintaktiko, lexiko eta semantikoa); eta hizkuntzaren erabilerak

(ulermena, errepikaketa, epaia, esaldigintza, irakurketa eta idazketa), modu

askotara (entzunaz, ikusiaz, ahoz eta ukituaz). Elebidunentzako Afasia Testa beraz ez

da komunikazioaren ebaluaketa baizik eta subjektuaren hizkuntza bakoitzaren

trebetasun linguistikoena, oinarri linguistikoaren bitartez neurtzen du subjektuaren

komunikatzeko ahalmena.

Agian irakaskuntza maila gorenak dituztenak, puntuazio hobeak izateko joera

izan dezakete baina gauza da bakoitza bere hizkuntza desberdinetan konpara ahal
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izatea batez ere ; hau da, honek ez du bakoitzaren hizkuntzengan irakaskuntza

mailagatik puntuazio desberdinak emango ( ez bada gertatzen hizkuntza batean

alfabetatua dela eta ez bestean adibidez; eta askotan gure kasuan agertzen zaigun

bezala; gaztelaniaz alfabetatuak direla baina ez euskaraz alegia, nahiz eta gero

erabilera mallan, askoz ere gehiago erabili euskara). Honek batez ere irakurketa

idazketan eragingo luke eta zenbait ariketa oso zehatzetan (hitz eratorketa

adibidez). Cure ikerketan, irakurketa eta idazketa aide batetara utzi ditugu, hurrengo

batean (edo beste norbaitek) aztertzeko .

Elebidunentzako Afasia Testa 32 azpi-eskalek osatzen dute, bakoitzak

berarizko puntuazioa duelarik, eta modu askotara elkartu daitezkeelarik ahalmen

zehatzak aztertzerakoan . Era berean, subjektu jakin baten puntuazio osoa erkatu

daiteke berak erabilitako hizkuntza bakoitzean, edo atalka ere egin daiteke erkaketa

hau. Honela, hizkuntzak edo hizkuntza-atalak elkarren artean erkatu daitezke .

Ahaleginak egin dira froga hau luzeegia izan ez dadin, baina osotasuna galdu

gabe. Hala ere, gure ustetan salo bakar batean eginez gero, nekea sortaraz dezake. Hau

dela eta, hobe da gure ustetan, saio batean baino gehiagotan pasatzea. Hau

subjektuaren arabera desberdina izan daiteke, baina hizkuntza bakoitza ordu berean bi

egunetan egin daiteke, eta honela ere luzeegia dela uste badu norbaitek, zati bereko

behar hainbat saiotan banatzea hoberena dela uste dugu .

Puntuazioak orokorrak bai eta sailka direnez, sail bakoitza bere aldetik azter

daiteke behar izanez gero .



Froga honetan hizkuntzaren maila desberdinak aztertzen dira ; hala nola bat-

bateko hizketa, deskribaketa, esaldigintza, eratorketak, . . . zehatzagoa honela:

Protokoloak hiru zati ditu:

A) Hizkuntza guztientzat berdina den zati bat (norberaren elebiduntasun

garapena).

B) Hizkuntza bakoitzaren azterketa (berezko jarioa eta ulermena, izendapena,

errepikaketa, esaldigintza, hizjariotasuna, gramatika ariketak, irakurketa,

idazketa, buru-kalkulua ) .

C) Hizkuntza zehatzen arteko paralelismoaren azterketa berezia .

Testaren euskal bertsioa, egokiketa da noski, ez itzulpen hutsa, zeren eta

testak, zailtasun malla bera izan behar du hizkuntza guztietan; eta gure kasuan,

gaztelaniarekiko .

4 .2 .1 .-A Atala

A Atala osatzen duen Norberaren elebiduntasun garapenean (50 item, 1-50),

subjektuari, bere hizkuntza garapenari buruzko galderak egiten zaizkio, bere barne-

egitura eta dakizkien hizkuntzen arteko harremanak ahal den neurri zehatzenean

ezagutzearren eta hizkuntzen jabekuntza nolakoa izan zen gertuenik jakitearren .

Elebidunentzako Afasia Testa (EAT)
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Ahal den guztietan, subjektuak berak emango digu guzti honen ben i, baina bera

ez bada erantzuteko gai, berarekin dagoen beste edozeinek erantzun dezake

(familiarteko, lagun, etab .) .

Berak ezagutu ditzakeen hizkuntza guztiei buruzko galdeketa denez, behin

bakarrik egiten da, informazio guztia jasotzen baita eta subjektuak nahiago edo

errazena duen hizkuntzan egiten da . Guztira 50 galdera dira, baina ez dituzte guztiek

zergatik denak erantzun behar men eta galdera sail bateko lehenengoaren erantzuna

ezezkoa bada, zuzenean hurrengo sailera eta ez galderara pasako da (ad. 31 . "Ondoren

joan al zinen beste hizkuntzaren batetan irakasten zuten eskolaren batetara?",

erantzuna baiezkoa izanez gero, aurrera egiten da galderekin baina ezezkoa izanez

gero, hurrengo sailera joango gara, kasu honetan, 49 . galderara) . Beraz, kasurik

konplexuenean subjektuak 50 galderak erantzun beharko ditu baina kasurik

sinpleenean, 17 besterik ez.

Atal honek bi zati ditu ; lehenengoa, subjektua haurra zeneko etxeko ingurune

linguistikoari buruzkoa da eta bigarrena, irakaskuntza hizkuntza(ei) buruzkoa .

3. TAULA: Elebidunentzako Afasia Testa. I. Atala
A ATALA: Hizkuntza guztientzako berdina den atala .

Elebitasunaren historia

1 . Zein da zure jaiotze data? - (1)
2. Non jaio zinen? (2)
3 . Txikitan zein zen etxean gehien erabiltzen zenuen hizkuntza (3)
4. Txikitan hitz egiten al zenuen beste hizkuntzarik etxean? + - 0 (4)

*** (4) Galderaren erantzuna "ez" izanez gero, joan mitez (6) galderara.

5 . Zein beste hizkuntza hitz egiten zenituen etxean txikitan? (5)
6. Zein zen zure aitaren ama-hzkuntza? (6)
7. Beste hizkuntzarik hitz egiten al zuen aitak? + - 0 (7)

*** (7) Galderaren erantzuna "ez" izanez gero, joan zaitez (12) galderara.



37 . Ondoren joan al zinen oraindik ere beste hizkuntzaren batetan irakasten zuten eskolaren batetara?
+ - 0

	

(37)

Elebidunentzako Afasia Testa (EAT)

8 . Zein beste hizkuntza hitz egiten zituen aitak? (8)
9 . Zein hizkuntzatan hitz egiten zuen gehienetan aitak zurekin? (9)
10 . Beste hizkuntzarik hitz egiten al zuen aitak etxean? + - 0 (10)

*** (10) Galderaren erantzuna "ez" izanez gero, joui mitez (12) galderara.

(11)11 . Zein beste hizkuntza hitz egiten zituen aitak etxean?
12 . Zein zen zure amaren ama-hizkuntza? (12)
13 . Beste hizkuntzarik hitz egiten al zuen amak?

	

+ - 0 (13)

*** (13) Galderaren erantzuna "ez" izanez gero, joan mitez (18) galderara .

14 . Zein beste hizkuntza hitz egiten zituen amak? (14)
15 . Zein hizkuntzatan hitz egiten men gehienetan amak zurekin etxean? (15)
16. Beste hizkuntzarik hitz egiten al men amak etxean?

	

+

	

0 (16)

*** (16) Galderaren erantzuna "ez" izanez gero, joan mitez (18) galderara.

17. Zein beste hizkuntza hitz egiten zituen amak etxean? (17)
18. Beste norbaitek zaindu al zintuen txikitan ?

	

+ - 0 (18)

*** (18) Galderaren erantzuna "ez" izanez gero, joan mitez (25) galderara.

19. Zein zen beste pertsona honen ama-hizkuntza? (19)
20. Beste hizkuntzarik hitz egiten al men beste pertsona honek?

	

+ - 0 (20)

*** (20) Galderaren erantzuna "ez" izanez gero, joan mitez (25)galderara .

(21)21 . Zein beste hizkuntza hitz egiten zituen beste pertsona honek?
22. Zein hizkuntzatan hitz egiten zuen gehienetan pertsona honek zurekin etxean (22)_
23. Beste hizkuntzarik hitz egiten al men beste pertsona honek etxean?

	

+ - 0
(23)

*** (23) Galderaren erantzuna "ez" izanez gero, joan mitez (25) galderara.

24. Zein beste hizkuntza hitz egiten zituen pertsona honek etxean? (24)
25 . Zein hizkuntzatan hitz egiten zenuen gehienetan txikitan lagunekin?

(25)
26. Zenbat urtez joan zinen eskolara? (26)
27. Eskolan hasi zinenean, zein hizkuntzatan irakasten zuten? (27)
28 . Hizkuntza horretan irakasten al ziren gai guztiak?

	

+ - 0 (28)

*** (28) Galderaren erantzuna "bai" izanez gero, joan mitez (30) galderara.

(29)29 . Beste zein hizkuntzatan irakasten zuten?
30. Zein zen ikasle gehienek hitz egiten zuten hizkuntza eskolan? _ (30)
31 . Ondoren joan al zinen beste hizkuntzaren batetan irakasten zuten eskolaren batetara?

(31)+

	

0
*** (31) Galderaren erantzuna "ez" izanez gero, joan mitez (49) galderara.

32. Zein zen hizkuntza hori? (32)_
33 . Zenbat urtez joan zinen eskolara hizkuntza berri honetan ikasten hasi aurretik? (33)
34. Eskola berrian bai al ziren beste hizkuntzaren batetan irakatsitako gaiak?+ - 0 (34)

*** (34) Galderaren erantzuna "ez" izanez gero, joan mitez (36) galderara.

35 . Zeintzuk ziren beste hizkuntza horiek? (35)
36 . Zein hizkuntzatan hitz egiten zuten ikasle gehienek eskola berrian? _ (36)



*** (37) Galderaren erantzuna "ez" izanez gero, joan mitez (49) galderara.

38 . Zein zen hizkuntza hori? (38)
39 . Zenbat urtez joan zinen eskolara hizkuntza berri honetan ikasten hasi aurretik?	 (39)
40. Eskola berrian bai al ziren beste hizkuntzaren batetan irakatsitako gaiak?

	

+ - 0 (40)

*** (40) Galderaren erantzuna "ez" izanez gero, joan zaitez (49) galderara.

41 . Zeintzuk ziren beste hizkuntza horiek? (41)
42 . Zein hizkuntzatan hitz egiten zuten ikasle gehienek eskola berrian? -		(42)
43 . Ondoren joan al ziren oraindik ere beste hizkuntzaren batetan irakasten zuten eskolaren batetara?

+ - 0

	

(43)

4.2.2.- B Atala

Honako azpiatal hauez dago osatuta orain aztertuko dugun B Atala :

£uskararen ezaguzza (17 item, 1-17) : B atalaren lehen zati honek,

subjektuak ezagutzen dituen hizkuntza bakoitzari buruzko informazioa eskuratzen

laguntzen digu. Galdeketa honen bitartez, hizkuntz-jabetza eta erabilerari buruzko

ikuspegi orokorra jasoko dugu . Atal honetan dagoeneko hizkuntza bakoitza aztertzen

hasten gara ; beraz, galdera hauek, aztertzen ari garen hizkuntzan egingo zaizkio

subjektuar. Ezingo balu subjektuak erantzun, ahal den hizkuntzan beraren ahaide edo

lagun bati eska diezaiokegu galdera hauek erantzutea . Aurreko galdeketaren egitura

bera du; beraz, ez dituzte guztiek hamazazpi galderak erantzun behar, dagozkienak

bakarrik baizik.

Elebidunentzako Afasia Testa (EAT)

*** (43) Galderaren erantzuna "ez" izanez gero, joan zaitez (49) galderara.

44 . Zein zen hizkuntza hori?
45 . Zenbat urtez joan zinen eskolara hizkuntza berri honetan ikasten hasi aurretik?
46 . Eskola berrian bai al zeuden beste hizkuntzaren batetan irakatsitako gaiak?

(44)
(45)
(46)+ - 0

*** (46) Galderaren erantzuna "ez" izanez gero, joan zaitez (48) galderara.

47. Zeintzuk ziren beste hizkuntza horiek? (47)
48. Zein hizkuntzatan hitz egiten zuten ikasle gehienek eskola berrian? - (48)
49. Eskola utzi ondoren, zertan ihardun zinen?

(49)
50. Zure istripu/gaixotasun aurretik, zein hizkuntza hitz egiten zenituen?

(50)
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*** Erantzun anitzeko galdera guztietan, gaixoaren erantzunari dagokion zenbakiainguratu ezazu .

4 . Zure gaixotasun/istripu aurretik, nolakoa zen zure ahozko euskara:
1) ez oso ona 2) ona 3) oso ona

	

0 1 2 3

	

(4)
5. Zein adin zenuen euskaraz hitz egiten ikasi zenuenean?

	

(5)
6. Zure gaixotasun/istripu aur etik, euskaraz hitz egiten al zenuen etxean? +

	

(6)
7. Euskaraz hitz egiten al zenuen lanean?

	

+

	

(7)
8. Euskaraz hitz egiten al zenuen lagunekin?

	

+
(8)

9 . Eguneroko bizitzan, zure gaixotasun/istripu aur etik, euskaraz hitz egiten zenuen:
0 1 2 3 4 5 (9)

1)EGUNERO 2) ASTERO 3) HILERO 4) URTERO 5)URTEAN BEHIN BAINA GUTXIAGOTAN
10.Euskaraz irakurtzen ikasi al duzu inoiz? + (10)
***Erantzuna "ez" izanez gero, segi "HIZKETA ESPONTANEOA" (18) atalera.

11 . Zein adin zenuen euskaraz irakurtzen ikasi zenuenean? .

	

(11)
12. Zure gaixotasun/istripu aurretik, nola irakurtzen zenuen euskaraz?
1) Ez oso ongi 2) Ongi 3) Oso ongi

	

0 1 2 3

	

(12)
13.Eguneroko bizitzan, zure gaixotasun/istripu aur etik, euskaraz irakurtzen zenuen:
1)EGUNERO 2) ASTERO 3)HILERO 4) URTERO 5)URTEANBENIN BAINO GUTXIAGOTAN

0123 4 5

	

(13)
14. Euskaraz idazten ikasi al duzu inoiz?

	

+

	

-

	

(14)
*** Erantzuna "ez" izanez gero, segi "HIZKETA ESPONTANEOA" (18) atalera.
15 . Zein adinetan ikasi zenuen euskaraz idazten?

	

_

	

(15)
16. Zure gaixotasun/istripu aurretik, nola idazten zenuen euskaraz?
1) Ez oso ongi 2) Ongi 3) Oso ongi

	

0 1 2 3

	

(16)
17. Eguneroko bizitzan, zure gaixotasun/istripu aurretik, euskaraz idazten zenuen :

0 1 2 3 4 5
,1) EGUNERO 2) ASTERO 3) HILERO 4) URTERO 5)URTEAN BENIN BAINO GUTXIAGOTAN

Gaixotasun /istripu aurretik bere ahozko hizkuntza, idatzia eta irakurriari

buruzko balorazioa eskatzen zaio . Hau oso interesgarria gerta dakiguke ez

baitaukagu subjektuak gaixotasun/istripua jasan aurretikako bere hizkuntzari buruzko

beste daturik, eta zenbait kasutan, oso baliagarria izango zaigu ondorengo puntuazioen

interpretazioa egiterakoan.

	.Berezko Jartoa (5 item, 18-22) : atal honetan, subjektuaren hizketa

espontaneoaren bost minutu grabagailuan jasotzen dira, gero, transkribatu ondoren,

4. TAULA: Elebidunentzako Afasia Testa. II . Atala.
EUSKARARENEZAGUTZA

1 . Bizi izan al zara inoiz euskaraz hitz egiten den beste herrialderen batean?

	

+ - (1)
*** Erantzuna "ez" izanez gero, joan zaitez (4) galderara.

2 . Zein zen beste herrialde horren izena?

	

_

	

_ (2)
3. Zenbat denboraz bizi izan zinen han?

	

_ (3)
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aztertzeko . Hizketarako, lehenik bere bizitzari buruzko galderaren bat egiten zaio

hizketan has dadin. Helburua, 5 minutuko hizketa lortzea denez, behar izanez gero,

gaia aldatu dezake .

Azpiatal honetako 18tik 22ra bitarteko itemak, subjektuaren berezko jarioari

buruzko datu biltzailearen ebaluaketa adierazten dute. Honek, behin-behineko datu

orokor batzuk besterik ez digu ematen lehen aipatu bezala, grabaketa transkribatu

ondoren heltzen baitiogu benetako azterketari (514-539); bertan, ekoizpenaren datu

kuantitatiboak azaltzen direlarik .

5 . TAULA: E.A.T.Jarioari buruzko iritziak .

***Gaixoak hitz egiten bukatzen duenean, datu biltzaileak ondorengo bost itemetako bakoitzari
dagokion aukera inguratuko du . Hau, gaixoari grabatutako eta ondoren zehazki aztertuko den hizketaren
ezaugarriei buruzko oso azalekoak diren azalpen orokor eta subjektiboak emateko besterik ez da.

•

	

lzendapena (10 ítem, 23-32) : mahai gainean eta bere aurrean, subjektuari

objektu batzuk jartzen zaizkio datu-biltzaileak izendatu ahala berak uki ditzan .

Erabilitako estimuluak, ohizko objektuak eta haien izen arruntak dira .

Hizkuntza bakoitzean objektu berak erabiltzen dira, eta honela egin daiteke zeren eta

hemen garrantzitsuena ez da hitza bera baizik eta subjektuaren berrezagutza; beraz,

ulermena ere . Entzundakoaren ulermena neurtzen duten galdeketetatik errazena da eta

bertan norbaitek ez badu puntuazio ona biltzen, entzundakoaren ulermena oso

murriztuta duela adierazten du.

18. Kantitatea: 1) Ezer ez 2) Oso gutxi 3) Ohizkoa baino gutxiago4) Ohizkoa (18)
19. Jarioa: 1) Pobrea 2) Onargarria 3) Ona 4) Ohizkoa (19)
20. Ahoskera: 1) Txarra 2) Onargarria 3) Ona 4) Ohizkoa (20)
21 . Gramatika: 1) Txarra 2) Onargarria 3) Ona 4) Ohizkoa (21)
22. Hiztegia: 1) Pobrea 2) Onargarria 3) Ona 4) Ohizkoa (22)
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6. TAULA: E.A.T. Izendapena .

Âgí.ndu sínpóeak. (5 ítem (33-37) : subjektuak, datu biltzaileak

agindutakoa bete behar du. Estimuluak, subjektuak gorputz mugimenduren baten

bitartez bete beharreko bost ahozko agindu dira . Agindu hauek, eguneroko bizitzan

subjektuak hamaika aldiz entzundakoak dira; beraz, betetzeko erraztasun handikoak

izango dira . Hemen, subjektuaren oinarrizko ulermena aztertzen da. Hizkuntza

guztietan aginduak berdinak dira .

7 . TAULA: E .A.T. Agindu sinpleak

Âgíndu erdí.-konp(exuak (5 item, 38-42): 5 objektu aurkezten zaizkio

subjektuari mahai baten gainean, eta hauek modu jakin batean mugitzeko aginduak

ematen zaizkio . Erabilitako objektuak, arruntak, txikiak eta erabilgarriak dira,

oztoporik sor ez dezaten. Bost estimuluak, eremu semantiko desberdinetakoak dira .

Espazio erlazioak aztergai dira agindu honetan men eta guztiak objektuekiko

erreferentzia erabiltzen dute (ad: 39.Jar ezazu edalontzia arkatzaren ondoan) .

23 . Uki ezazu eraztuna + 0 (23)
24. Uki ezazu botoia

	

+ 0 (24)
25 . Uki ezazu poxpolua + 0 (25)
26. Ukitu goantea

	

+ 0 (26)
27. Uki ezazu giltza

	

+ 0 (27)
28 . Uki itzazu guraizak + 0 (28)
29 . Uki ezazu ordularia + 0 (29)
30. Uki ezazu sobrea

	

+ 0 (30)
31 . Uki ezazu edalontzia + 0 (31)
32. Uki ezazu zepiloa

	

+ 0 (32)

33 . Begiak itxi itzazu mesedez+ 0 (33)
34. Ireki ezazu ahoa

	

+ 0 (34)
35 . Eskua altxa ezazu

	

+ 0 (35)
36. Mingaina atera ezazu + 0 (36)
37. Txalo jo ezazu

	

+ 0 (37)
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Oraingo honetan aztertutakoa, subjektuak aginduak ulertu eta betetzeko

beharrezkoa den objektuen manipulazioa da : beraz, izendapenaren atalaren luzapena

da . Agindutakoa erraza da, bain ez da berez espero zitekeen agindua (papera sobre

barruan sartzea ad.) ez eta agindu harrigarriak ere (edalontzia makilean jarri ad.) .

Hizkuntza guztietan parekoak dira atal honetako estimuluak .

Âgíndu konplexuak (5 ítem, 43-47) : aurrekoaren antzekoa da, baina

agindu hauek zailagoak dira betetzen. Subjektuari 3 objektu ematen zaizkio eta

hauetako bakoitzarekin zerbait egitea eskatzen zaio, eta 3 aginduak jaso arte ez da

hauek betetzen hasten. Bost estimuluz osatutako aginduak, Pierre Marie-ren "Hiru

paperen betebeharra" delakoan oinarritzen dira, eta berau da gainera ematen zaion

lehenengo agindua. Bertan, konplexuagoa den ulermena eta ahalmen mnemoteknikoa

aztertzen dira. Itzultzerakoan, parekoak dira hizkuntza guztietan atal honetako

46. Hona hemen hiru makila
Jar ezazu txikiena edalontzi barruan, emadazu ertaina eta mahaia jo ezazu handienarekin+ 3 2 1 0 (46)

47. Hona hemen hiru liburu
Ireki ezazu lehenengoa, emaiozu buelta bigarrenari etahar ezazu hirugarrena.	+ 3 2 1 0	(47)

estimuluak .

9.TAULA: E.A.T. Agindu konplexuak.

43 . Hona hemen hiru paper.
Emadazu txikia, jar ezazu erdiparekoa zure belaun gainean eta bota handia. + 3 2 1 0(43)

44. Hona hemen hiru arkatz
Emadazu urdina, bota horia lurrera eta har ezazu zuretzat goma . + 3 2 1 0 (44)

45. Hona hemen hiru txanpon
Gertura iezadazu handiena, emaiozu buelta ertainari eta estali ezazu txikiena eskuaz.+ 3 2 1 0 (45)

8 . TAULA: E.A.T. Agindu erdi-konplexuak

38. Jar ezazu eraztuna poxpoluen gainean

	

+

	

- 0 (38)
39. Jar ezazu edalontzia arkatzaren ondoan

	

+ 0 (39)
40. Jar itzazu poxpoluak tenedorearen azpian + 0 (40)
41 . Jar ezazu arkatza eraztunaren aurrean

	

+ 0 (41)
42. Jar ezazu tenedorea edalontziaren barrean + 0 (42)
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*.Zrntzundako kítzen bereizketa (18 ítem, 48-65) : froga honetan

subjektuari hitz bat irakurriko dio datu-biltzaileak, eta aurrean, aldamenean X handi

bat duen lau irudiko marrazki bat izango du . Atal honetako 18 itemetatik 15etan, lau

irudietatik zuzena den bakarra, hitz estimulua da eta gainontzeko hirurak, oso

antzeko doinua duten hitzak irudikatzen dituzte (ad . : BAREA / parea, karea, sarea) .

Subjektuak, hitzari dagokion irudia ukitu behar du. 18 itemetatik 3tan (50, 57 eta 61),

estimulua ez da 4 irudietako batean ere agertzen eta subjektuak orduan "X" aukera

ukitu behar du.

10. TAULA: E .A.T. Entzundako hitzen bereizketa

Atal honetan erabilitako hitzak, irudien bitartez irudika daitezkeenak dira

guztiak .

Entzundako hitzen bereizketa saila, diskriminazio fonetikoa eta

entzundakoaren ulermenak osatzen dute . Batetik, subjektuak jasotzen duen estimulua

zuzena dela malla fonologikoan aztertzen da; beraz, bertan erabiltzen diren izen eta

48 . BAREA X 1 2 3 4 0 (48)
49 . ASEA X 1 2 3 4 0 (49)
50. AHATEA X 1 2 3 4 0 (50)
51 . AZA X 1 2 3 4 0 (51)
52 . TEA X 1 2 3 4 0 (52)
53 . APARRA X 1 2 3 4 0 (53)
54. XOTA X 1 2 3 4 0 (54)
55. ADURRA X 1 2 3 4 0 (55)
56. HAUTSA X 1 2 3 4 0 (56)
57. PLATERA X 1 2 3 4 0 (57)
58. URA X 1 2 3 4 0 (58)
59. ETZAN X 1 2 3 4 0 (59)
60. MAHAI X 1 2 3 4 0 (60)
61 . LARROSA X 1 2 3 4 0 (61)
62.OiLOA X 1 2 3 4 0 (62)
63. HERRI X 1 2 3 4 0 (63)
64. BARRA X 1 2 3 4 0 (64)
65.IGO X 1 2 3 4 0 (65)
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aditzen hiztegi froga bat da. Bestetik, subjektuak hitz zuzena entzunez gero ulertuko

lukeela hartzen du bere kargu . Batera puntuatzen dira bai diskriminazioa zein

ulermena.

"X" letraren aukera jartzearen helburua, subjektuak irudiak aukeratzerakoan duen

konfidantza maila aztertzea da; hau da, aipatutako 3 item hauetan subjektuak "X"

aukera ukituz gero, marrazkia irudikatzen duen irudia entzuten ez duenean bakarrik

ukitzen duela pentsa dezakegu eta aldiz "X" aukera ukitu beharrean beste irudiren bat

ukituz gero, edozein ukitzen duela pentsa dezakegu .

VII . IRUDIA: Entzundako hitzen bereizketarako irudi batzuk

Atal honetako 10 estimulu, errepikeketa eta epaia sailetan erabiltzen dira

(Hitz eta logatomoen errepikaketa eta erabaki lexikala, 193-252). Aukeraz ematen

diren beste hitzetako 10, Irakurketa (367-376) eta Irakurketa eta hitzen berrezagutza



Diktaketarenean (398-402) .
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(408-417) ataletan erabiltzen dira; 5, Kopia (393-397) atalean, eta beste 5,

Pentsa daitekeen bezala, hizkuntza bakoitzean estimulu eta irudi desberdinak

erabiltzen dira, antzekotasuna duten pareak desberdinak baitira hizkuntza batetik

bestera, nahiz eta 50, 57 eta 61 itemak (ahatea, platera eta larrosa) berdinak izan la

hizkuntza guztietan, irudietan agertzen ez direnak baitira .

• rgítura síntaktíkoen u(ermena (87 ítem, 66-152) : aurrekoaren

antzekoa da, baina hitza entzun beharrean, esaldiak entzuten ditu, eta hauen egitura

sintaktikoa sistematikoki aldatzen da . Subjektuak aurrean 4 irudiko multzo bat

dauka. Esaldi bat entzuten du eta ondoren entzundako esaldia hobekien irudikatzen

duen marrazkia ukitu behar du. Hauetan, sistematikoki egitura sintaktikoa aldatzen

duten esaldiak ulertzeko gauza den edo ez neurtzen da. Erabilitako estimulu-esaldiak,

irudikagarriak diren ekintzak adierazten dituzte . Lau irudietako batek estimuluaren

esanahia adierazten du; besteak, aurkako egoera eta gainontzeko biak, oso antzeko

esanahia duten egoerak adierazten dituzte (egile eta ekintza berekin) .
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VIII . IRUDIA: Egitura Sintaktikoen ulermena; erabilitako irudien adibidea.

Atala aztertzerakoan, mota desberdinetako perpausekin egiten dugu topo; hala

nola, baiezkoak, ezezkoak eta itzulgarriak diren izen sitagmazko eraikuntzak .

Baiezko perpausetan, (47 item, 66-110, 117,120), mota desberdinetakoak ere

aurki ditzakegu: estandarrak, pronominalak edo izenordeak erabiltzen dituztenak eta

estandarrak ez direnak .

11 . TAULA: E.A.T. Egitura Sintaktikoen Ulermena. Baiezko esaldiak.
*** 1 . Orr.

66. Mutilak neska heltzen du 1

	

2 3 4 0 (66)
67 . Neskak mutila heltzen du 1

	

2 3 4 0 (67)
68 . Neskak heltzen du 1

	

2 3 4 0 (68)
69 . Haiek heltzen dute 1

	

2 3 4 0 (69)
70 . Hark heltzen ditu 1

	

2 3 4 0 (70)

71 . Aitak bere semea garbitzen du

*** 2. Orr.

1

	

2 3 4 0 (71)
72 . Amak bere alaba garbitzen du 1

	

2 3 4 0 (72)
73 . Aitak garbitzen du 1

	

2 3 4 0 (73)
74 . Aitak bere burua garbitzen du 1

	

2 3 4 0 (74)



Ezezko perpausetan (24 item, 111-116, 118-119, 121-136) subjektuak 2 irudi ditu

aurrean, eta esaldi bat entzuterakoan, beraren esanahia ederkien adierazten duen

irudia ukitu behar du. Ezezkoetan bi irudi bakarrik erabiltzearen arrazoia, ezezkoaren

aurkakoa den edozein egoera desberdin onargarria izatea da; baiezkoetan lau

erabiltzearen arrazoia, zoriz asmatzearen aukera gutxiagotzea den bezala. Ezezko
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75. Amak bere burua garbitzen du 1 2 3 4 0 (75)
76. Amak garbitzen du 1 2 3 4 0 (76)

*** 3. Orr .

77. Mutilak neskak heltzen ditu 1 2 3 4 0 (77)
78. Hark mutila heltzen du 1 2 3 4 0 (78)
79. Hark neska heltzen du 1 2 3 4 0 (79)
80. Hark heltzen ditu 1 2 3 4 0 (80)

*** 4. Orr .

81 . Neskak mutila bultzatzen du 1 2 3 4 0 (81)
82. Mutilak neska bultzatzen du 1 2 3 4 0 (82)
83. Mutila neskak bultzatzen du 1 2 3 4 0 (83)
84. Neska mutilak bultzatzen du 1 2 3 4 0 (84)
85. Mutilak bultzatzen du neska 1 2 3 4 0 (85)
86. Neskak bultzatzen du mutila 1 2 3 4 0 (86)
87. Mutila bultzatzen du neskak 1 2 3 4 0 (87)
88. Neska bultzatzen du mutilak 1 2 3 4 0 (88)

*** 5. Orr .

89. Kamioiak kotxea arrastatzen du 1 2 3 4 0 (89)
90. Kotxeak kamioia arrastatzen du 1 2 3 4 0 (90)
91 . Kamioia kotxeak arrastatzen du 1 2 3 4 0 (91)
92. Kotxea kamioiak arrastatzen du 1 2 3 4 0 (92)
93. Kamioiak arrastatzen du kotxea 1 2 3 4 0 (93)
94. Kotxeak arrastatzen du kamioia 1 2 3 4 0 (94)
95 . Kotxea arrastatzen du kamioiak 1 2 3 4 0 (95)
96. Kamioia arrastatzen du kotxeak 1 2 3 4 0 (96)

*** 6. Orr .

97. Mutilak bustitzen du neska 1 2 3 4 0 (97)
98 . Neska mutilak bustitzen du 1 2 3 4 0 (98)
99. Mutila neskak bustitzen du 1 2 3 4 0 (99)

100 . Neskak mutila bustitzen du 1 2 3 4 0 (100)
101 . Mutilak neska bustitzen du 1 2 3 4 0 (101)
102 . Neska bustitzen du mutilak 1 2 3 4 0 (102)
103 . Neskak bustitzen du mutila 1 2 3 4 0 (103)
104. Mutila bustitzen du neskak 1 2 3 4 0 (104)

*** 7. Orr .
105 . Amak bere alaba jazten du 1 2 3 4 0 (105)
106 . Aitak bere semea jazten du 1 2 3 4 0 (106)
107 . Amak bere burua jazten du 1 2 3 4 0 (107)
108 . Aitak jazten du 1 2 3 4 0 (108)
109 . Amak jazten du 1 2 3 4 0 (109)
110 . Aitak bere burua jazten du 1 2 3 4 0 (110)
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perpausetan beraz, estimulua adierazten duen irudia eta bere aurkakoa agertzen dira

(ad . : "Amak ez du mutila esnatzen" estimulurako, mutila esnatzen ari den amaren

irudia agertzen da batetik eta ama esnatzen ari den mutilarena bestetik; aurreraxeago

irudietan agertzen zaigun beste adibidean, "Gizonak ez du emakumea altxatzen"

alegia, emakumea altxatzen ari den gizona agertzen zaigu batetik eta gizona altxatzen

ari den emakumea bestetik) .

12. TAULA: E.A.T. Egitura sintaktikoen ulermena. Ezezko esaldiak.
*** 8 . Onr.

111 . Neskak ez du mutila bultzatzen 1 2 0 (111)
112. Mutilak ez du neska bultzatzen 1 2 0 (112)
113. Neska ez du mutilak bultzatzen 1 2 0 (113)
114. Mutila ez du neskak bultzatzen 1 2 0 (114)

*** 9. Off.

115. Neskak ez du mutila bustitzen 1 2 0 (115)
116. Mutilak ez du neska bustitzen 1 2 0 (116)
117. Neska mutilak bustitzen du 1 2 0 (117)
118. Mutila ez du neskak bustitzen 1 2 0 (118)
119. Neska ez du mutilak bustitzen 1 2 0 (119)
120. Neska mutilak bustitzen du 1 2 0 (120)

*** 10. Off .

121 . Kamioiak ez du kotxea arrastatzen 1 2 0 (121)
122. Kamioia ez du kotxeak arrastatzen 1 2 0 (122)
123 . Kotxeak ez du kamioia arrastatzen 1 2 0 (123)
124. Kotxea ez du kamioiak arrastatzen 1 2 0 (124)

*** 11. Ou.

125 . Mutilak ez du ama esnatzen 1 2 0 (125)
126 . Amak ez du mutila esnatzen 1 2 0 (126)
127. Mutila ez du amak esnatzen 1 2 0 (127)
128 . Ama ez du mutilak esnatzen 1 2 0 (128)

*** 12. On:.

129 . Polizia ez du lapurrak jotzen 1 2 0 (129)
130 . Lapurra ez du poliziak jotzen 1 2 0 (130)
131 . Poliziak ez du lapur a jotzen 1 2 0 (131)
132 . Lapurrak ez du polizia jotzen 1 2 0 (132)

*** 13 . Oir.
133. Gizonak ez du emakumea altxatzen 1 2 0 (133)
134 . Emakumea ez du gizonak altxatzen 1 2 0 (134)
135 . Emakumeak ez du gizona altxatzen 1 2 0 (135)
136 . Gizona ez du emakumeak altxatzen 1 2 0 (136)



Elebidunentzako Afasia Testa (EAT)

IX. IRUDIA: Egitura sintaktikoen ulermena. Ezezko perpausetan erabilitako irudien

adibidea .

1

Izen sintagma itzulgarrien eraikuntzetan (16 item, 137-152) subjektuak, 'Erakuts

iezadazu . .."rekin hasten den agindua entzuten du. Irudi bakarra du aurrean. Irudian

agertzen den pertsonaia edo objektuetako bat izaten da hautaketa zuzena adierazten

duen izen sintagma. Subjektuak, hau ukituaz erantzun behar du.

X . IRUDIA: Izen sinta a itzul arrien eraikuntzan erabilitako irudi batzuk
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Sail hau, itzulgarriak diren 8 eraikuntza posesiboek osatzen dute. Bigarren

aldiz agertzen den irudia, berdina da baina bigarrenean, lehenengoan eskatu ez den eta

irudian agertzen den beste pertsonaia edo objektua aukeratzea eskatzen zaio (ad.:137-

"Erakuts iezadazu behi-esnea " ; 147-"Erakuts iezadazu ogi-labea").

13. TAULA: E.A.T. Egitura sintaktikoen ulermena. ¡zen sintagma itzulgarriak.
*** 14. Oir .

137 . Erakuts iezadazu zakurraren nagusia 1 2 0 (137)

*** 15 . Off.

138 . Erakuts iezadazu gaixoaren sendagilea 1 2 0 (138)

*** 16. Orr .
139 . Erakuts iezadazu behi-esnea 1 2 0 (139)

*** 17. Oir .
140 . Erakuts iezadazu iturriko ura 1 2 0 (140)

*** 18 . Orr.
141 . Erakuts iezadazu ikasgelako anderefioa 1 2 0 (141)

*** 19 . Orr.
142. Erakuts iezadazu haurraren ama 1 2 0 (142)

*** 20. Orr.
143 . Erakuts iezadazu tabemaren nagusia 1 2 0 (143)

*** 21 . Orr.
144 . Erakuts iezadazu ogi-labea 1 2 0 (144)

*** 22. Oir.
145 . Erakuts iezadazu nagusiaren zakurra 1 2 0 (145)

*** 23 . Orr.
146 . Erakuts iezadazu sendagilearen gaixoa 1 2 0 (146)

*** 24. Orr.
147 . Erakuts iezadazu esne-behia 1 2 0 (147)

*** 25 . Orr.
148. Erakuts iezadazu ur-iturria 1 2 0 (148)

*** 26 . Orr.
149 . Erakuts iezadazu andereñoaren ikasgela 1 2 0 (149)

*** 27 . Orr.
150. Erakuts iezadazu amaren haurra 1 2 0 (150)

*** 28 . Orr.
151. Erakuts iezadazu nagusiaren taberna 1 2 0 (151)

*** 29 . Orr.
152 . Erakuts iezadazu labeogia 1 2 0 (152)
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Hizkuntzen arteko konparagarritasuna aztertzerakoan, argi dago egituraz oso

desberdinak direla zenbait hizkuntza elkarren artean . Batzuk oso aberatsak diren

modura, pertsona, denbora, modua, generoa adierazten dutela, beste batzuk aldiz

nahiko sinpleak dira . Ordena bera ere desberdina izaten da eta markatzaileak ere

izaten dituzte. Hau dela eta, estimulu bezala aurkezten diren esaldi batzuk ere

desberdinak dira baina beti ere zailtasun maila bera gordetzen dute, konparagarriak

izan daitezen.

Atal honetan neurtzen dena, egitura sintaktikoan oinarrituta subjektuak

esaldiak ulertzeko duen gaitasuna da eta konplexutasun maila desberdinak agertzen

direlarik, ematen dituen erantzunak neurtu eta hauen arteko konparaketak egin

daitezke, bere ulermen maila zehazteko .

Xategori semantí oak (5 item, 153-157) : Subjektuari lau hitz irakurtzen

zaizkio eta lau hauetatik hiruk multzoa osatzen dutela esaten zaio, eta berak, multzo

honetakoa ez dena errepikatu behar duela. Honako hauek dira bost kategori

semantikoak eta bakoitzerako kontraste izenak : loreak-animalia; fruituak-barazkia ;

gorputz-atalak-arropa; haltzariak-ibilgailua ; hegaztiak-arraina . Aukeratutako

hitz guztiak, edozein hiztunek ezagutzeko modukoak dira.

14 . TAULA: E.A.T. Kategori semantikoak

153. 1)Tulipan 2)Larrosa 3)Igel 4)Bitxilora 1 2 3 4 0 (153)
154. 1)Aza 2)Sagarra 3)Banana4)Gerezi 1 2 3 4 0 (154)
155. 1)Esku 2)Oin 3)Galtzerdi 4)Belarri 1 2 3 4 0 (155)
156. 1)Aulki 2)Mahai 3)Ohe 4)Kotxe 1 2 3 4 0 (156)
157. 1)Zozo 2)Sardina 3)Uso 4)Arrano 1 2 3 4 0 (157)
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Honako eginbehar honek, subjektuak lau hitzak batera buruan gordetzea

eskatzen du bai eta hitz hauek ulertu eta beraien arteko harremana aztertzea ere;

honetan beraz, hitzen arteko arrazonamendu logikoaren gaitasuna aztertzen da.

Hizkuntza guztietan, erabilitako bost kategoria semantiko berdinak dira eta

item bakoitza itzulpenean konparagarria edo germen dagoen hitza erabiltzen da.

Stnonímoak. (5 ftem, 163-167): Subjektuari hitz bat aurkezten zafo

estimulu modura eta ondoren beste lau . Lau hitz hauetatik bat aukeratu behar du,

lehenengoaren esanahi antzekoena duena alegia . Erabilitako hitz guztiak, arruntak

diren izen zehatzak dira . Euskaraz erabilitako bikoteak, honako hauek dira : "aulki-

siloi"; "pendulo-ordulari "; "arkatz-estilografika " ; "oinetako-zapata"; "txalupa-

itsasontzia" .

15 . TAULA: E.A.T. Sinonimoak.

Hemen garrantzitsuena, objektuen arteko antzekotasuna da; honek, hizkuntzen

arteko konparagarritasun aukera gehitzen duelarik . Honako honetan neurtzen dena

beraz, subjektuak hitzen esanahia kontutan harturik beraien arteko harreman

zehatzak antzemateko gaitasuna da.

	sîntoní.moak. (5 ítem, 163-167) : Subjektuak hitz bat entzuten du eta

ondoren lau aukera; lau hauetatik bat hautatu behar du . Izan ere, hitz nagusiagandik

158. AULKI 1) Pitxar

	

2) Arkatz 3) Silo¡ 4)Erloju 1 2 3 4 (158)
159. PENDULO1) Oinetako2) Kajoi 3) Banana 4) Ordulari 1 2 3 4 (159)
160 . ARKATZ1) Estilografika2) Txapela 3) Hautsontzi 4) Sagar 1 2 3 4 (160)
161.OINETAKO1) Itsasontzi2) Zapata 3) Eskutitz 4) Lorategi 1 2 3 4 (161)
162 . TXALUPAI) Metxero2) Itsasontzi 3) Egunkari 4) Zuhaitz 1 2 3 4 (162)
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esanahi desberdinena duena . Estimulu bezala erabilitako hitz guztiak, aurkako

nabarmenak dituzten adjektibo arruntak dira guztiak . Item bakoitzarentzat ematen

diren lau aukerak oso lotuta daude hitz nagusiarekin baina bakarra da aurkako

esanahia duena (ad. 163- ZAILA/ Gogorra, Erraza, Lantsua, Nekatua ) .

16 . TAULA: E.A.T. Antonimoak I.

Sail honetan beraz neurtzen dena, aurkako adjektibo arruntak antzemateko

subjektuak duen gaitasuna da.

Ântontmoak. 11 (5 ttem, 168-172) : Subjektuak hitz-estimulua entzuten

du eta ondoren beste hiru hitz; hauetako bat, proposatutako estimuluaren aurka-

aurkakoak delarik. Hau da berak aukeratu beharrekoa . Aukeratutako bost hitz-

estimuluak, aurkako nabarmenak dituzten adjektiboak dira guztiak, eta item

bakoitzarentzat eskaintzen diren hiru aukerak, semantikoki aurkakoa denaren erro

bera duten eite morfologikoak dira .

17. TAULA: E.A.T. Antonimoak II.

168.EDERRA 1) Itsusia 2) Itsustasuna 3) Itsuski 1 2 3 (168)
169.ISILA 1) Zalaparta 2) Zalapartaz 3) Zalapartaria 1 2 3 (169)
170.MOTELA 1) Arinki 2) Arintasuna 3) Arina 1 2 3 (170)
171.BEROA 1) Hotza 2) Hoztasuna 3) Hozki 1 2 3 (171)
172.AUSARTA 1) Ustela 2) Ustelki 3) Ustelkeria 1 2 3 (172)

163 . ZAILA1) Gogorra 2) Erraza 3) Lantsua 4) Nekatua 1 2 3 4 (163)
164. ILUNA1) Lotsatia 2) Beltza 3) Argia 4) Isila

	

1 2 3 4 (164)
165 . GAZTEA1) Handia 2) Zaharra 3) Gordina 4) Txikia 1 2 3 4 (165)
166 . MOTZA1) Laburra 2) Estua 3) Iheskorra 4) Luzea 1 2 3 4 (166)
167 . GARBIA1) Zikina 2) Txukuna 3) Leuna 4) Argitsual 2 3 4 (167)
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Nahiz eta sait honetan subjektuak izen, aditz, izen-lagun, aditzlagun etab .

artean desberdintzeko gaitasuna neurtu, ez zaio subjektuari honelako galderarik

egiten. Ez zaio ad . Zein da adjektiboa? galdetzen baizik eta bakar bat dela aurkakoa,

eta berak hau zein den antzeman behar duela esaten zaio.

aramatik aUitate epaia (10 ítem, 173-182) : Subjektuak esaldi bat

entzuten du eta hau gramatikalki zuzena den ala ez erabaki behar du. Erabilitako

estimuluetatik 7, gramatikalki okerrak diren perpausak dira eta 3, zuzenak. Bertan

erabilitako perpausak, ulermen sintaktikoaren ataletik hartuak dira, zuzenak

direnak zuzen erabiliz, eta oker bezala aurkeztu behar direnak aurreko hauek hartu

eta eraldatuaz (ad. : 173-"Neskak bultzatzen du"; 174- "Neskak polita da").

18. TAULA: E.A.T. Gramatikalitate epaia.

Gaitasun metalinguistiko orokorra neurtzen du froga honek, subjektuak eraketa

sintaktiko zuzena antzematearen bitartez . Itzulpenari dagokionean, esaldi okerren

eraldaketak, desberdinak dira hizkuntza batetik bestera, bakoitzaren arauak hartu

behar baitira kontutan esaldi zuzenak okertzerakoan .

Onargarrítasun semantík.oa (10 item, 183-192) : Subjektuak esaldi bat

entzuten du eta honek zentzua duen edo ez erabaki behar du. Froga honetan estimulu

173. Neskak bultzatzen du epaia +

	

0 (173)
174. Neskak polita da epaia +

	

0 (174)
175. Kotxea kamioiak arrasta du epaia +

	

0 (175)
176. Mutila da neska besarkatzen du epaia +

	

0 (176)
177. Kamioiak kotxea arrastatzen du epaia +

	

0 (177)
178. Mutila neska arrastatzen du epaia +

	

0 (178)
179. Neska mutila bultzatua da epaia +

	

0 (179)
180. Mutilak ez ama du esnatzen epaia + - 0 (180)
181 . Amak bere alaba garbitzen du epaia + - 0 (181)
182. Mutila ez bultzatzen du neskak epaia +

	

0 (182)
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gisa erabilitako 10 esaldiak, gramatikalki zuzenak dira guztiak baina hauetako 7

onartezinak dira bai semantikoki edo pragmatikoki .

19. TAULA: E.A.T. Onargarritasun semantikoa .

Atal honetan onargarriak ez diren esaldiak, normalizazioan eraiki dira; hau

da, aidez aurretik, jatorrizko hiztunei erakutsi mie, eta hauek onartezinak zirela

esanez gero, horrela propio eraiki dira. Honela ez denean gertatu, esaldia aldatu

behar izan da.

Sail honetan esaldien ulermen orokorra aztertzen da hizkuntza bakoitzean .

Ulermen maila handia behar da esaldi batek zentzua duen ala ez erabakitzeko

orduan.

£rrepíkaketa eta epaía (193-252) : Atal honetan subjektuak hitz bat

entzuten du. Berak, entzundakoa berresan behar du lehenik eta ondoren, berresandakoa

aztertzen ari garen hizkuntzako benetako hitz bat den ala ez erabaki behar du.

183 . Eguzkiak gaua distiratzen du epaia +

	

0 (183)
184. Katuak teilatu gainean egiten du lo epaia + - 0 (184)
185. Loreek saltsan bultzatu egiten dute epaia +

	

0 (185)
186. Geltokia kezulotik irteten da epaia +

	

0 (186)
187. Berak gaur soineko berri bat darama epaia +

	

0 (187)
188 . Autoek bidean igeri egiten dute epaia +

	

0 (188)
189. Saltxitxak zakurra jan du epaia +

	

0 (189)
190. Haiek, gosarian, telebista bat jan dute epaia +

	

0 (190)
191 . Bera ispilu auirean orrazten da epaia +

	

0 (191)
192.Bero egiten duenean berak hondarra edaten du epaia +

	

0 (192)
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Silaba bakarreko benetako hitzen errepikaketa (10 item, 193, 195, 197, 201, 207,

211, 213, 215, 217, 221) : Subjektuak hitz bat entzun eta berau errepikatu behar du.

Erabilitako 10 hitzak, silaba bakarrekoak dira (ad . : 193-"Ke"; 195- "Lan",. . .) . Hemen

neurtzen dena, hizkuntzaren hitz silababakar arruntak errepikatzeko gaitasuna da.

Benetako hitz polisilabikoen errepikaketa (10 item, 223,225, 229, 235, 237, 241,

243, 245, 249, 251) : Hemen ere subjektuak hitz bat entzun eta errepikatu behar du .

Erabilitako 10 estimuluetatik 5, benetako bisilabadun hitzak dira (223,225, 229, 235,

237) eta beste bostak, hirusilabadunak (241, 243, 245, 249, 251) . Aurrekoan bezala

hemen ere, errepikaketa gaitasuna neurtzen da baina sílaba gehiago sartzen direnez,

zailagoa da .

-136-

20. TAULA: E.A.T. Errepikaketa eta epaia.

193 . Ke errepikaketa +

	

0 (193)
195 . Lan errepikaketa +

	

0 (195)
197 . Giltz errepikaketa +

	

0 (197)
199 . Txon errepikaketa +

	

0 (199)
201 . Gu errepikaketa + - 0 (201)
203 . Kan errepikaketa +

	

0 (203)
205 . Ga errepikaketa +

	

0 (205)
207. Su errepikaketa +

	

0 (207)
209 . Gos errepikaketa +

	

0 (209)
211 . Huts errepikaketa +

	

0 (211)
213 . Motz errepikaketa +

	

0 (213)
215 . Hortz errepikaketa +

	

0 (215)
217 . Haitz errepikaketa +

	

0 (217)
219 . Tatz errepikaket +

	

0 (219)
221 . Har errepikaketa +

	

0 (221)
223 . Atso errepikaketa +

	

0 (223)
225 . Xaboi errepikaketa +

	

0 (225)
227 . Aika errepikaketa +

	

0 (227)
229 . Adar errepikaketa +

	

0 (229)
231. Mon errepikaketa +

	

0 (231)
233 . Deru errepikaketa +

	

0 (233)
235 . Paper errepikaketa +

	

0 (235)
237 . Batel errepikaketa +

	

0 (237)
239 . Txapol errepikaketa +

	

0 (239)
241. Iturri errepikaketa +

	

0 (241)
243 . Azeri errepikaketa +

	

0 (243)
245 . Emaitza errepikaketa +

	

0 (245)
247 . Ataba errepikaketa +

	

0 (247)
249 . Agiri errepikaketa +

	

0 (249)
251 . Komuna errepikaketa +

	

0 (251)
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Sílaba bakarreko logatomoen errepikaketa (5 item, 199,203, 205, 209, 219) :

Subjektuak hitz bat entzun eta errepikatu behar du. Erabilitako estimuluak,

fonotaktikoki ondo eratutako silaba bakardun hizkuntza bakoitzeko logatomoak dira .

Hemen neurtzen dena, esanahia aide batetara utzirik, subjektua entzundakoa zuzen

errepikatzeko gai ote den da.

Logatomo polisilabikoen errepikaketa (5 item, 227, 231, 233, 239, 247) :

Subjektuak hitz bat entzuten du eta ondoren berresan beharra dauka . Sail honetan

erabilitako 5 estimuluak fonotaktikoki ondo eratutako logatomoak dira beraz eta

esanahirik ez dutenez, errepikatzerakoan zailtasuna handiagoa da.

Erabaki lexikala : Silaba bakarreko hitzak (15 item, 194, 196, 198, 200, 202, 204,

206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222) : Subjektuak, aztertutako hizkuntzan

fonotaktikoki ondo eratua dagoen silaba bat entzuten du eta errepikatu egin behar du.

Silaba hau, hizkuntza honetako hitz bat den edo ez erabaki behar du ondoren. Sail

honetako 15 estimuluetatik 10, aztertutako hizkuntzako benetako hitzak dira .

Gainontzeko bostak, logatomoak dira . Bertan ikusiko dugu subjektuak antzematen

dituen ala ez benetako hitzak direnak eta ez direnak .

Erabaki lexikala : hitz polisilabikoak (15 item, 224, 226, 228, 230, 234, 236, 238,

240, 242, 244, 246, 248, 250, 252) : Subjektuak hitz polisilabiko bat entzuten du eta

berresan beharra dauka. Hitz hori hizkuntza horretan benetakoa den ala ez erabaki

behar du.
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Hamabost estimuluetatik 10, aztertutako hizkuntzako bisilaba eta

hirusilabadun benetako hitzak dira . Aurkeztutako gainontzeko 5 estimuluak,

logatomoak dira .

Sail honetan biltzen dugun informazioa, aurreko sailean biltzen denaren

berdintsua da baina honetan, zailagoa izatea espero da, luzeagoak direlako batetik,

eta bestetik, agian bere hiztegi barruan ez dauden hitzak direla pentsa dezakeelako .

	Zsaldíen errepífzu eta . (7 ítem, 253-259): Honako honetan, subjektuak

esaldi bat entzuten du eta errepikatu beharra dauka .

Erabilitako estimuluak, ulermen sintaktikoaren sailetik hartutako esaldiak

dira ; bakoitza, mota desberdineko esaldia delarik . Sail hau burutzeko, subjektuak,

entzundako estimuluak prozesatu eta esaldia ekoizteko gai izan behar du . Eginbeharra

beraz, nahiz eta erraza izan hizkuntzaren jabe denarentzat, zail-samarra gerta

daiteke, kontutan hartu beharreko delako baita ere, subjektuaren gaitasun

mnemoteknikoa, buruan gorde behar baitu esaldi osoa errepikatu aurretik ; beraz,

ulermen zailtasunak dituztenentzat, zailtasun bat gehiago suposa lezake .

21 . TAULA: EAT . Esaldien errepikaketa.

253. Mutilak neska bultzatzen du

	

+ 0 (253)
254. Neskak mutila heltzen du

	

+

	

- 0 (254)
255. Kamioiak arrastatzen du kotxea

	

+ 0 (255)
256. Mutila bultzatzen du neskak

	

+ 0 (256)
257. Kotxea ez du kamioiak arrastatzen

	

+ 0 (257)
258. Haiek heltzen dute

	

+ 0 (258)
259. Neskak ez du mutila bultzatzen

	

+ 0 (259)
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Hizkuntza guztietan, mota bereko esaldiak erabiltzen dira eta hizkuntza

bakoitzean, hizkuntza horretako ulermen sintaktikoaren sailean erabilitako esaldiak

aukeratu dira .

-Ser~ (3 ítem, 260-262): Subjektuari, hurrenez hurren, astegunak, 25 arte

zenbatzea eta urteko hilabeteak esatea eskatzen zafo. Hau da jasotzen duen estimulu

bakarra, eskatzea alegia. Hizkuntza gehienetan galdera bera egiten zafo, serie berak

erabiliaz; beti ere, aztertutako hizkuntzan serie gisa identifika badaitezke .

Hemen aztertzen dena, subjektuak hizkuntza automatizatua erabiltzeko duen

gaitasuna da .

lkútzezko etorría (6 ítem, 263-268): subjektuari hiru kontsonante soinu

aurkezten zaizkio eta soinu honekin hasten diren ahal dituen hitz gehienak esan

ditzan eskatzen zafo .

Erabilitako estimuluak, hizkuntza horretako hitz arrunten hasera soinuak dira ;

beraz erabilitako soinuak, desberdinak dira hizkuntza batetik bestera, zeren eta

erabileraren arabera hautatzen baitira soinu hauek . Gaztelaniaz adibidez "p", "f',

"k" soinuak erabiltzen diren modura, euskaraz, "b", "k", eta "1" dira proposatutakoak .

22. TAULA: EAT. Serieak .

260. Zeintzuk dira asteko egunak?

	

+

	

- 0 (260)
261 . Konta ezazu letik 25era

	

+ 0 (261)
262 . Esaizkidazu urteko hilabeteak

	

+ 0 (262)
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	 'Lzendapena (20 ítem, 269-288) : Subjektuari objektu batzuk erakusten

zaizkio eta bakoitza izenda dezala eskatzen zaio .

Erabilitako estimuluak, izen arrunta duten ohizko objektu txikiak dira . Hogei

estimuluetako 10, berriak dira subjektuarentzat, gainontzeko 10ak dagoeneko ikusi

dituelako beste sail eta atal batzutan.

24. TAULA: E.A.T. Izendapena.

269. Liburua

	

+ 0 (269)
270. Betaurrekoak

	

+

	

- 0 (270)
271 . Giltza

	

+ 0 (271)
272. Katilua

	

+ 0 (272)
273 . Gorbata

	

+ 0 (273)
274. Guraizak

	

+ 0 (274)
275 . Goilarea

	

+ 0 (275)
276. Goantea

	

+ 0 (276)
277. Arkatza

	

+ 0 (277)
278 . Karta (jokatzekoa)

	

+ 0 (278)
279. Termometroa

	

+ 0 (279)
280. Botoia

	

+ 0 (280)
281 . Zigarroa

	

+ 0 (281)
282. Tenedorea

	

+

	

- 0 (282)
283 . Luma (hegaztiena)

	

+

	

- 0 (283)
284. Eraztuna

	

+ 0 (284)
285 . Kandela

	

+

	

- 0 (285)
286 . Sobrea

	

+ 0 (286)
287 . Hortzetarako zepiloa

	

+ 0 (287)
288 . Ordularia

	

+ 0 (288)

23. TAULA: E.A.T. Hitzezko etorria .

"b" soinuaz hasten diren hitzak esatea nahiko nuke .

263. Hitz guztiak "b" soinuaz hasten dira? 0 (263)
264. Onargarri diren hitz kopurua. (264)

Ondo da, main, "k"z hasten diren hitzak.

265. Hitz guztiak 'V' soinuaz hasten dira? + - 0 (265)
266. Onargarri diren hitz kopurua. (266)

Ondo da, main, '7"z hasten diren hitzak

267. Hitz guztiak "1" soinuaz hasten al dira?

_

+ - 0 (267)
268.Onargarri diren hitz kopurua (268)_

Froga honetan hizjariotsuna neurtzen da.
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Bertan aztertutakoa, hitzak aurkitu eta ekoizteko gaitasuna da . Ekoizpena

neurtzen duten eginbehar errazena da honako hau bai eta aginduaren zailtasun maila

txikiena duena ere. Eginbehar honetan puntuazio txikia lortzen duenak, hitzak aurkitu

edo/eta ekoizteko gaitasun urna erakutsiko luke .

	 Esakdí.gtntza (25 ítem, 289-313) : Subjektuari 2, 3 edo 4 hitz aurkezten

zaizkio eta beraiekin ahalik eta esaldirik soilena eratzea eskatzen zaio.

Atal honetan, 5 estimulu multzo ditugu. Lehenengo multzoa, 2 hitzetakoa da;

bigarren eta hirugarrenak, 3na hitz dituzte eta laugarren eta bosgarrenak, 4na hitz .

Multzo bakoitza, hitz arruntez dago osatuta . Hitzak, kateaturik daude, beraien

esanahia dela eta, esaldi aproposak pentsarazten dituztelako bai semantiko zein

pragmatikoki ere.

25 . TAULA: E.A.T. Esaldigintza .

Etxe / katu
lortutako erantzuna?
gramatikalki zuzena?
ba al du zentzurik?
erabilitako hitz-estimulus kopurua
hitz kopuru osoa

aulki / sendagile / eseri
lortutako erantzuna?
gramatikalki zuzena?
ba al du zentzurik?
erabilitako hitz-estimulus kopurua
hitz kopuru osoa

mahai / ireki / kajoi
lortutako erantzuna?
gramatikalki zuzena?
ba al du zentzurik?
erabilitako hitz-estimulus kopurua
hitz kopuru osoa

zuhaitz / berde / hosto / ikusi
lortutako erantzuna?
gramatikalki zuzena?
ba al du zentzurik?
erabilitako hitz-estimulus kopurua
hitz kopuru osoa

+ - 0 (289)
+ - 0 (290)
+ - 0 (291)

_ (292)
_ (293)

+ - 0 (289)
+ - 0 (290)
+ - 0 (291)

(292)
(293)

+ - 0 (289)
+ - 0 (290)
+ - 0 (291)

_ (292)
(293)_

+ - 0 (289)
+ - 0 (290)
+ - 0 (291)
_ (292)

(293)
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arkatz / idatzi / urdin / orri
lortutako erantzuna?
gramatikalki zuzena?
ba al du zentzurik?
erabilitako hitz-estimulus kopurua
hitz kopuru osoa

Subjektuaren ekoizpenaren ikuspegi asko azalerazi ditzake esaldigintzaren

froga honek. Estimulu multzo bakoitzaren inguruan 5 galdera egiten dira. Lehenengoan,

datu-biltzaileak, subjektua lana burutzeko gai den ala ez jartzen du . Subjektuak zerbait

ekoiztuz gero, esandakoa gramatikalki zein semantikoki idazten da. Azkenik,

erabilitako estimulu kopurua eta guztira erabilitako hitz kopurua jartzen da .

Estimulu multzo bakoitzak adierazten du subjektuaren ahalmen linguistikoari

buruzko zenbait datu . Sintaktikoki onargarria den moduan hitzak antolatzeko

gaitasuna neurtzen da.

Estimulu gisa aurkezten diren hitzen hurrenkera, ez dator bat beraiekin eratu

daitekeen esaldirik soilenak daramanakin . Hau dela eta hizkuntza askotan antzeko

edo estimulu berdinak erabili izanagatik, hurrenkera desberdina izaten da hizkuntza

desberdinetan .

-Semant" k£ aurkakoah. (10 ítem, 314-323) : Subjektuari hitz bat

aurkezten zaio, eta aurkako esanahia duen hitz desberdin bat esatea eskatzen zaio .

Sail honetan erabilitako hitzak, aurkako nabarmenak eta nahiko arruntak dituzten

adjektiboak dira guztiak. Hau burutu ahal izateko, subjektuak, estimulu gisa

erabilitako hitza ulertu beharra dauka derrigorrez, eskuragarri eduki honen

aurkakoa, eta berau ekoizteko gai izan. Eginbehar honek beraz, lexikoaren ulermen,

eskuragarritasun eta ekoizpenari buruzko datuak eskaintzen dizkigu .

+ - 0 (289)
+ - 0 (290)
+ - 0 (291)

(292)
(293)_
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26. TAULA: E.A.T. Semantikoki aurkakoak.

Zailtasun handiena, aldi berean aurkako nabarmenak eta maiz erabiltzen

direnak topatzea da . Zenbait kasutan, onargarria izan daitekeen aurkako bat bain

gehiago agertu daitezke. Honexegatik, neurketa frogan, estimulu gisa erabilitako hitz

bakoitzaren aldamenean, seguruenik eman daitekeen erantzun zuzena idatzi da . Hori

izanez gero subjektuak emandako erantzuna, datu-biltzaileak "+" markatzen du. Gerta

daiteke subjektuak onargarria den beste aurkako bat ematea; orduan, hutsunean berau

idatzi eta "1"a markatzen da, erantzun zuzen modura hartzen delarik kontutan .

T'Lorfo(ogía eratorrí.a (20 ítem, 324-343) : Atal hau, 10 itemetako bi

sailez dago osatuta . Bertan subjektuak hitz bat entzuten du eta morfologikoki

harremana duen beste batez aldatzea eskatzen zaio. Aztertutako hizkuntza

bakoitzean, bi aldaketa morfologiko desberdin egitea eskatzen zaio subjektuari :

gaztelaniaz, izenlagunak adizlagun bilakatu behar ditu adibidez, lehenengo estimulu

multzoan eta aditz eta adjektiboak, aurkako morfologikoetan, 10 itemetako bigarren

multzoan. Euskararen kasuan, deklinabidea aztertzen dugu, atzizkiak erabili behar

baititu aditzak adjektibo bilakatzeko lehenengo multzoan eta adjektiboak

morfologikoki aurkakoak bilakatzeko aurrizki edo atzizki bitartez bigarrenean .

314. EGIAZKO +(GEZURREZKO) 1 0 (314)
315. BEHARTSU +(ABERATS) 1 0 (315)
316. HANDI +(TJEQ) 1 0 (316)
317. ASTUN +(ARIN) 1 0 (317)
318. GOGOR +(BIGUN) 1 0 (318)
319. ZABAL +(ESTU) 1 0 (319)
320. MOTEL +(AZKAR) 1 0 (320)
321 . ITXI +(MM 1 0 (321)
322. JAIKI +(ETZAN,ESERI) 1 0 (322)
323. LODI +(MERE) 1 0 (323)
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Hizkuntza bakoitzaren aldaketa morfologikoen aurauketaren arabera,

desberdinak izaten dira erabilitako estimuluak eta bertan, subjektuaren gaitasun

morfologikoa behatzen da. Froga guztiko betebeharrik metalinguistikoena da eta

bertan beraz, eragin handia izan dezake subjektuaren ikasketa mailak. Nahiz eta

emandako azalpenekin, betebeharra erraztu nahi eta eragin hau gainditu nahi izan,

duen ikasketa mailak eta antzeko ariketak egin behar izanak edo ezak mugatu

dezakete bere erantzuna, ez delarik ohartzen agian zenbaitetan, zer den zehazki

eskatzen zaiona.

27 . TAULA: E.A.T. Morfologia eratorria.

324 . IKASI (IKUSLE) +

	

0 (324)
325 . EKARRI (EKARLE) +

	

0 (325)
326. KONPONDU (KONPONTZAILE) +

	

0 (326)
327. EH~ZA EGIN (EHIZTARI) +

	

0 (327)
328 . ASMATU (ASMAIZAIIE) +

	

0 (328)
329. GALDU (GALYZAILE) + - 0 (329)
330. H1IZ EGIN (HJZLARI) +

	

0 (330)
331 . SALDU (SALIZAILE) +

	

0 (331)
332 . IKASI (IKUSLE) + - 0 (332)
333. KORRIKA EGIN (KORRIKALARI) +

	

0 (333)

334. BARKAGARRI (barkagaitz) 0 (334)
335 . EZAGUN (ezezagun) 0 (335)
336. IRAKURGARRI (irakurgaitz) 0 (336)
337. EGOKI (desegoki) 0 (337)
338. IKUSGARRI (ikusgaitz) 0 (338)
339. SINESGARRI (sinesgaitz) 0 (339)
340. GAI (ezgai) 0 (340)
341 . ULERGARRI (ulergaitz) 0 (341)
342. MAITAGARRI (maitagaitz) 0 (342)
343. BERDIN (desberdin) 0 (343)
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°Deskríbaketa (3 item, 344-346) : sei irudiko marrazki bat erakusten zaio

subjektuari eta berak bertan agertzen den istorioa konta dezala eskatzen zaio . Irudiak,

subjektuaren bistan jarraitzen dute bukatu artean . Subjektuak esaten duen guztia,

grabagailuan jasotzen da, ondoren transkribatu eta aztertzeko.

XI . IRUDIA: Deskribaketarako erabilitako irudi multzoa.

344-346 itemetako erantzunek, subjektuaren errendimenduaren ebaluaketa

adierazten dute; hau, datu-biltzaileak burutzen du eta bertan, subjektuaren hizkuntza

kopurua, amaieraraino joan ote den ala ez eta kontatutako istorioa zentzuduna den

markatuko du. Honek, subjektuaren hizketa deskriptiboaren azaletik egindako

ebaluaketa azkar bat besterik ez du adierazten.
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28. TAULA: E.A.T. Deskribaketa .

Azterketa sakona, froga amaitu ondoren egiten da post-testaren bitartez,

transkribaketa aurrean dugunean (540-565). Azterketa honek, subjektuaren hitzezko

ekoizpenari buruzko zenbait datu kuantitatibo erakusten dizkigu .

$ uru-katk.ulua (15 item, 347-361): Subjektuari, matematika eragiketa

batzuk aurkezten zaizkio ahoz. Berak, eragiketa entzun eta erantzun zuzena eman

behar du. Sail honetan erabilitako estimuluak, lau batuketa, lau kenketa, lau

biderketa eta hiru zatiketa dira . Eragiketa eta ondorio guztietan erabilitako

zenbakiak, ehunetik beherakoak dira eta errazenetik zailenera doaz .

29. TAULA: E.A.T. Buru-kalkulua .

344 . Produkzio kantitatea0

	

1
0) ezer ez 1) oso gutxi 2) ohizkoa baino gutxiago 3) ohizkoa

2 3 (344)

345. Gaixoa bukaeraraino joan al da? + (345)

346. Gaixoak

	

1 2 3 (346)
1) irudi bakoitza deskribatu besterik ez du egin 2) istorio jarrai bat eman du 3) ez bata ez

eta bestea ere

347 . Zenbat da BOST gehi LAU BEDERATZI

	

+ 0 (347)
348 . Zenbat da ZAZPI ken BI BOST

	

+ 0 (348)
349 . Zenbat da BI bider HIRU SII

	

+ 0 (349)
350. Zenbat da BEDERATZI zati HIRU HIRU

	

+ 0 (350)
351 . Zenbat da SII gehi ZAZPI HAMAHIRU

	

+ 0 (351)
352 . Zenbat da HOGEITABAT ken BEDERATZI HAMABI

	

+ 0 (352)
353 . Zenbatda LAU bider SEI HOGEITAIAU

	

+ 0 (353)
354. Zenbatda HAMABI zati LAU HIRU

	

+ 0 (354)
355 . Zenbat daHAMALAU gehi HOGEITABI HOGEITAMASII + 0 (355)
356 . Zenbatda BERROGEITASEI ken HOGEITABAT HOGEITABOSP

	

+ 0 (356)
357 . Zenbatda HIRU bider HAMABI HOGEITAMASII + 0 (357)
358 . Zenbat da HIRUROGII zati LAU HAMABOST

	

+ - 0 (358)
359 . Zenbat da HAMAZAZPI gehi HEMEZORTZI HOGEITAMABOST + 0 (359)
360. Zenbat da HOGEITAMABI ken HAMABOST HAMAZAZPI

	

+ 0 (360)
361 . Zenbat da HIRU bider HAMALAU BERROGEITABI

	

+ 0 (361)



Sail honetan, linguistikoa ez den eragiketa kognitibo bat burutzeko gaitasuna da

neurtzen dena. Subjektuari eragiketak, aztertzen ari garen hizkuntzan aurkezten

zaizkio eta erantzunak ere hizkuntza honetan ematea eskatzen zaio .

Hizkuntza guztietan, estimulu berak erabiltzen dira.

£ntzundakoaren utermena (S ítem, 362-366) : Subjektuari 40 hitz

ingutuko (hiruzpalau esaldi) istorio bat irakurtzen zafo eta irakurtzen bukatu ondoren,

honi buruzko galderak egiten zaizkio, ulertu duen ala ez ikusteko.

Hizkuntza bakoitzean aurkeztutako historiaren egitura bera da, baina ez

lexikoa; beraz, aldatu egiten da istorioa hizkuntza batetik bestera . Izan ere, gutxienik

bi hizkuntza aztertzen direnez, ez zaio bietan istorio berdina entzunarazten .

Historiara buruzko bost galdera dira subjektuari egiten zaizkionak, guztietan

informazioa eskatzen zaiolarik

30. TAULA: E.A.T. Entzundakoaren ulermena .

gaitasuna da.

Elebidunentzako Afasia Testa (EAT)

Udako goiz batean andere bat eta bere alaba denda batetara joan ziren . Andereak soineko
batzuk aukeratu zituen probatzeko, bat erosi nahi zuelako . Baina ezin izan zuen erosi, bere
neurrikorik

	

ez zegoelako.

Bertan neurtzen dena subjektuak ulertu eta diskurtso koherentea ekoizteko duen

362. Norajoan ziren anderea eta bere alaba?

	

+ 0 (362)
363. Zein urte sasoian zeuden?

	

+

	

- 0 (363)
364. Zer egin zuen andereak?

	

+

	

- 0 (364)
365. Zertarako aukeratu zituen soinekoak?

	

+ 0 (365)
366. Zergatik ezin izan zuen erosi?

	

+ 0 (366)



•ltítzen í.rakurketa ozona (10 item 367-376) : Subjektuari hitz bat

erakusten zaio eta berak ozenki irakurtzea eskatzen zaio . Sail honetan erabilitako

estimuluak, entzundako hitzen bereizketa sailean erantzun zuzena ez ziren hitzak

dira erabilitakoak.

Elebidunentzako Afasia Testa (EAT)

Bertan neurtutakoa, subjektuak ozenki banakako hitzak irakurtzeko duen

gaitasuna da.

	Esaídt.en irc,, urketa ozena (10 ítem, 377-386): Oraingo honetan

subjektuari esaldi bat erakusten zaio, eta ozenki irakur dezan eskatu ere .

31 . TAULA: E.A.T. Hitzen irakurketa mena .

367. KEA

	

+

	

- 0 (367)
368. SAREA

	

+ 0 (368)
369.OTSOA

	

+

	

- 0 (369)
370. ALEA

	

+ 0 (370)
371 . AITZURRA

	

+

	

- 0 (371)
372. ESAN

	

+

	

- 0 (372)
373. ARRA

	

+ 0 (373)
374 . BOTA

	

+ 0 (374)
375 . HAURRA

	

+

	

- 0 (375)
376. HAMARRA

	

+ 0 (376)

32 . TAULA: E.A.T. Esaldien irakurketa mena .

377 . Mutilak neska heltzen du

	

+ 0 (377)
378. Aitak bere burua garbitzen du

	

+

	

- 0 (378)
379 . Kamioia kotxeak arrastatzen du

	

+ 0 (379)
380 . Mutilak neska bustitzen du

	

+ 0 (380)
381 . Mutilak ez du neska bultzatzen

	

+ 0 (381)
382 . Kamioia ez du kotxeak arrastatzen

	

+ 0 (382)
383 . Kamioia arrastatzen du kotxeak

	

+ 0 (383)
384. Hark neska heltzen du

	

+ 0 (384)
385 . Neska mutilak bultzatzen du

	

+

	

- 0 (385)
386. Neska ez du mutilak bustitzen

	

+ 0 (386)



Elebidunentzako Afasia Testa (EAT)

Bertan erabilitako estimuluak, ulermen sintaktikoa sailekoak dira (66-152) .

Hemen neurtzen dena beraz, subjektuak mota desberdinetako esaldiak ozenki

irakurtzeko duen gaitasuna da eta honexegatik aurrekoa baino zailxeagoa da .

Zrakurketa ísUUa eta uóermena ( 6 item, 387-392) : Subjektuak gutxi gora

behera 40 hitzetako istorio bat irakurtzen du eta bukatu ondoren, istorioa ulertu duen

edo ez ikusteko, sei galdera egiten zaizkio . Bi dira hemen subjektuaren eginbeharrak :

batetik, istorioa irakurri eta bestetik, honi buruzko galderei erantzun.

33. TAULA: E.A.T. Irakurketa isila eta ulermena .

Gizon bat arrantzara joan zen bere semearekin. Bi bixigu harrapatu zituzten . Herriratu zirenean
azokara joan ziren eta bixiguen truke sagarrak jaso zituzten .

Hizkuntza guztietan aurkeztutako historiaren egitura berdina da nahiz eta

lexikoa eta honekin batera istorioa, aldatu ; izan ere, bestetik, ez baitugu bi

hizkuntzatan proposatuko historia bera irakurtzea .

Sail honetan neurtu nahi dena batetik, irakurritako testu bat ulertzeko

subjektuak duen Malmena da eta bestetik, ahozko diskurtso zentzuduna ekoiztearena .

	Xopia (5 ítem 393-397) : Hitz bat erakusten zaio subjektuari, eta idatz

dezala eskatu. Idazten duen bitartean, bistan edukiko du kopiatu beharrekoa.

-149-

387. Norekinjoan zen gizona?

	

+

	

- 0 (387)
388. Nora joan tiren gizona eta bere semea?

	

+ 0 (388)
389. Zer egin zuen gizonak?

	

+ 0 (389)
390. Nora Braman zituen bixiguak?

	

+ 0 (390)
391. Zer egin zuen bixiguekin?

	

+ 0 (391)
392. Zer jaso zuen bixiguen truke?

	

+ 0 (392)



Elebidunentzako Afasia Testa (EAT)

Erabilitako estimuluak, aho-entzumeneko bereizketa sailean erantzun zuzena ez

ziren irudien hitzei dagozkie eta bertan aztertzen dena, subjektuaren oinarrizko

gaitasun grafemikoa da.

Kítzen dík.taketa (5 ítem, 398-402): Subjektuak hitz bat entzuten du eta

idatzi beharra dauka . Erabilitako estimuluak, entzundako hitzen bereizketa saileko 5

hitz dira .

Hemen aztertzen dena, hitzen entzumenezko berrezagutza da batetik eta

ekoizpen gaitasuna bestetik.

F,saódíen diktaketa (5 ítem, 403-407) : Subjektuak esaldi bat entzuten du,

eta idatzi beharra dauka . Estimulu gisa erabilitako esaldiak, ez dira beste inon ere

agertzen baina ulermen sintaktikoa saileko (66-152) esaldien egitura bera dute .

34.TAULA: E.AT. Kopia.

393. ORROA

	

+ 0 (393)
394. ATEA

	

+ 0 (394)
395.IXO

	

+ 0 (395)
396. KOTA

	

+ 0 (396)
397 . KAREA

	

+ 0 (397)

35 . TAULA: E.A.T. Hitzen diktaketa .

398. AHULA

	

+

	

- 0 (398)
399 . HARRA

	

+ 0 (399)
400 . AGURRA

	

+ 0 (400)
401 . EMAN

	

+ 0 (401)
402 . ADARRA

	

+ 0 (402)



Elebidunentzako Afasia Testa (EAT)

Nahiko zaila da eginbehar hau, entzundako esaldien ulermena eta ekoizpena

behar beharrezkoak baitira.

'trakurrítako fu.tzen berrezagutza (10 item, 408-417): subjektuari hitz

bat erakusten zaio . Aurrean, lau irudiko marrazki bat dauka. Lau irudietako bat, hitz

estimuluari dagokiona da eta gainontzeko hirurak, antzeko soinua dute . Subjektuak,

irudi zuzena ukitu behar du.

37 . TAULA: E.A.T. Irakurritako hitzen berrezagutza.

Erabilitako estimuluak, entzundako hitzen bereizketa saileko erantzun zuzenak

ez diren irudiei dagozkien hamar hitz dira . Subjektuak hitzak ikusiaz ulertzeko duen

gaitasuna neurtzen da.

408. KEA 1 2 3 4 0 (408)
409. SAREA 1 2 3 4 0 (409)
410.OTSOA 1 2 3 4 0 (410)
411 . ALEA 1 2 3 4 0 (411)
412. AITZURRA 1 2 3 4 0 (412)
413. ESAN 1 2 3 4 0 (413)
414. ARRA 1 2 3 4 0 (414)
415 . BOTA 1 2 3 4 0 (415)
416. HAURRA 1 2 3 4 0 (416)
417. HAMARRA 1 2 3 4 0 (417)

36 . TAULA: E.A.T. Esaldien diktaketa .

403 . Mutilak arrastatzen du

	

+ 0 (403)
404. Amonak garbitzen du

	

+ 0 (404)
405. Mutila arrastatzen du zakuzrak

	

+ 0 (405)
406. Neskak ez du kotxea bultzatzen

	

+ 0 (406)
407. Amak jarraitzen du kamioia

	

+ 0 (407)



Elebidunentzako Afasia Testa (EAT)

4rakurrítako esaódíen berrezagutza (10 item, 418-427) : Oraingo

honetan subjektuak aurrean 4 irudiko multzo bat dauka. Esaldi bat erakusten zaio eta

berak, esaldiaren esanahia hobekien adierazten duen irudia ukitu behar du.

38. TAULA: E .A.T. Irakurritako esaldien berrezagutza .

XII . IRUDIA: Irakurritako esaldien berrezagutzan erabilitako irudien adibidea .

Sail honetan estimulu gisa erabilitako esaldiak, ulermen sintaktikoa sailetik

hartu dira (66-152) eta esaldien irakurketa ozena saileko berak dira (377-386) .

418 . Mutilak neska heltzen du 1 2 3 4 0 (418)
419. Aitak bere burua garbitzen du 1 2 3 4 0 (419)
420 . Kamioia kotxeak arrastatzen du 1 2 3 4 0 (420)
421 . Mutilak neska bustitzen du 1 2 3 4 0 (421)
422 . Mutilak ez du neska bultzatzen 1 2 3 4 0 (422)
423 . Kamioia ez du kotxeak arrastazen 1 2 3 4 0 (423)
424 . Kamioia arrastatzen du kotxeak 1 2 3 4 0 (424)
425. Hark neska heltzen du 1 2 3 4 0 (425)
426 . Neska mutilak bultzatzen du 1 2 3 4 0 (426)
427. Neska ez du mutilak bustitzen 1 2 3 4 0 (427)



ElebidunentzakoAfasiaTesta (EAT)

Aurrekoa bezalakoa baina orain esaldiekin, hemen neurtzen dena, esaldiak ikusita

subjektuak ulertzeko duengaitasuna da.

	lJerezko fdazketa : Subjektuari papera eta arkatza eman eta bost minutuz

nahi duenari buruz idatz dezala eskatzen zaio . Datu biltzaileak, gairen bat iradoki

diezaioke behar izanez gero ; hala nola: subjektuaren gaixotasuna, eritetxeko

bizimodua, familia, lana, etab. Ondoren, honen azterketa kuantitatiboa egiten

da (813-835) .

4.2 .3 .- Post-test azterketa (322 item, 514-838)

Berezko jarioa, deskriptiboa, irakurketa ozena, kopia, diktaketa eta berezko

idazketa sailetako emaitzak, froga burutu ondoren sakonago aztertzen dira . Bertan,

subjektuaren adierazpen gaitasuna neurtzen da eta zenbait datu eskaintzen dizkigu

subjektuaren hizjariotasuna, bere ekoizpenaren konplexutasun eta zuzentasun

gramatikala; diskurtsoaren koherentzi eta onargarritasun semantikoa bai eta bere

hizketaren parafasia, neologismo eta pertseberazioei buruz ere .

Caldera objektiboak dira eta erantzun kuantitatiboak eskatzen ditu

(subjeKtiboak diren galdera bakarrak, 535 eta 561 dira, subjektuaren hizketaren doinu

arrotzari buruzkoak hain zuzen ere. Bi hauek baliagarriak izateko gutxienik hiru

epaile desberdinek epaitu behar dituzte) .

Datu kuantitatibo hauekin afasiaren sintomei buruzko diagnostikoaren

azterketa kualitatiboa egin ahal izateko aukeratuak izan dira galderak .



Elebidunentzako Afasia Testa (EAT)

Hizkuntza guztietan azterketa bera da egiten dena . Ondoren azaltzen dugu nola

egin behar den azterketa hau :

$erezfzo Fiízketa eta desF .ríptíboaren puntuazíoa :

514/540. Enuntziatu kopurua : Azterketa hau egiterakoan, enuntziatu bezala

ulertzen da, berez esanahia duen diskurtsoaren zati autonomo bat . Esaldi bat,

enuntziatu bat da; baina enuntziatu bat, esaldi oso bat baino laburragoa ere izan

daiteke. Normalean hau non bukatzen den, intonazio jaitsierak eta atsedentxo batek

markatzen dute. Hitz edo sintagma bakar batek osatu dezakete enuntziatu bat.

Hizketan hasi eta amaitzen ez badu esan nahi zuena ere, enuntziatu bezala hartzen da

kontutan. Tartean atsedena duen perpaus bat ere, enuntziatu bakarra bezala hartzen da

kontutan; hau da, enuntziatu bat bezala kontutan hartzen dugu esaldi bat (konposatua

baldin bada baita ere) edo esaldi zati autonomo bat (ondorengoarekin jarraipen

sintaktikorik ez duen hitz edo sintagma) . "Goizean ama. . .anai-arrebek elkarrekin

bazkaldu dute" adibidez, bi enuntziatu bezala hartu behar da kontutan.

515/541 . Hitz kopuru osoa : Berezko jarioaren bost minututan (hizketa

deskriptiboa aztertzerakoan, deskribaketak irauten duena) jasotako hitz kopuru osoa .

516/542. Enuntziatuaren bataz besteko luzera : hizketaldi baten hitz kopuru osoa

zati enuntziatu kopurua.



517/543 . Bost enuntziatu luzeenen bataz besteko luzera : bost enuntziatu luzeenen

hitz kopuru osoa zati 5.

518/544 . Hitz desberdin kopurua : Bost minututako (edo deskribaketak irauten

duen artean) hizketaldian agertzen diren item lexiko desberdin (mota) kopurua. Flexio

modu desberdinak, mota berekoak bezala hartzen dira kontutan, erroa aldatzen ez

duten artean eta hiztegian desberdin bezala agertzen ez badira . Deklinabidez

eratutakoak, mota desberdin bezalakoak hartzen dira kontutan ("egin", "desegin",

ad.). Beti ere erabiliko den irizpidea, hiztegian hitz desberdina bezala agertzearena

da.

ElebidunentzakoAfasiaTesta (EAT)

519/545 . Mota-lagin arteko erlazioa: Hitz desberdin kopuru osos (motak) zati

hitz kopuru osoa (lagina) . Hitz jakin bat erabiltzen den bakoitzean, mota bereko

erakusle bat da.

520/546. Neologismo kopurua : ulertezinak diren logatomo kopurua; hau da, hitz

baten inolako antzik ez dutenak.

521/547. Logatomoak sortarazten dituzten parafasia fonemiko kopurua : fonema

bat edo bi aldatu eta ondorioz logatomo bat sortzen duen eite kopurua, nahiz eta

testuingurua dela eta antzeman zein den subjektuak ekoiztu nahi izandakoa .

522/548 . Hitzak sortarazten dituzten parafasia fonemiko kopurua : testuinguru

jakin batean bat ez datozen hitzak baina fonema bat edo bi aldatuaz subjektuak esan

nahi duenaren distorsio nabarmenak direnak .



523/549 . Parafasia semantiko kopurua: testuinguru jakin batean aproposak ez

diren baino semantikoki subjektuak esan nahi duenarekin erlazioa duten hitz kopurua

(eremu semantiko berekoak, erlazio estukoa, aurkakoa, etab .)

524/550 . Hitzezko parafasia kopurua (doinu eta esanahiean desberdinak

direnak) : testuinguruan aproposak ez diren eta esan nahi izan duen hitzarekin

antzekotasun fonemiko zein harreman semantikorik ez duten hitz kopurua ( hau da, ez

parafasia fonemiko ez eta semantikoa ere) .

525/551 . Pertseberazio kopurua : behin eta berriz beharrezkoak ez diren silaba,

sintagma edo hitzen errepikaketa kopurua .

ElebidunentzakoAfasiaTesta (EAT)

526/552 . Paragramatismo kopurua : gramatikazko inflexio okerren kopurua, bai

sintaktiko zein morfologikoak (hitz funtzionalen ordezkaketa, denbora, alderdi edo

pertsona hutsegiteak), edozein gramatikazko morfema gaizki erabiltzea .

527/553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua:

testuinguruan derrigorrezkoak diren eta erabili ez diren funtzio hitzak (artikulu,

preposizio, konjuntzio, izenorde, erakusle, aditz laguntzaile etab .) eta inflexio

aurrizki/atzizkiak (denbora, pertsona, genero, plural, kasu etab. markatzaileak) .

528/554 . Hitzen hurrenkeran egindako hutsegite kopurua : sintagman aproposa

ez den lekuan agertzen diren hitz edota perpausean leku aproposean ez dauden

sintagma kopurua .



Elebidunentzako Afasia Testa (EAT)

529/555. Aditz kopurua enuntziatuko : Bost minututako berezko jario edo

deskribaketan agertzen diren aditz kopuru osoa zati enuntziatu kopurua .

530/556. Menpeko klausula kopurua : Bost minututako berezko jario edo

deskribaketan azaltzen diren menpeko klausula kopuru osoa .

531/557 . Sintagmarteko atseden kopurua: sintagma barruko gehiegizko atseden

kopurua, hizketaren jario normala ezin duela mantendu antzematen delarik .

532/558 . Inguraketa kopurua : hitz zuzena erabili beharrean, hau azaltzen

dutenak edo inguru minguruka dabilela adierazten duen hitz kopurua.

533/559 . Estereotipatutako sintagma kopurua : testuingurutik at erabil

daitezkeen eta berez informagarriak ez diren; hau da, betegarriak diren sintagma

automatiko kopurua (ad. : "beraz", "baina", "esango", etab.)

534/560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena : aurrekoak gehi hitza/k falta

duela/dituela adierazten duten/duten beste edozein aztarna (hutsak diren hitzak ad. :

"zera", "alegia", "esto", "e", "ba", . . .)

535/561. Erdal doinua : lehen aipatu izan den bezala, epai hau subjektiboa da,

baina orientagarria besterik ez da eta bertan aipatu bezala hiru epaile desberdinek

eginez gero, fidagarriagoa.

536/562. Erdal hitz desegoki kopurua : elebakar batek edota hizkuntz-arazorik

ez lituzkeen edonork erabiliko ez lituzkeen erdal hitz kopurua .



Elebidunentzako Afasia Testa (EAT)

537/563 . Semantikoki okerrak diren perpaus kopurua : nahiz eta erabilitako

hitz guztiak errealak izan eta gramatikazko egitura zuzena, zentzurik ez duten esaldi

kopurua.

538/564. Diskurtsoa zentzuduna da: subjektuak onargarria den aurkezpena

azaltzen du, ulergarria da esaten duena.

539/565. Diskurtsoa pragmatikoki zuzena da: Subjektuak diona arrazoizkoa da

gehienbatean, edukiari dagokionez .

$erezko ídazketaren puntuazíoa :

813 . Esaldi kopurua : Gainontzekoagandik puntu edo errenkada desberdin baten

bitartez desberdintzen duen edozein zati hartzen da kontutan esaldi bezala; hau da,

gramatikaz edo semantikoki unitate autonomoa da (kontutan hartu gabe ondo dagoen

eratuta edo ez)

814. Hitz kopuru osoa: Hitz bezala antzeman daitezkeen eite kopuru osoa .

815. Esaldien bataz besteko luzera : Hitz kopuru osoa zati esaldi kopurua.

816. Hitz desberdin kopurua : Idatzian agertzen diren item lexiko desberdin

(mota) kopurua. Flexio modu desberdinak, mota berekoak bezala hartzen dira

kontutan, erroa aldatzen ez duten artean eta hiztegian desberdin bezala agertzen ez

badira. Deklinabidez eratutakoak, mota desberdin bezala hartzen dira kontutan.



Elebidunentzako Afasia Testa (EAT)

817. Mota-lagina arteko erlazioa : Hitz desberdin kopuru osoa (motak) zati hitz

kopuru osoa (lagina) .

818 . Neologismo kopurua : Ulertezinak diren logatomo kopurua; hau da, hitz

baten inolako antzik ez dutenak .

819. Ondorioz logatomoak sortzen dituzten paragrafia literal kopurua: Hizki bat

edo bi aldatu eta ondorioz logatomo bat sortzen duen idatzitako eite kopurua, nahiz

eta testuingurua dela eta antzeman zein zen subjektuak idatzi nahi izandakoa .

820. Ondorioz hitza sortzen duten paragrafia literal kopurua: Testuinguru jakin

batean bat ez datozen hitzak baina hizki bat edo bi aldatuaz subjektuak idatzi nahi

zuenaren distorsio nabarmenak direnak .

821 . Paragrafia semantiko kopurua: Testuinguru jakin batean aproposak ez diren

baino semantikoki subjektuak idatzi nahi zuenarekin erlazioa duten hitz kopurua

(eremu semantiko berekoak, erlazio handia duena, aurkakoa, etab .)

822 . Hitzezko paragrafia kopurua: Testuinguruan aproposak ez diren eta

subjektuak idatzi nahi duenarekin antzekotasun fonemiko zein erlazio semantikorik ez

duten hitz kopurua.

823. Ortografi akats kopurua : Ezagutu daitezkeen baina akats ortografikoak

dituzten hitz kopurua



Elebidunentzako Afasia Testa (EAT)

824. Pertseberazio kopurua: Behin eta berriz beharrezkoak ez diren sílaba,

hizki, sintagma edo hitzen errepikaketa kopurua .

825 . Paragramatismo kopurua: Gramatikazko inflexio okerren kopurua, bai

sintaktiko zein morfologikoak (hitz funtzionalen ordezkaketa, denbora, aldi edo

pertsona hutsegiteak), edozein gramatikazko morfema gaizki erabiltzea .

826. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua: Testuinguruan

derrigorrezkoak diren eta erabili ez diren funtzio hitzak (artikulu, preposizio,

konjuntzio, izenorde, erakusle, aditz laguntzaile etab .) eta inflexio aurrizki/atzizkiak

(denbora, pertsona, jenero, plural, kasu etab. markatzaileak) .

827. Hitzen hurrenkeran egindako hutsegite kopurua : Sintagman aproposa ez

den lekuan agertzen diren hitz edota perpausean leku ezegokian dauden sintagma

kopurua.

828. Aditz kopurua esaldiko : Idatzitako material osoan azaltzen diren aditz

kopuru osoa zati esaldi kopurua .

829 . Menpeko klausula kopurua: Idatzian azaltzen diren menpeko klausula

kopuru osoa.

830 . Inguraketa kopurua : Hitz zuzena erabili beharrean, hau azaltzen dutenak

edo inguru minguruka dabilela adierazten duten hitz kopurua .
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831 . Estereotipatutako sintagma kopurua: Testuingurutik at erabil daitezkeen

eta berez informagarriak ez diren; hau da, betegarriak diren sintagma automatiko

kopurua

832. Beste idazketa sistemaren bateko intrusio kopurua : Beste hizkuntzaren

idazketa sistematik hartutako ikur kopurua ("c" idaztea "k"ren ordez euskaraz ad.

edota "z" idaztea gaztelaniaz ari denean "c"ren ordez esate baterako)

833. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua : Nahiz eta erabilitako hitz

guztiak errealak izan eta gramatikazko egitura zuzena, zentzurik ez duten esaldi

kopurua.

834 . Testua zentzuduna da: Subjektuak onargarria den aurkezpena jarraitzen du,

ulergarria da bertan adierazten duena .

835. Diskurtsoa pragmatikoki zuzena da: Subjektuak diona arrazoizkoa da

gehienbatean, edukiari dagokionean.

4.2.4.-C Atala

C Atalean hizkuntza bakoitza beste edozeinekin konbinaturik hitz egin

daitekeenez, hizkuntz pare jakin baten jokabide elebidunak aztertzen dituen zati hau,

banaturik dago . Euskara kontutan harturik, honako hauek dira eskuragarri dauden

konbinaketak: Euskara/Gaztelania ; Euskara/Frantsesa; Euskara/Ingelesa .
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Lau eginbehar ditu C atalak: itzulpenean parekoak direnen berrezagutza,

itzulpenean parekoak direnen ekoizpena, esaldien itzulpena eta gramatikalitate

epaiak. Eginbehar bakoitzeko bi hizkuntzak konpara daitezke .

oKítzen berrezagutza (10 ítem, 428-432 ; 433-437): Subjektuari ikusiz

eta ahoz erakusten zaizkio hizkuntza bateko hitzak eta itzulpenez parekoak direnen

zerrenda bat erakusten zaio berak hauetatik beste hizkuntzan parekoa dena aurki

dezan. Ondoren gauza bera errepikatzen da baina estimulu eta hizkuntzak aldaturik .

Proposatutako estimuluak, hizkuntza jakin bateko 5 izen arrunt dira eta bere

parekoa izan behar du beste hizkuntzako 10 izenez osatutako zerrendan, zoriz

kokatuta egoten delarik . Orri solteetan daude inprimaturik eta 3x3 mm.tako hizki

txikitan daude inprirnaturik .

39. TAULA : E.A.T. Hitzen berrezagutza.Euskara/Gaztelera .

428. Árbol
429. Nieve
430. Ventana
431. Martillo
432. Pescado
6. Arraina
7. Leihoa
8. Aliketak
9. Zuhaitza
10. Ardia

1 . Sagarra
2. Elurra
3. Tximista
4. Mailua
5. Atea

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

7
7
7
7
7

8
8
8
8
8

9
9
9
9
9

10
10
10
10
10

(428)
(429)
(430)
(431)
(432)

433. Esnea 1. Armario 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (433)
434. Zaldia 2. Leche 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (434)
435. Alkandora 3. Camisa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (435)
436. Lorea 4. Mesa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (436)
437. Armairua 5. Flor 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (437)

6. Agua
7. Corbata
8. Caballo
9. Hoja
10. Asno
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40 . TAULA: E.A.T. Hitzen berrezagutza . Euskara/frantsesa.

10. âne

41 . TAULA: E .A.T. Hitzen berrezagutza. Euskara/ingelesa .

428. zuhaitza
429. elurra
430. lihoa
431 . mailua
432. arraina

1 . apple
2 . snow
3 . lightning
4 . hammer
5 . door
6 . fish
7 . window
8 . pliers
9 . tree
10. sheep

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

7
7
7
7
7

8
8
8
8
8

9
9
9
9
9

10
10
10
10
10

(428)
(429)
(430)
(431)
(432)

433. milk 1. besaulkia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (433)
434. horse 2. esnea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (434)
435. shirt 3. alkandora 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (435)
436. flower 4. mahaia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (436)
437 . armchair 5 . lorca 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (437)

6. ura
7. gorbata
8. zaldia
9. hostos
10. ascos

428. Arbre 1. Sagarra 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (428)
429. Neige 2. Elurra 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (429)
430. Fenêtre 3. Tximista 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (430)
431 . Marteau 4. Mailua 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (431)
432. Poisson 5. Atea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (432)

6. Arraina
7. Leihoa
8. Aliketak
9. Zuhaitza
10. Ardia

433. Esnea 1 . armoire 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (433)
434. Zaldia 2 . lait 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (434)
435. Alkandora 3. chemise 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (435)
436. Lorea 4. table 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (436)
437. Armairua 5. fleur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (437)

6. eau
7. cravate
8. cheval
9. feuille
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Atal honetan agertzen diren eginbeharretatik errazena da hau eta bertan

puntuazio txikia lortzen duenak, itzulpen gaitasun maila urria adierazten du .

Estimulu eta hautaketa gisa erabilitako hitzak, izen zehatz eta arruntak dira .

Erantzun zuzenen zorizko kokapena, desberdina da lehenengo (428-432) eta bigarren

zerrendan (433-437).

Uitzen itzu(pena (20 item, 438-457): Subjektuari hitz bat esaten zafo eta

beste hizkuntzan duen itzulpena esan dezala eskatzen zafo . Erabilitako estimuluak, 5

izen arrunt zehatz eta beste 5 izen abstraktu dira hizkuntza bakoitzeko .

42. TAULA: E.A.T. Hitzen itzulpena. Euskara/Gaztelera .

438. Cuchillo

	

(labana)

	

+ 1 0 (438)
439. Puerta

	

(atea)

	

+ 1 0 (439)
440. Oreja

	

(belarria)

	

+ 1 0 (440)
441. Arena

	

(hondarra)

	

+ 1 0 (441)
442. Mano

	

(eskua)

	

+ 1 0 (442)
443. Amor

	

(maitasuna)

	

+ 1 0 (443)
444. Fealdad

	

(itsuskeria)

	

+ 1 0 (444)
445. Valor

	

(kemena)

	

+ 1 0 (445)
446. Tristeza

	

(tristura)

	

+ 1 0 (446)
447. Razón

	

(arrazoia)

	

+ 1 0 (447)

448. Oinetako

	

(zapato)

	

+ 1 0 (448)
449. Pareta

	

(pared)

	

+ 1 0 (449)
450. Lepoa

	

(cuello)

	

+ 1 0 (450)
451 . Olioa

	

(aceite)

	

+ 1 0 (451)
452. Galtza

	

(pantalón)

	

+ 1 0 (452)
453 . Gorrotoa

	

(odio)

	

+ 1 0 (453)
454. Poza

	

(alegria)

	

+ 1 0 (454)
455 . Ikara

	

(miedo)

	

+ 1 0 (455)
456. Erokeria

	

(locura)

	

+ 1 0 (456)
457 . Edertasuna

	

(belleza)

	

+ 1 0 (457)



Elebidunentzako Afasia Testa (EAT)

43. TAULA: E.A.T. Hitzen itzulpena. Euskara/Frantsesa .

438. couteau (labana)

	

+ 1

	

0
(atea)

	

+

	

1

	

0
(belarria)

	

+

	

1

	

0
(hondarra)

	

+ 1

	

0
(galtza)

	

+ 1

	

0
(maitasuna)

	

+ 1

	

0
(itsuskeria)

	

+

	

1

	

0
(kemena)

	

+ 1

	

0
(tristura)

	

+

	

1

	

0
(arrazoia)

	

+

	

1

	

0

(438)
(439)
(440)
(441)
(442)
(443)
(444)
(445)
(446)
(447)

439 .
440 .
441 .
442 .

porte
oreille
sable
pantalon

443. amour
444. laideur
445. courage
446. tristesse
447. raison

448. goilara (cuillère)

	

+ 1

	

0 (448)
449. Pareta (mur)

	

+ 1 - 0 (449)
450. Lepoa (cou)

	

+ 1 - 0 (450)
451 . Olioa (huile)

	

+

	

1

	

0 (451)
452. Txapela (béret)

	

+

	

1

	

0 (452)
453 . Gorrotoa (haine)

	

+ 1

	

0 (453)
454. Poza (bonheur)

	

+ 1

	

0 (454)
455 . Ikara (peur)

	

+ 1

	

0 (455)
456. Erokeria (folie)

	

+

	

1

	

0 (456)
457 . Edertasuna (beauté)

	

+ 1

	

0 (457)

44 . TAULA: E.A.T. Hitzen itzulpena. Euskara/Ingelesa.

438 . labaina (knife)

	

+ 1

	

0 (438)
439 . atea (door)

	

+ 1

	

0 (439)
440. belarria (ear)

	

+ 1

	

0 (440)
441 . hondarra (sand)

	

+ 1 - 0 (441)
442 . maleta (suitcase)

	

+ 1

	

0 (442)
443 . maitasuna (love)

	

+ 1

	

0 (443)
444 . itsuskeria (ugliness)

	

+ 1

	

0 (444)
445 . kemena (courage)

	

+ 1 - 0 (445)
446 . tristura (sadness)

	

+ 1 - 0 (446)
447 . arrazoia (reason)

	

+ 1

	

0 (447)

448 . trousers (galtza)

	

+ 1

	

0 (448)
449. wall (pareta)

	

+ 1

	

0 (449)
450. neck (lepoa)

	

+ 1

	

0 (450)
451 . butter (surina)

	

+ 1

	

0 (451)
452. hat (txanoa)

	

+ 1

	

0 (452)
453. hatred (gorrotoa)

	

+ 1

	

0 (453)
454. joy (poza)

	

+ 1

	

0 (454)
455. pain (oinaze)

	

+ 1

	

0 (455)
456. madness (erokeria)

	

+ 1

	

0 (456)
457. beauty (edertasuna)

	

+ 1

	

0 (457)
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Subjektuaren bi norabideetako itzulpenaren gaitasuna neurtzen da sail honen

bitartez eta Hletik H2rako eta H2tik Hierako subjektuaren itzulpen gaitasuna

konpara daiteke .

ssaódíen ítzuópena (12 item, 458-481): Esaldi batzuk irakurtzen zaizkio

subjektuari dagokion hizkuntzan eta bestera itzuli ditzan eskatzen zafo . Hizkuntza

bakoitzeko 6 esaldi daude. Hizkuntza bakoitzeko lehenengo bi esaldiak, itzulgarria

den kontraste marka bana dute; ondorengo biak, bina marka eta azkeneko biak, hfruna;

beraz, gero eta zailagoa da itzulpena .

Neurtutakoa, subjektuaren esaldiak itzultzeko duen gaitasuna da, lehenengo

norabide batean eta gero bestean. Hemen ere erkatu daiteke Hletik H2ra (458-469)

itzultzeko duen gaitasuna, H2tik Hiera (470-481) duenarekin. Bertan antzeman

daiteke agian zein den hizkuntzarik indartsuena . Hau dela eta, oso garrantzitsua da

Hletk H2ra eta H2tik Hierako itzulpenaren zailtasuna parekoa izan dadila.

45 . TAULA: E .A.T. Esaldien itzulpena . Euskara/Gaztelera.

458 . El pide pan porque tiene hambre Texto leído 1 2 3 (458)
(Ogia eskatu du goseak dago eta Grupos sin error+ 0 1 2 3 (459)

460 . Rosa es la más joven de las hermanas Texto leído 1 2 3 (460)
(Rosa ahizparik gazteena dad Grupos sin error+ 0 1 2 3 (461)

462 . Ellas compran flores el viernes Texto leído 1 2 3 (462)
(Haiek ostiralean loreak erosten dituzte) Grupos sin error+ 0 1 2 3 (463)

464. Por la mañana jugaremos Texto leído 1 2 3 (464)
(Goizean jolastuko dugu ) Grupos sin error+ 0 1 2 3 (465)

466 . Estas enfermeras cuidarán a tus padres los dos primeros días Texto leído

	

1 2 3 (466)
(Erizain hauek lehen bi egunetan zainduko dituzte zure gurasoak)sin error+ 0 1 2 3 (467)

468 . Los amigos de Luis han prometido venir Texto leído 1 2 3 (468)
(Luisen lagunek etorriko direla agindu dutee Grupos sin error+ 0 1 2 3 (469)
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470. Alde egin dugu bidali egin gaitu eta

	

testua 1 2

	

3 aldiz irakurria (458)
(Nos hemos marchado porque nos ha mandado) akatsik gabeko multzoak + 0 1 2 3(459)

472. Herriko gizonik zaharrena Joxe da
(Jose es el hombre más viejo del pueblo)

474. Asteazkenean arraina jaten dute .
(El miércoles comen pescado

476. Canean dantza egingo dugu
(Bailaremos por la noche

testua 1 2

	

3 aldiz irakurria (472)
akatsik gabeko multzoak + 0 1 2 3(473)

testua 1 2

	

3 aldiz irakurria (474)
akatsik gabeko multzoak + 0 1 2 3(475)

testua 1 2

	

3 aldiz irakurria (476)
akatsik gabeko multzoak + 0 1 2 3(477)

478. Neska horiek zure anaiak azken hiru egunetan ikusiko dituzte .testual 2 3 aldiz irakurria (478)
(Esas chicas verán a tus hermanos los tres últimos días) akatsik gabeko . multzoak+ 012 3(479)

480. Juanitaren semeek aide egitea erabaki dute.

	

testua 1 2 3

	

aldiz irakurria (480)
(Los hijos de Juanita han decidido marcharse akatsik gabeko multzoak + 0 1 2 3(481)

46 . TAULA: E.A.T. Esaldien itzulpena. Euskara/Frantsesa .

470. Zuk nahi duzunean etorriko da Lore .

	

testua 1 2 3aldiz irakurria (470)
(Lore viendra quand tu voudras) akatsik gabeko multzoak

	

+ 0 1 2 3 (471)

472. Edumek hitz egin die

	

testua 1 2 3aldiz irakurria (472)
(Edume lui a parlé) akatsik gabeko multzoak

	

+ 0 1 2 3 (473)

474. Arrantzalerik zaharrenak baso bete ardo edan du . testua 1 2 3aldiz irakurria (474)
(Le plus vieux des marins a bu un verre de vin) akatsik gabeko multzoak + 012 3(475)

476. Korrikalari gizaraxoak ura edan du, egarri zen eta .testua 1 2 3aldiz irakurria (476)
(Le pauvre courreur a bu de l'eau parce qu'il avait soif)akatsik gabeko multzoak+ 01 2 3(477)

478. Neskak etxera doaz arratsaldez.

	

testua 1 2 3aldiz irakurria

	

(478)
(Le soir, ces filles vont à la maison) akatsik gabeko multzoak + 0 1 2 3 (479)

480. Larunbatean ikasiko duela erabaki du .

	

testua 1 2 3aldiz irakurria (480)
(Elle a décidé d'étudier le samedi) akatsik gabeko multzoak + 0 1 2 3 (481)

458. Ifiaki partira dès que tu arriveras.

	

texte lu 1 2
(Zu iritsi bezain laster aide egingo du Iñakik)groupes sans erreur + 0 1

3
2

3
2

3

fois(458)
3(459)

fois(460)
3 (461)

fois(462)

460. Txomin les a mangés .

	

texte lu 1
(Txominek jan egin ditu .)

	

groupes sans erreur + 0
2
1

2462. La plus jeune des soeurs a acheté une bouteille de bière . texte lu 1
(Ahizparik gazteenak, garagardo botila bat erosi du .)groupes sans erreur+ 0 1 2 3 (463)

464. Le vieux mendiant a demandé du pain parce qu'il vait faim . texte lu 1 2 3 fois(464)
(Eskale zaharrak ogia eskatu du, goseak dago eta.)groupes sans erreur+ 0 1 2 3 (465)

466. Le matin, ces élèves vont à Bilbao . texte lu 1 2 3 fois(466)
(Ikasleak Bilbora doaz goizez .) groupes sans erreur+ 0 1 2 3 (467)

468. Ils ont promis de venir le vendredi . texte lu 1 2 3 fois(468)
(Ostiralean etorriko direla agindu digute .) groupes sans erreur + 0 1 2 3 (469)
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47. TAULA: E.A.T. Esaldien itzulpena. Euskara/Ingelesa .

458. Dantzariak mahai gainean ari dira dantzan
(Me dancers are dancing on the table)

460 . Mikel irrifartsu dago, pozik dago eta .
(Mikel is laughing because he is happy)

462 . Zenbat opari eman zaizkio Loreri? .
(How many presenta was Lore given?)

testua

	

1 2 3 aldiz irakurria (458)
akatsik gabeko multzoak + 0 1 2 3(459)

testua

	

1 2 3 aldiz irakurria (460)
akatsik gabeko multzoak + 0 1 2 3(461)

testua

	

1 2 3 aldiz irakurria (462)
akatsik gabeko multzoak + 0 1 2 3(463)

464 . Iñaki duela bost hilabete ari da Toronton lancen testua

	

1 2 3 aldiz irakurria (464)
(Iñaki has been working in Toronto for 5 months) akatsik gabeko multzoak + 0 1 2 3(465)

466 . Arrantzale zaharrak botil bat ardo eskatu zuen. testua

	

1 2 3 aldiz irakurria (466)
(Me old sailor asked for a bottle of wine)

	

akatsik gabeko multzoak + 0 1 2 3(467)

468 . Ikasle hauek negarrik egin gabe doaz ikastolara . testua

	

1 2 3 aldiz irakurria (468)
(These pupils go to school without crying)

	

akatsik gabeko multzoak + 0 1 2 3(469)

470. The children are playing in the parle

	

text read
(Haurrak parkean jolasten dute)

	

groups without error

472. Edume has been living in Madrid for 2 years

	

text read
(Duela2 urte bizi da Edurne Madrilen)

	

groups without error

474 . Txomin was shown many horses

	

text read
(Txomini zaldi asko izan zaizkio erakutsiak) groups without error

476. Miren is crying because she is sed

	

text read
(Miren negarrez ari da, goibel dago eta)

	

groups without error

478. The poor runner is waiting for a glass of water

	

text read
(Korrikalari gizaraxoa baso bete uraren zai dago)groups without error

480. 'Mese workers go to the factory without eating

	

text read
(Langile hauek bazkaldu gabe doaz lantegira) groupe without error

Froga hauen helburua, hizkuntza bat bestea baina hobeto berreskuratu ote den

aztertzea da; errazagoa ote den subjektuarentzat itzulpena norabide jakin batean

bestean baino eta ea interferentzi akatsak berdin ematen diren bi hizkuntzetan edota

batean bestean baina nabarmenagoak ote diren .

aramatíkaóítate epa" (16 item, 482-497; 498-513): Subjektuari

esaldi bat esaten zaio eta berak zuzena den edo ez erabaki behar du. Bi esaldi zuzen

eta 6 oker daude hizkuntza bakoitzeko . Esaldi oker bakoitzak, interferentzi hutsegite

1 2 3 times (470)
+ 0 1 2 3 (471)

1 2 3 times (472)
+ 0 1 2 3 (473)

1 2 3 times (474)
+ 0 1 2 3 (475)

1 2 3 times (476)
+ 0 1 2 3 (477)

1 2 3 times (478)
+ 0 1 2 3 (479)

1 2 3 times (480)
+ 0 1 2 3 (481)
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bat dauka (Hieko gramatikazko elementu bat adibidez H2an eta alderantziz. Ad. :

490-" ¿Cuánto melón has comprado?" ; 512-"Madridentzako bidea hartu du") .

48. TAULA: E.A.T. Gramatikalitate epaiak. Euskara/Gaztelera .

Hizkuntza batean oker dagoen esaldi bakoitzak, hutsegite bera baina

alderantziz jasotzen du beste hizkuntzan. Esaldi zuzen eta okerren hurrenkera,

desberdina da hizkuntza bakoitzean . Lehenengo hizkuntzako hirugarren eta seigarren

esaldiak dira zuzenak (486, 492) eta bigarren eta laugarrena bigarren hizkuntzan (500,

504) .

482. El corredor ha bebido un vaso agua . Juicio 0 (482)
Frase corregida 0 (483)

484. Juan llegará retrasado Juicio 0 (484)
Frase corregida 0 (485)

486. Yo saldré en cuanto él llegue . Juicio 0 (486)
Frase corregida 0 (487)

488. Vive en Bilbao tampoco . Juicio 0 (488)
Frase corregida 0 (489)

490. ¿Cúanto melón has comprado? Juicio 0 (490)
Frase corregida 0 (491)

492. Empezó a lavar la ropa Juicio 0 (492)
Frase corregida 0 (493)

494. Nadie no ha venido a la reunión Juicio 0 (494)
Frase corregida 0 (495)

496. Este es el camino para la casa Juicio 0 (496)
Frase corregida 0 (497)

498. Arrantzaleak ardoaren botila bat erosi du. Epaia 0 (498)
Zuzendutako esaldia 0 (499)

500. Ahal duenean etorriko da . Epaia 0 (500)
Zuzendutako esaldia 0 (501)

502. Miren pozarekin etorriko da. Epaia 0 (502)
Zuzendutako esaldia 0 (503)

504. Motora konpontzen saiatu da . Epaia 0 (504)
Zuzendutako esaldia 0 (505)

506. Baita ere Inglaterrara joan da . Epaia 0 (506)
Zuzendutako esaldia 0 (507)

508. Mahai gainean liburuak gutxi daude . Epaia 0 (508)
Zuzendutako esaldia 0 (509)

510. Berak du ezer ere ez ekarri goizean . Epaia 0 (510)
Zuzendutako esaldia 0 (511)

512. Madridentzako bidea hartu du. Epaia 0 (512)
Zuzendutako esaldia 0 (513)
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Froga honek adieraz dezake bi hizkuntzetatik zein den indartsuena zeren eta

subjektuak, beste hizhuntzaren arauei jarraituaz eratutako sintagma oker bezala

antzeman behar du entzundako esaldian .

50 . TAULA: E.A.T. Gramatikalitate epaiak. Euskara/Ingelesa.

49 . TAULA: E.A.T. Gramatikalitate epaiak. Euskara/Frantsesa .
482 . Elle enseigne par français jugement 0 (482)

phrase corrigée 0 (483)
484 . II a commencé répondant à son courrier. jugement 0 (484)

phrase corrigée 0 (485)
486 . Le boulanger a vu tes frères. jugement 0 (486)

phrase corrigée 0 (487)
488 . Miren n'est pas allée nulle part. jugement 0 (488)

phrase corrigée 0 (489)
490 . Txomin a visité les dernières trois maisons. jugement 0 (490)

phrase corrigée 0 (491)
492 . II achèterait une voiture s'il gagnait à la loterie . jugement 0 (492)

phrase corrigée 0 (493)
494 . II a mangé de la pâtisserie un gateau. jugement 0 (494)

phrase corrigée 0 (495)
496 . La pomme est mûre assez. jugement 0 (496)

phrase corrigée 0 (497)
498. Eskutitzak euskaran idazten dito . Epaia - 0 (498)

Zuzendutako esaldia + 0 (499)
500. Postariak zure gurasoak aurkitu ditu . Epaia 0

	

(500)
Zuzendutako esaldia + 0 (501)

502. Anropa garbitu hasi da bers. Epaia 0

	

(502)
Zuzendutako esaldia + 0 (503)

504. Dirua izango balu, zinera joango litzateke . Epaia 0

	

(504)
Zuzendutako esaldia + 0 (505)

506. Ainhoak ez du ezer jan . Epaia 0

	

(506)
Zuzendutako esaldia + 0 (507)

508. Patxik bost lehenengo orrialdeak irakurri dito . Epaia 0

	

(508)
Zuzendutako esaldia + 0 (509)

510. Orri bat liburuarena hautsi du . Epaia 0

	

(510)
Zuzendutako esaldia + 0 (511)

512. Bere txanoa gehiegi handia da. Epaia 0

	

(512)
Zuzendutako esaldia + 0 (513)

482. Beraiek ez dira inora joan epaia

	

+ 0 (482)
zuzendutako esaldia

	

+ 0 (483)
484. Aitor legegizon bat da epaia

	

+ 0 (484)
zuzendutako esaldia

	

+ 0 (485)
486 . Berak bi hilabetez egin du lan epaia

	

+ - 0 (486)
zuzendutako esaldia

	

+

	

- 0 (487)
488 . Erizainak 3.000 pta. irabazten du orduagatik

	

epaia

	

+ 0 (488)
zuzendutako esaldia

	

+ 0 (489)
490. Koldok erretzen utzi du epaia

	

+ 0 (490)
zuzendutako esaldia

	

+ 0 (491)
492 . Mirenek euskaraz idazten ditu bere eskutitzak

	

epaia

	

+ 0 (492)
zuzendutako esaldia

	

+ 0 (493)
494 . Berak nagusia so egin dio epaia

	

+ 0 (494)
zuzendutako esaldia

	

+ 0 (495)
496 . Irratian entzun dut Frank Sinatra epaia

	

+ 0 (496)



4 .2.5.-Laburtutako bertsioa

Ezin bazaio subjektu bati froga guztia pasa edozein arrazoi dela eta, honako

hauek osatzen dute EATren laburtutako bertsioa:

.Berezko jarioa (514-539)

.Izendapena (23-32)

.Agindu sinpleak eta erdi-konplexuak (33-42)

.Entzundako hitzen bereizketa (48-65)

.Ulermen sintaktikoa (66-70; 81-96; 121-124; 129-132, 137-144)

.Sinonimoak (158-162)

.Antonimoak (163-167)

.Hitzen errepikaketa (zenbaki pareak bakarrik, 193-251; 566-573)

.Esaldien errepikaketa (253-259; 574-622)

.Serieak (260-262)

.Izendapena (269-288)

.Esaldigintza (289-313)

.Semantikoki aurkakoak (314-323)

.Entzundakoaren ulermena(362-366)
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zuzendutako esaldia

	

+ 0 (497)
498. They did not find nothing in die cave judgment

	

+ 0 (498)
corrected sentence

	

+

	

- 0 (499)
500. He slept for three hours judgment

	

+ 0 (500)
corrected sentence

	

+ 0 (501)
502. Itsaso is nurse judgment

	

+ 0 (502)
corrected sentence

	

+ 0 (503)
504. Iñaki lectures in English judgment

	

+ 0 (504)
corrected sentence

	

+ 0 (505)
506. The plumber earns 12,000 pesetas of die month judgment

	

+ 0 (506)
corrected sentence

	

+ 0 (507)
508. Ainhoa stopped to cry judgment

	

+ 0 (508)
corrected sentence

	

+ 0 (509)
510. He answered to his sister judgment

	

+ 0 (510)
corrected sentence

	

+ 0 (511)
512 . I saw the President in television judgment

	

+ 0 (512)
corrected sentence

	

+ 0 (513)
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Irakurtzen dakiten subjektuentzat bakarrik :

.Hitzen irakurketa (367-376, 623-628)

.Esaldien irakurketa (377-386, 629-708)

.Parrafo baten irakurketa (387-392)

.Kopia (393-397; 709-743)

.Hitzen diktaketa (398-402; 744-783)

.Esaldien diktaketa (403-407; 784-812)

.Irakurritako hitzen berrezagutza (408-417)

.Irakurritako esaldien berrezagutza (418-427)

Nahiz eta bertsio honekin askoz ere datu gutxiago bildu, bertan lortutako

erantzunekin subjektu jakin baten hizkuntza desberdinak konpara daitezke elkarren

artean. Ikuspuntu klinikoa kontutan hartuta bertsio hau pasatzerakoan hutsuneak

topatuz gero arlo zehatzen batetan, (ulermena, errepikaketa, . . . ad.) alderdi hauek

berak aztertzen dituen atal guztiak pasa beharko zaizkio subjektuari .

4.3.- E.A.T. Neurketa Tresnaren normalizazioa

4.3.1 .- Kontrol Populazioa

Neurketa tresnaren normalizazioa egin ahal izateko, honako hauez osaturiko

kontrol populazioaren bitartez eraiki ziren euskara eta gaztelaniarako arauak:

eritetxeren batetan ingresaturik zeuden garun-gaisotasunik gabeko



20 gaixo 50-59 urte bitartekoak

20 gaixo 60-69 urte bitartekoak

20 gaixo 70 urtetik gorakoak

Talde bakoitzean, erdiak gizonezkoak ziren eta beste erdiak emakumezkoak .

Guztira, 120 lagunei pasa zitzaien froga hau, 60 euskaldun (30 gizonezko eta 30

emakumezko, aipatutako adin-sailetan banaturik eta euskal elebakarrak ahal izanez

gero eta bestela hauengandik hurbilen zeudenak) eta 60 gazteleradun (30 gizonezko eta

30 emakumezko, hauek ere aidez aurretik aipatutako adin-sailetan banatuak

zeudelarik eta gaztelanian elebakarrak).

Gaztelaniaren hizketa espontaneoa eta deskribaketa normalizatzeko

populazioa, 60 subjektuak alegia, Estatu espainolean barrena proiektu hau bera

burutzen ari den gainontzeko lekuetako subjektuekin osatu da (Bartzelona eta Galizia).

Honek zera adierazi nahi du, 60 subjektu gazteleradunak guztien artean osatu direla .

Cure aldeko gazteleradunen ekarpena, 45 subjektutakoa izan zen hizketa

espontaneoari zegokionean eta 40koa deskribaketan.

Ikusten denez, ta hamar urtetik gorakoei pasa genien froga hau. Honen

arrazoia, estatistikoki, nahasketa mota hauek sortarazten dituzten gaixotasunak

maiztasun handienez adin honetatik aurrera ematen direla izan zen .

Elebidunentzako Afasia Testa, esan bezala, eritetxeetan zeuden garun-

gaixotasunik gabeko gaixoei pasa zitzaien, arauketa egiterakoan, ingurua ondoren

Elebidunentzako Afasia Testa (EAT)
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aztertu beharreko afasikoen ahalik eta antzekoena izan zedin. Afasiko gehienak

eritetxeetan ikusiko genituenez eta honelako instituzio batean egon beharrak sortzen

duen egoera berezia kontutan harturik, egokiena, dagoeneko bertan zeudenei pasatzea

iruditu zitzaigun.

Gaixo bakoitzarekin hiru ordu eman genituen bataz beste froga burutu ahal

izateko eta beste hainbeste froga burutu ondorengo azterketak egiteko .

Normalizazioa, Ntra. Sra . de Aránzazu Eritetxean burutu genuen, bertako

Neurologi Saileko eta bertako Sailburua den Martí Masso Dkt.rearen laguntza

estimagarria izan genuelarik.

4 .3.2 .- Frogaren erantzunak

Gehienek ondo erantzun zituzten atal guztiak; honela, tresna honen

baliagarritasun helburua betetzen zelarik, kultura arloa landu gabeko edozein

hiztunek erraz zuzen erantzutea nahi bait zen. Honako hauek izan ziren hizkuntz

bakoitzean eta sail bakoitzean emandako erantzun zuzenen portzentaia :
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51 . TAULA: E .A.T. Normalizazioa. Euskarazko fro aren erantzunak.

Itema Saila

	

Erantzun zuzenen portzentaia (%)

23-32 Izendapena 100

33-37 Agindu sinpleak 100

38-42 Agindu erdi-konplexua 100

43-47 Agindu konplexuak 100

48-65 Entzundako hitzen bereizketa 98

66-110 Egitura sintaktikoen ulerketa :

	

Baiezkoa 87

111-136 Ezezkoa 88

137-152 NP 100

153-157 Kategori semantikoak 97

158-162 Sinonimoak 99

163-172 Antonimoak 98

173-182 Gramatikalitate epaia 93

183-192 Onargarritasun semantikoa 99

193-222 Hitz eta logatomen errepikaketa eta erabaki lexikala :

(monosilabikoa) 99

223-252 (polisilabikoa) 100

253-259 Esaldien errepikaketa 100

260-262 Serieak 100

269-288 Izendapena 100

314-323 Semantikoki aurkakoak 98

324-333 Morfologia eratorria 83

334-343 Morfologikoki aurkakoak 49

347-361 Buru-kalkulua 92

362-366 Entzundakoaren ulermena 97

367-376 Hitzen irakurketa ozena 100

377-386 Esaldien irakurketa ozena 100

387-392 Irakurketa isila 99

393-397 Kopia (hitzak) 100

398-402 Hitzen diktaketa 100

403-407 Esaldien diktaketa 100

408-417 Hitzen irakurketa isila 99

418-427 Esaldien irakurketa isila 100
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52. TAULA : E.A.T. Normalizazioa. Gaztelerazko fro aren erantzunak .

Itema Saila

	

%Erantzun zuzenen portzentaia

23-32 Designación 100

33-37 Ordenes simples 100

38-42 Ordenes semi-complejas 100

43-47 Ordenes complejas 100

48-65 Discriminación auditiva verbal 100

66-110 Comprensión de estructuras sintacticas 99

111-136 (negativas) 80

137-152 (NP) 75

153-157 Categorías semánticas 93

158-162 Sinónimos 99

163-172 Antónimos 99

173-182 Juicio de gramaticalidad 96

183-192 Aceptabilidad semántica 99

193-222 Repetición de palabras y logatomas y decisión lexical :

(monosilábico) 100

223-252 (polisilábico) 100

253-259 Repetición de frases 100

260-262 Series 100

269-288 Denominación 100

314-323 Contrarios semánticos 100

324-333 Morfología derivacional 100

334-343 Contrarios morfológicos 100

347-361 Cálculo de aritmética mental 100

362-366 Comprensión auditiva 100

367-376 Lectura en voz alta (palabras) 100

377-386 Lectura en voz alta (frases) 100

387-392 Lectura silenciosa 100

393-397 Copia: (palabras) 100

398-402 Dictado: (palabras) 100

403-407 Dictado: (frases) 100

408-417 Lectura silenciosa y reconocimiento de palabras 100

418-427 Lectura silenciosa y reconocimiento de frases 100
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Erantzun zuzenen taula hauetan ikus daitekeen bezala, euskal frogaren

normalizazioari dagokionean, erantzun zuzenen kopurua oso handia da (atal

gehientsuenak %90tik gorako erantzun zuzenen kopurua biltzen dute). Kasu batean

bakarrik ematen du %49ko erantzun zuzen kopurua; morfologikoki aurkakoak diren

kasuan hain zuzen ere, eta zehatzago esateko, -gaitz atzizkiarekin eratu behar

dituztenetan. Honen arrazoia, sail honen zailtasun mailan legokela uste dugu ; zeren

eta kontutan hartu beharrrekoa da eginbeharra bera zaila dela batetik eta bestetik,

euskarazko froga burututako subjektu euskaldun gehienak (guztiak ez esatearren),

euskaraz alfabetatugabeak dira, eta honek zailtasun maila bat gehiago gehitzen dio

frogari.

Gaztelaniazko frogaren normalizazioari dagokionean ere, erantzun zuzenen

portzentaia oso handia dela ikus daiteke. Bi atal kenduta (111-136 eta 137-152 atalak

alegia eta izan ere zailtasun maila handikoak direnak biak ; beraz, zailtasun mailari

erantzuten diola pentsa dezakegu), gainontzeko guztien erantzun zuzenen portzentaia

%93tik gorakoa da .

4.3 .3 .- Hizketa espontaneoa eta Deskribaketaren normalizazioa .

Dagoeneko ikusi dugun bezala, badira frogan zenbait atal ondoren aztertu

beharrekoak. Hauetik garrantzitsu eta interesgarrienak ditugu Hizketa espontaneoa

eta Deskribaketa, kasetaren bitartez grabatuta duguna eta ondoren traskribatu eta

aztertu ondoren hizketa "normala"ren neurria emango diguna . Bi atal hauek oso

interesgarriak iruditzen zaizkigu, orain arte esandakoaz gainera, subjektu desberdinen

hizketak elkarren artean konpara ahal izateko neurri edo eredu bat eskaintzen



(nll= 60)
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digutelako, beti ere "normaltasunaren" barruko aldakortasuna ahaztu gabe eta balio

txikien eta handienak baztertu gabe (hauek adieraziko bait digute zein den

errealitatea). Hemendik sortutako eredu honen bitartez, subjektu afasikoak ere

erreferentzi neurri honekin konpara ahal izango ditugu bai bakarka edo bai eta

multzoka ere .

Ondoko bi taulatan, laburturik ikus ahal izango ditugu Hizketa Espontaneoa eta

Deskribaketaren (euskaraz eta gaztelaniaz) aldagai bakoitzeko batazbestekoak,

desbidazio estandarra eta balio txikien eta handienak. Ikus ditzagun :

53. TAULA: E.A.T. Normalizazioa. Hizketa espontaneoa.

EUSKARAZ GAZTELERAZ

(2n2= 45

Aldagaia Batazb . Desbid. Txikien Handien Batazb. Desbid . Txikien Handien

A 46,52 20,92 19 96 58,82 26,72 16 135

B 274,78 120,74 59 731 338,04 136,55 123 749

C 6,23 1,78 3,10 9,65 6,19 1,50 3 10,80

D 8,51 2,19 4,20 14,10 12,03 3,01 8,30 19,60

E 225,53 103,89 40 628 282,78 113 98 597

F 0,80 0,12 0,05 0,91 0,84 0,07 0,50 0,92

G 1,28 1,13 0,75 9,80 1,12 0,13 0,90 1,48

H 2,67 2,20 0 8 1,96 2,33 0 9

I 0,00 0,00 0 0 0,27 1,01 0 6

J 0,02 0,13 0 1 0,18 0,49 0 2

K 1,63 1,41 0 5 2,27 1,56 0 6

L 0,03 0,18 0 1 0,22 0,42 0 1



A= (514/540)

B= (515/541)
C= (516/542)
D= (517/543)
E= (518/544)
F= (519/545)
G= (529/555)
H= (530/556)
I= (531/557)
J= (532/558)
K= (533/559)

L= (554/560)
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Enuntziatu kopurua

Hitz kopuru osoa
Enuntziatuaren batazbesteko luzera
Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera
Hitz desberdin kopurua (mota)
Mota/lagin arteko erlazioa
Aditz kopurua enuntziatuko
Menpeko klausula kopurua
Sintagmarteko atseden kopurua
Inguraketa kopurua
Estereotipatutako sintagma kopurua

Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena

Azter dezagun ondoren taula honetatik atera ditzakegun ondorioak : Hizketa

espontaneoari dagokionean, lehenik eta behin oroiterazi hizketaldi librearen bost

minutuko jarioaren azterketaren emaitzak direla hauek.

A.- Enuntziatu kopuruari dagokionean, euskarazko hizketaldian batazbeste 46

enuntziatu agertzen direla ikusten dugu, gutxien agertzen diren hizketaldian 19 izanik

eta gehien 96 . Beraz, nahiz eta batazbesteko balioa 46koa izan, txikienetik

handienera agertzen den tartea handia da eta kontutan eduki beharrekoa afasikoen

hizketaldiekin alderatzerakoan.

Gaztelarazkoa aztertzerakoan, enuntziatuen batazbestekoa euskarazkoa baina

handiagoa dela dakusagu lehenik, 58koa alegia ; beraz gaztelaniaz euskaraz baina 12

enuntziatu gehiago ematen dituzte batazbeste denbora berean. Balio txikien eta

handienak kontutan harturik, txikienal6koa dela ikusten dugu (euskarazkoa baina 3

enuntziatu gutxiago gaztelerazko enuntziatu gutxien ematen duen hizketaldiak) eta
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handiena 135ekoa (euskarazko handiena baino 39enuntziatu gehiago gaztelaniazko

enuntziatu gehien duen hizketaldiak) . Hontan ere, euskarazkoan bezala, aide handia

agertzen da txikienetik handienera, euskarazkoan baino handiagoa oraindik eta lenen

esan bezala, kontutan hartu beharrekoa da afasikoen hizketaldien aurrean

erreferentzi bezala erabiltzerakoan.

B.-Hitz kopuru osoari dagokionean, euskaraz batazbeste 274 hitz agertzen

zaizkigu, hizketaldi urrienean 59hitz agertzen zizkigularik eta aberatsenean 731 .

Aurreko aldagaiean bezala hontan ere desbidazio estandarra oso handia da

(120,74koa); beraz, aldakortasun handia dago balio txikienetik handienera . Atzekoa

gertatzen dela ikusiko dugu gaztelaniaren kasuan ere. Hontan, 338 hitz agertzen

zaizkigu batazbeste; beraz, euskaraz baino 64 hitz gehiago . Bailo txikiena, 123 da eta

handiena 749, desbidazio estandarra hemen ere oso handia delarik; 136, 55koa alegia.

Ikus dezakegunez beraz, guztira hitz kopuru handiagoa ekoizten da gaztelaniaz

euskaraz baino eta beti ere kontutan hartu beharekoa, aldakortasuna balio txikienetik

handienera, oso handia dela .

C.-Enuntziatuaren batazbesteko luzerari buruz, euskaraz zein gaztelaniaz

antzerakoa dela esan dezakegu . Euskarazko enuntziatuaren batazbesteko luzeraren

batazbestekoa, 6,23 da; hau da batazbeste 6 hitz agertzen dira enuntziatuko; eta

gazteleraz, 6,19 . Desbidazio estandarra ez da handia (1,78 euskararen kasuan eta 1,50

gaztelaniarenean) .

D.- Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzeraren batazbestekoa begiratzen

badugu, euskarazko enuntziatu luzeenak gaztelerazkoak baino laburragoak direla



ohartuko gara (euskaraz 8,51 eta gazteleraz 12, 03), euskarazkoen desbidazioa 2,19

izanik eta gaztelerazkoena 3,01 .
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E.- Hitz desberdinen kopuruari dagokionean, euskaraz 225 agertzen zaizkigu eta

gaztelaniaz berriz 282; hau da gaztelaniaz euskaraz baino 57 hitz desberdin gehiago

agertzen dira batazbeste. Hemen ere, aurreneko bi aldagaietan gertatzen zen modura

desbidazio estandarra nahiko handia da bai euskaraz zein gazteleraz ere. Euskarazko

baliorik txikiena 40 da eta handiena 628 eta gaztelaniaz 98 txikiena eta 597 handiena.

Beraz, batazbesteko hitz desberdin kopuru txikiena txikiagoa da euskaraz (40 hitz)

gazteleraz baino (98), bain handienean hitz desberdin kopuru handiagoa agertzen da

euskaraz (628) gaztelaniaz baino (597) . Txikienetik handienetako aldea, ibilartea,

euskaraz handiagoa bada ere, multzo hau trinkoagoa da (DS= 103,89) gaztelerarena

baino.

F.- Aldagai hau, mota/lagin arteko erlazioarena alegia, oso interesgarria da

zeren hiztegiaren aberastasuna adieraz diezaguke . Zenbat eta gehiago hurbildu 1

baliora, hainbat aberatsagoa da hiztegia . Bat balioak, erabilitako hitz guztiak

desberdinak direla adieraziko luke . Hau dela eta, bai euskaraz zein gazteleraz,

nahiko batazbesteko aberatsa agertzen zaigu, 0,80koa euskaraz eta 0,84koa

gazteleraz, desbidazio estandarra txikia izanik (0,12 euskararen kasuan eta 0,07

gaztelerarenean). Hemen, aurrerakoan ez bezala, trinkoagoa da gaztelerarena

euskararena baino; hots, euskararena hetereogenoagoa dirudiela pentsa dezakegu .

G.- Aditz kopuruari buruz, euskarazko batazbestekoa gaztelerazkoa baina

zertxobait handiagoa da ; hau da, euskaraz batazbeste 1,28 aditz agertzen zaizkigu

esaldiko eta gazteleraz aldiz 1,12 . Oorohar, bi hizkuntzatan aditz bana agertzen



Elebidunentzako Afasia Testa (EAT)

zaigula enuntziatuko esan dezakegu . Hala ere, kasu honetan ere, euskararenak

hetereogenoago ematen du.

H.- Menpeko klausula kopuruari dagokionez, euskaraz 2,647 menpeko klausula

agertzen zaizkigu batazbeste eta gazteleraz aldiz1,96. Euskarazko hizketaldien

menpeko klausuka kopuru txikiena O-koa da; hau da menpeko klausula bakar bat ere ez

agertzearena. Gazteleraz ere kopuru txikiena bera da, 0 alegia. Kopuru handienari so

eginez gero, euskarazko menpeko klausula gehien dituen hizketaldia 8koa dela

dakusagu eta gaztelaniazkoa 9. Beraz, antzeko balioak agertzen zaizkigu euskaraz

zein gazteleraz.

I .- Sintagmarteko atseden kopurua ere aztertu dugu "normalen" hizketaldian

zeren eta ohizkoa da neurri batean behintzat agertzea. Beraz, neurri hau zein den

eraikitzeko asmoz aztertu dugu aldagai hau. Euskararen kasuan, ez zaigu atseden

bakar bat bera ere agertzen hizketaldi osoan. Gaztelaniaren kasuan, batazbesteko 0,27

sintagmarteko atseden kopuru agertzen zaizkigu, baliorik txikiena 0 izanik eta

handiena 6. Kontutan hartzekoak dira beraz balio hauek, afasikoen hizketaldiak

aztertzerakoan .

J .- Aldagai honetan ere, inguraketa kopurua alegia, patologian aztertzen den

aldagai hau "normalengan" zein mailatan ematen den ikus nahi izan dugu.

Batazbesteko balioak, 0,02 dira euskararen kasuan eta 0,18 gaztelaniarenean .

Euskaraz beraz inguraketa gutxiago agertzen dira gaztelaniaz baino, bietan ere gutxi

agertzen direlarik (baliorik handiena, gazelaniakoa dugu eta hontan 2 inguraketa

agertzen zaizkigu hizketaldi osoan).



K.- Estereotipatutako sintagma kopurua dela eta, 1,63 agertzen zaizkigu

batazbeste euskaraz eta 2,27 gaztelaniaz . Berriz ere, batazbesteko kopuru handiagoa

agertzen zaigu gazteleraz euskaraz baino. Baliorik txikiena 0 dugu bai euskaraz zein

gazteleraz; eta handiena, 5 euskaraz eta 6 gazteleraz .

L.- Azkenik, hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena aldagaia ere aztertu nahi

izan dugu "normalengan" eta bertan, antzeko kopuruak agertzen zaizkigu euskaraz zein

gazteleraz (0,03 euskaraz eta 0,22 gazteleraz) . Bi hizkuntzatan ere kopururik

handiena lekoa da.

54 . TAULA: E.A.T. Normalizazioa. Deskribaketa.

EUSKARAZ

(n3= 60)

Elebidunentzako Afasia Testa (EAT)

4

GAZTELERAZ

(n4= 40)

Aldagaia Batazb. Desbid. Txikien Handien Batazb . Desbid. Txikien Handien

A 11,43 4,82 5 23 11,10 4,69 6 28

B 65,70 36,42 21 236 54,25 33,23 17 206

C 6,08 2,88 2,10 17 4,76 1,48 2,50 8,80

D 7,29 3,07 2,62 20 6,52 2,27 0,80 11,80

E 52,70 34,15 15 218 45,90 30,02 12 187

F 0,79 0,13 0,35 0,95 0,82 0,09 0,51 0,93

G 1,15 0,41 0,33 3,33 1,05 0,20 0,70 1,60

H 1,22 1,88 0 12 0,25 0,54 0 2

I 0 0 0 0 0,03 0,16 0 1

J 0,03 0,18 0 1 0,05 0,22 0 1

K 1,87 2,09 0 8 0,20 0,52 0 2

L 0,22 0,67 0 3 0,18 0,38 0 1



A= (514/540)
B= (515/541)
C= (516/542)
D= (517/543)
E= (518/544)
F= (519/545)
0= (529/555)
H= (530/556)
I= (531/557)
J= (532/558)
K= (533/559)
L= (554/560)
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Enuntziatu kopurua
Hitz kopuru osoa
Enuntziatuaren batazbesteko luzera
Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera
Hitz desberdin kopurua (mota)
Mota/lagin arteko erlazioa
Aditz kopurua enuntziatuko
Menpeko klausula kopurua
Sintagmarteko atseden kopurua
Inguraketa kopurua
Estereotipatutako sintagma kopurua
Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena

Orain, deskribaketaren taularen emaitzen azterketari ekingo diogu. Hizketa

espontaneoa eta deskribaketa modu bananduan aztertu ditugu eta hauen emaitzak

taula desberdinetan jarri ere, ezaugarri desberdinak dituztelako. Biak ere, ahozko

jarioa dira baina hizketa espontaneoa gai libre bati buruzko 5 minutuko jarioaren

azterketa den bezala, deskribaketa askoz ere ariketa itxiagoa da zeren eta irudien

bitartez kontatzen den historia bat adierazi behar dute. Irudi hauek atal honetako

115. orrialdean ditugu bai eta eranskinetan ere . Bestalde, deskribaketaren iraupena

ere txikiagoa da; hau da, hizketa espontaneoan neurtzen diren bost minutuak baino

gutxiago behar dituzte deskribaketa burutzeko, ezin ditugu beraz elkarren artean

konpara.

Zehaztasun hauek aipatu ondoren, azter dezagun ondoren aldagai bakoitza :
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A.- Enuntziatu kopuruari dagokionean, aztzeko balioak agertzen zaizkigu

euskaraz zein gazteleraz : 11,43 euskaraz eta 11,10 gazteleraz; hau da bi hizkuntzatan

11 enuntziatu ekoizten dituzte bataz beste deskribaketak irauten duen artean.

Desbidazio estandarra oso txikia da aldagai honetan berean hizketa espontaneoan

agertzen zaigunarekin erkatuz gero : euskararen kasuan 4,82koa eta gaztelerarenean

4,69koa alegia. Balio txikiena 5 da euskaraz; hau da, euskaraz enuntziatu ekoizpen

urriena duenak, 5 enuntziatu dira eta gazteleraz 6. Enuntziatu kopuru gehien ekoiztu

duenak aldiz (balio handiena alegia) 23 eratu ditu euskaraz eta 28 gazteleraz. Balio

txikiena beraz txikiagoa da euskaraz (enuntziatu bat gutxiago euskaraz gazteleraz

baino) eta balio handiena handiagoa gazteleraz (euskaraz baino bost enuntziatu

gehiago) .

B.- Hitz kopuru osoari dagokionean, batazbeste euskaraz gazteleraz baino hitz

kopuru handiagoa agertzen zaigu. Euskaraz batazbeste 65,70 hitz ekoizten dituzte

deskribaketak irauten duen artean eta gazteleraz berriz54,25 (euskaraz baino 11 hitz

gutxiago) . Bi kasuetan ere desbidazio estandarra oso handia dela ikus dezakegu .

Euskarazko deskribaketa egiterakoan hitz gutxienak erabili dituenak, 21 izan dira;

eta gazteleraz, 17 (euskaraz baino 4 gutxiago). Jario handienekoak 236 hitz ekoiztu

ditu euskaraz, eta 206 gazteleraz (euskaraz baino 30 gutxiago). Balio txikiena beraz

txikiagoa da gazteleraz eta handiena ere txikiago. Bien arteko aldea (balio txikien

eta handienaren artekoa alegia) oso handia dela ikusten dugu eta kontutan hartu

beharrekoa da beraz afasikoen deskribaketarekin erkaketak egiterakoan .

C.- Enuntziatuaren batazbesteko luzera ere handiagoa da euskaraz gazteleraz

baino : 6,08 hitz enuntziatuko euskaraz eta 4,76 gazteleraz. Enuntziatu motzena 2,10
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hitzez osatzen da euskaraz eta 2,50 hitzez gazteleraz . Enuntziatu luzeena berriz 17

hitzez osatu dute euskaraz eta 8,80 hitzez gazteleraz .

D.- Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera handiagoa da berriz ere

euskaraz gazteleraz baino : euskararako balioa 7,29 izanik; hau da, euskarazko bost

esaldi luzeenak 7,29 hitzez osaturik daude batazbeste (baliorik txikiena 2,62 izanik

eta handiena 20). Gaztelaniarako batazbesteko balio 6,52 da; hau da, gaztelaniazko

bost esaldi luzeenak 6,52hitzez daude osaturik batazbeste (baliorik txikiena 0,80

izanik eta handiena 11,80).

E .- Hitz desberdin kopurua nahiko handia dela ikusten dugu bai euskaraz zein

gazteleraz; euskaraz 52 hitz desberdin agertzen direlarik batazbeste eta gazteleraz 45 .

Aldagai honetan ere desbidazio estandarra handia dela ikus dezakegu, balio txikien

eta handienak euskaraz 15 eta 218 izanik eta gazteleraz 12 eta 187.

F.-Mota/lagin arteko erlazioari dagokionean edota hiztegiaren aberastasunari

buruz, beste hitz batzu erabiliz gero, euskaraz 0,79 balioa agertzen zaigu eta gazteleraz

0,82 . Ez dugu ahaztu behar, zenbat eta gehiago hurbildu 1 baliora, orduan eta

aberatsagoa litzatekeela hiztegia ; men eta 1 balioak, hitz guztiak desberdinak

direla adierazten du .

G:Aditz kopurua enuntziatuko . Deskribaketan ere, hizketa espontaneoaren

antzera, aditz bat erabiltzen dute batazbeste enuntziatuko bai euskaraz zein

gazteleraz (1,15 euskaraz eta 1,05 gazteleraz). Euskaraz orokorrean deskribaketan

aditz gehiago erabiltzen dira batazbeste gazteleraz baino .
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H.- Menpeko klausula kopuruari dagokionean ere, gehiago agertzen zaizkigu

euskaraz (1,22) gazteleraz bain (0,25); baliorik txikiena bi hizkuntzatan 0 izanik eta

handiena euskaraz 12 eta gazteleraz 2.

I .- Euskaraz, ez dira sintagmarteko atseden kopururik agertzen euskaraz,

hizketa espontaneoan gertatzen zen modura, eta gazteleraz aldiz 0,03 atseden kopuru

agertzen zaizkigu batazbeste (baliorik handiena 1 izanik). Bi hizkuntzatan ere oso

balio txikia da, eta kontutan hartu beharrekoa afasikoen deskribaketaren azterketa

egiterakoan .

J.- Inguraketa batzu ere agertzen zaizkigu, baina oso gutxi : 0.03 batazbeste

euskaraz (baliorik txikiena 0 izanik eta handiena 1) eta 0 .05 gazteleraz (baliorik

txikiena 0 eta handiena 1 direlarik) .

K.- Estereotipatutako sintagma kopuru gehiago agertzen zaizkigu oraingo

honetan euskaraz gazteleraz baino, eta hauek ere present izan behar ditugu

afasikoenekin eredua eraikitzerakoan . Euskaraz batazbeste 1,87 estereotipia azaltzen

dira eta gazteleraz 0,20 (baliorik txikienak 0 dira euskara zein gaztelaniarako eta

handienak 8 euskararako eta 2 gaztelaniarako) .

L.- Azkenik, hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena dela eta, euskaraz 0,22

balioa agertzen da batazbeste (baliorik txikiena 0 izanik eta handiena 3) eta

gazteleraz 0,18 (txikiena 0 eta handiena 1) . Batazbeste beraz, euskaraz gazteleraz

baino zailtasun kopuru handiagoa agertzen da hitzak aurkitzeko .



Hizketa espontaneoaren eta Deskribaketaren azterketa honi ekin ondoren,

honako ondorio orokor hauek atera ditzakegu :

1 :Orokorrean hizketa espontaneoa zertxobait aberatsagoa da gazteleraz

euskaraz baino, gazteleraz enuntziatu , hitz guztira, hitz desberdin kopuru, mota/lagin

erlazioa handiagoa izanik. Hauetan, desbidazio estandarra oso handia da eta kontuz

ibili behar dugu beraz afasikoen hizketaren azterketa egiterakoan eta balio txikien

eta handienei so egin). Aditz kopurua eta menpeko klausulak aldiz gehiago agertzen

dira euskaraz hizketa espontaneoan .

2.- A,B, eta E aldagaietako desbidazio estandarra askoz ere txikiagoa da

deskribaketan hizketa espontaneoan baino eta honen arrazoia gure ustetan,

deskribaketa ariketa itxiagoa izatean datza . Deskribaketan, subjektuak aurrean du

esan beharrekoa irudietan; guztiek beraz antzeko historioa kontatuko dute nahiz eta

bertan ere norbanakoen arteko desberdintasunak agerian gelditu . Hizketa espontaneoa

aldiz, irekiagoa da, bakoitzak nahi duen gaia aukeratzen du eta denbora ere gehiago

dauka.

3.- Deskribaketa orokorrean, hizketa espontaneoa ez bezala, aberatsagoa

agertzen zaigu euskaraz gazteleraz baino, enuntziatu, hitz guztira, hitz desberdin,

aditz eta menpeko klausula kopurua handiagoa bait da euskaraz .

Afasikoen hizketa espontaneoaren eta Deskribaketaren azterketari

ekiterakoan, kontutan hartu beharko dugu beraz orain arte esandako guzti hau. Ez dugu

ahaztu behar, hizkuntza bakoitza berdinarekin bakarrik erkatu daitekeela bai eta

ariketa bakoitza ere bere baliokidearekin.

Elebidunentzako Afasia Testa (EAT)
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5.1.- Ikerketaren helburuak

Ikerketaren helburu eta hipotesi nagusiak

"Elebidunentzako Afasia Testa" ez zen sortua izan afasia eta psikosi, erotasun

edo nahasketa sindromeak desberdintzeko helburuarekin, ekoizpena hizkuntza batean

bestean baina hobea den zehazteko baizik; eta honela balitz, zenbateraino eta zein

hizkuntz-trebetasun edota hizkuntz-egitura mailatan . Era berean, ez du afasia mota

arteko desberdinketa helburu nagusitzat" (Paradis-ek,1 .989.ean, 20. or.n)

Aurreko aipamenean Paradis-ek dioena, gurea egiten dugu ere ikerketa honetan .

Gure helburua beraz ez da subjektuen afasia motaren diagnostikoa egitea, subjektu

elebidunetan afasiaren eragina behatzea baizik. Gaitzak jo aurretik zituen hizkuntza

bakoitzaren egoera zein den, hauen berreskuraketari ahalik eta modu eraginkorrenean

ekiteko plangintza eraiki ahal izateko . Izan ere, Elebidunentzako Afasia Testak,

hizkuntz-egituraren maila gehientsuenen (fonemiko, fonologiko, morfologiko,

sintaktiko, lexiko eta semantiko) alderdi ugari aztertzen ditu, bai eta hizkuntzaren

erabilera ere (ulermena, errepikaketa, epaia, proposiziogintza, irakurketa eta

idazketa) ager daitekeen modu desberdin gehientsuenetan (entzuna, ikusia, ahozkoa

eta idatzia). Honela beraz, kaltetuta egon daitezkeen alderdi eta jokabide gehienak

biltzen ditu .

Guretzat garrantzi handikoa da froga hau erabiltzea ez bakarrik hizkuntza

bakoitzaren ebaluaketa egiteko edota froga nola burutzen duen ikusteko, baizik eta

bere hizkuntza guztiak (euskara eta gaztelera gure kasuan) elkarren artean erkatu

ahal izateko eta alderdi bakoitza beste hizkuntzean zein egoeratan aurkitzen den

aztertu, gerta bait daiteke hizkuntza bakoitza modu desberdinean agertzea kaltetuta .
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Hizkuntza bakoitzean kalteturik gertatutako alderdietan zein berreskuraketa

prozesuan, aldagai desberdinek izan dezakete eragina : irakaskuntza maila, adina,

hizkuntzen arteko erlazioa, hizkuntza bakoitzaren erabilera, lesio mota, lesiotik

pasatako denbora, berreskuraketa plangintza . . .adibidez. Honako hau ondoren

zehatzago aztertuko dugu, hipotesien formulazio bidez .

Beste helburuetako bat, aldagai hauek frogaren emaitzekin erkatzea litzateke,

elkarren arteko erlaziorik ote dagoen aztertzeko eta bertatik zenbait ondorio atera

daitezkeen ikusteko. Balizko ondorio hauek, hizkuntza, kultura, elebiduntasuna,

berreskuraketa metodologia, hizkuntzen lateralizazioa, . . . mailakoak lirateke,

zehazten joango garelarik.

Orain arte aipatutako guztia, bi mailatan egin daitekeela eta behar dela uste

dugu; banakakoa eta taldekoa alegia, eta biak direla gainera burutu beharrekoak .

Banakako azterketen bitartez, subjektu bakoitzaren bi hizkuntzak azter ditzakegu eta

biak erkatu kaltea alderdi beretan jasan duten edo ez ikusteko (eta hemendik abiatuta

berreskuraketaren irizpideak eraiki ahal izan), eta hala ez bada honen iturriak

bilatzen saiatzeko (ondoren, ezaugarri berak dituzten gainontzeko subjektuetan gauza

bera gertatzen den edo ez aztertu, hauei buruzko ondorioak atera ditzagun

ahalbideratuaz) .

Taldeko azterketen bitartez, ikuspegi orokorragoa da bila gabiltzana. Aldagai

bakoitza talde osoan nola ematen den aztertzen dugu, bertatik inolako lege edo arau

orokorrik atera daitekeen aztertzeko helburuarekin .
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Ikerketaren helburu eta hipotesi nagusiak

Behin eta berriz aipatu izan dugu afasiologiaren historian bai eta antzeko

gaitzetan ere, metodologia klinikoari eman zaiola garrantzi nagusia; kasu bakoitzaren

deskribaketa eta azterketari alegia . Guk berriz, honetaz gainera, talde ikuspegia

eman nahi izan diogu bai eta taldearen azterketa egin ere, maila bereko ondorioak

ateratzen saiatuz, banakoekin osatuaz.

Gure kasuan, ba genuen talde ikuspegi hau planteatzerik, guk aztertutako

subjektuek ezaugarri amankomunak zituztelako, taldea osatzen zutelako hain zuzen

ere. Hasteko, guztiak ziren elebidunak (euskaldunak la denak, euskaldun izateagatik

hain zuzen ere, hizkuntzen arteko ukipen egoera dela eta, gaztelera ere ikasi behar

izan zutenak). Bestetik, afasia bera ere talde-ezaugarritzat har dezakegu ; nahiz eta

azpitaldeak eratu ahal izan afasia mota desberdinen arabera edota ondoren laginaren

deskribapenean ikus genezakeen modura gaitzaren sorburuaren arabera besteak beste .

Adinaren arabera ere sailka ditzakegu gure subjektuak, bai eta sexuaren arabera ere .

Ikasten emandako urteen arabera ere multzoka ditzakegu bai eta hizkuntzen jabetza,

testuingurua eta hauen erabileraren arabera ere .

Gure subjektuak elebidun bilakatzen dituzten hizkuntzek ere badituzte

aztertzeko interesgarriak diren beste zenbait alderdi, beti ere euskara eta gaztelera

direlarik aztertzen ditugunak jakina . Honela bada, hizkuntzen arteko egiturazko

distantzia genuke bai eta bi hizkuntzetan eman daitekeen berreskuraketa desberdina

esaterako.
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Ikusi dugu beraz, badaudela gure subjektuak taldeka aztertzera bideratzen

gaituzten nahiko arrazoi. Ondoren beraz, aipatu egoera eta aldagaiak kontutan

izanik, aurreratu ditzakegun zenbait hipotesi formulatuko ditugu, ondoren aztertu eta

zein mailatan betetzen diren ikus ahal izateko .

Batetik, eta dagoeneko Afasia izenburua daraman bigarren atalean azaldu

dugun modura, kontutan hartu beharreko aldagaietako bat adina dugu. Bertan agertzen

zaigun modura, hizkuntzaren garun-antolaketa pixkanaka doa lateralizatuz

haurtzaro eta nerabezaroan zehar; haurrengan ematen den afasia (bi eta hamabost

urte bitartean) behin-behinekotzat har daitekeela berreskuraketa, oso azkarra

delarik, ulermena baino ekoizpena kaltetuagoa agertzen delarik . Beraz pentsa

dezakegu zenbat eta gazteagoa izan subjektu afasikoa, orduan eta arinago eta osoagoa

dela berreskuraketa . Eta kalteak agertzekotan, ekoizpenean ageriko direla ezaugarri

afasikoak eta hizkuntzaren murriztapena adierazten dutenak, eta ez ulermenean.

Ikasketa mailari dagokionean, aipatu beharra dago lehenik eta behin,

Elebidunentzako Afasia Testa (E.A.T.), edozeinek ongi erantzun ahal izateko dagoela

pentsatuta, dena dela eta subjektuen ikasketa maila. Honek, zera esan nahi du, nahiko

froga errazak direla, ikasten oso urte gutxi eman dituenak ere ongi erantzun

ditzakeenak. Baina nahiz eta oso errazak izan, ikasketa maila handiagoa duenak,

gure ustetan, erraztasun handiagoa izango du froga hauei ongi erantzuteko, emaitza

hobeak jasoko dituztela alegia . Izan ere, askoz ere estrategia gehiago erabil

baititzake, galdera jakin bati aurre egin eta ongi erantzuteko .

Bestetik, honek ez du halako garrantzirik frogaren egileentzat, beraien

helburua subjektu jakin baten hizkuntza desberdinak aztertzea baita . Pentsa genezake



beraz, subjektu eskolatuenak agertzen dutela, frogaren emaitza onak direla medio,

berreskuraketa mailarik onena .

Ikasketekin jarraituaz, alfabetatzearen aldagaia azaltzen zaigu oraingo

honetan bete-betean. Gerta daiteke hizkuntzetako bat kultura-hizkuntza izatea; hau

da, irakurketa/idazketa eta ondorengo ikasketak hizkuntza honetan burutzea, eta

bestea berriz komunikaziorako edota beste erabilera batzuetara bakarrik mugatzea .

Hau da hain zuzen ere gure subjektuen egoera .

Cure subjektuak orokorrean oso ikasketa-maila txikia dute: zazpi urte bataz

beste. Ikastaldia laburra da, baina egindakoa, gazteleraz egin dute guztiek, hizkuntza

honetan ikasi dutelarik idazten eta irakurtzen; aritmetika eragiketak (batuketa,

kenketa, biderketa eta zatiketa) eta burututako irakurketa guztiak ere hizkuntza

honetan izan dira . Nahiz eta beraien hizkuntza nagusia komunikatzerakoan euskara

izan, beraien kultur-hizkuntza beraz gaztelera dela esan genezake . Euskaraz aldiz ez

dute inoiz ere ez irakurtzen ez eta idazten ere ikasi eta eragiketak ere gazteleraz ikasi

eta gazteleraz egiten jarraitu dute, inoiz ere emaitzak euskaraz adierazi behar

bazuten ere, hauek gazteleratik itzuliaz . Honelako heziketa formalari lotutako

ariketetan beraz gazteleraz euskaraz baino emaitza hobeak jaso ditzaketela espero

dezakegu. Ez baina komunikazioari edota berezko jarioari lotutakoetan . Azken

hauetan euskara nagusituko dela uste dugu .

Bide beretik jarraituaz, berreskuraketaren gaia ere hor dugu. Batetik, edozein

hizkuntzatan berezko berreskuraketa eman daitekeela ikusi dugu dagoeneko

Elebiduntasuna eta Afasia izenburutzat daraman hirugarren atalean . Berezko

berreskuraketa honetaz gainera, berreskuraketa formala dugu ; hizkuntza

Ikerketarenhelburuetahipotesinagusiak
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berreskuratzea helburutzat duten saio formalak alegia . Orain arte ikusi dugunez,

berreskuraketa formalak ager daitekeen berezko berreskuraketa indartzen du edota

hau bideratzen . Hizkuntzaren berreskuraketa formala jaso dutenak beraz hizkuntza

berreskuraketa formalaren aukera izan ez dutenak baino osoagoa edo berreskuratuagoa

duela pentsa dezakegu.

Cure kasuan alabaina, ez da hain erraza; dakigun bezala, elebidunak dira gure

subjektuak, kaltea jasan ondoren beraz, ez dute hizkuntza bakarra berreskuratzeke, bi

baizik. Berreskuraketa hau nola izan daitekeenari buruz asko idatzi da, eta modu

guztietako esperientziak agertu dira.

Zenbait autoren iritziz, Ribot-en oroimenaren legea deritzana da

berreskuraketan aplika daitekeena ; nolakoa izan den hizkuntzen jabetza prozesua,

halakoa da ere hauek galdu ondorengo berreskuraketa, hurrenkera eta maila berari

jarraituz alegia . Beste batzuen iritzia da berriz, Minkowski besteak beste, subjektuaren

jatorrizko hizkuntza ez baizik eta berak gehien erabiltzen duena, ohizkoa alegia,

dela lehenago eta hobekien berreskuratuko duena.

Agertzen zaigun beste iritzi garrantzitsua da (Lebrun-ek, 1988 .ean)

berreskuraketa formalari zein hizkuntzatan ekiten zaion, hartan izaten dela

berreskuraketa maila handiena ematen dena. Azken hau honela izanik, berebiziko

garrantzia luke subjektuaren hizkuntz egoera zehatz-mehatz ezagutzea, zein

hizkuntzatan ekin behar diogun berreskuraketari erabaki aurretik; bai eta, bere

inguruaren azterketa ere, komunikazio beharrak zein hizkuntzatan ase ditzakeen

ikusteko.
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Guzti hau ikusi ondoren, gure subjektuen hizkuntza nagusia euskara izanik

(komunikazio mailan behintzat, eta hau da beraien hizkuntzari ematen dioten

erabilera nagusia) berezko berreskuraketa, beti ere kontutan harturik familiak eta

ingurukoek ere eragiten dutela berreskuraketa hau ematen has dadin, komunikatu

ahal izateko beharra sortarazten baitiote gaixoari, euskaraz ematen hasiko dela

pentsa genezake, hau baita berea eta bere ingurukoen ohizko hizkuntza .

Bestalde, berreskuraketa formala ere aipatu beharra dugu, eta kontutan

harturik guk aztertutako subjektuek ez dutela berreskuraketa euskaraz izateko

aukerarik eta subjektu guztiek izan duten berreskuraketa guztia, gazteleraz izan

dutela, nahiz eta beraien hizkuntza nagusia euskara izan, gaztelera berreskuratuagoa

dutenaren ustera garamatza.

Honekin lotuta agertzen zaigu modu berean, hizkuntz(en)aren azterketari ekiten

diogunean, kontutan eduki beharrekoa dela, zenbat denbora iragan den kaltea jasan

zuenetik. Azterketa teorikoari ekin diogunean, garbi ikus ahal izan dugu kalteak jo

ondoren dela hizkuntza nahastuen agertzen den garaia. Hemendik aurrera, ia berdin

gelditu daiteke, aurrerapen handirik gabe kasurik larrienetan, edota gehienetan

gertatzen den bezala berezko berreskuraketarekin has¡ (berreskuraketa formalarekin

indartua izan daitekeena). Hizkuntz(en)aren egoerarik okerrena beraz, gaitzak jo eta

berehala da. Honexek, zera pentsatzera garamatza : kaltea gertatu berria denean

agertzen da egoera nahastuena hizkuntza mailan ; eta zenbat eta denbora gehiago

iragan, normalizatzen doala.

Ikasketa aide batetara utzirik, ekin diezaiogun orain lateralizazioaren

azterketari. Elebiduntasuna aztertu duten autore desberdinek, subjektu jakin baten
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hizkuntza desberdinen lateralizazio prozesua aztertu dute, iritzi desberdinak agertzen

zaizkigularik autoreen arabera . Iritzi hauek, hizkuntza bakoitza garunaren aide

bakoitzean irudikatzen diren ustetik (ezkerrekoa jatorrizko hizkuntzaren eremua eta

eskuinekoa bigarrenarena izanik), biak ere ezkerreko hemisferioan irudikatzen diren

usteraino doaz. Tarteko egoerak ere ugari agertzen direlarik noski.

Azken urteotan nagusitu den iritzia da, hirugarren atalean ikusteko aukera izan

dugunez, elebidunek ere elebakarren antzerako antolaketa eta lateralizazioa agertzen

dutela. Badirudi gehientsuenek, bai elebakarretan zein elebidunetan ere, eskuineko

hemisferloaren partehartzea onartzen dutela, baina oro har, ezkerrekoa dela nagusia .

Honako hau gure subjektuengan nola gertatzen den ere aztertu dugu, jasandako kaltea

zein hemisferiotan duten kokatuta behatzerakoan .
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6.1.- Ikerketaren subjektuak: f untsezko ezaugarriak

Cure azterketarako subjektuak bilatzerako orduan, guztiak elebidunak eta

afasikoak (nahiz eta diagnostikoan afasia hitza ez erabili, gaisotasun/istripu baten

ondoren hizkuntz-nahasketak zituztenak) izatea ziren aidez aurretik ezarritako

ezaugarri definigarriak . Hauek aurkitu ahal izateko eta ondoren modurik egokienean

aztertzearren, eritetxe desberdinetako neurologia sailetara jo genuen, gure proiektua

azaldu eta laguntza eskatuz. Honela bada, ondoren taula eta irudietan ikusiko dugun

modura, Donostiako Arantzazuko Ama Ospitalean aztertu genituen kasurik gehienak,

laguntza ezinobea jaso genuelarik bertan . Era berean, Donostiako ASPACE Egoitzan,

Matia Ospitalean eta zaharren egoitzan, Gipuzkoako Ospitale Probintzialean,

Basurtoko Ospitalean eta Bilboko Gurutzeta Ospitalean ateak ireki zizkiguten eta

ezaugarri horiek betetzen zituzten gaixoak (orduan ingresaturik zeudenak edota

jasorik zituzten historialetan honelako ezaugarriak agertzen zituzten guztiak)

aurkeztu zizkiguten aztertu ahal izateko . Ospitale bakoitzetik etxera deitu zitzaien

bertan ingresaturik ez zeudenei, bertako azterketa modura eta hango gaixoa zenez,

hizkuntz-froga bat pasatzera, bere hizkuntzen egoera sakonean azter ahal izateko .

Cure ikerketan parte hartu zuten gaixoak, oro har, oso jarrera ona agertzen zuten .

(Etxeetan bai eta bertan ingresaturik zeudenak ere), bere medikuak agindutako zerbait

zelako eta jakina bere arazoa aztertzeko .

Zenbait kasutan, subjektuek ez zeukaten afasiaren diagnostikorik; izan ere,

gaixotasun edo istripu baten ondorioz gertatzen den hizkuntz nahastea denez,

gaixotasuna bera da diagnostikoetan agertzen dena (tronbosiak, odolusteak, istripu
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kardiobaskularrak, trauma, etab. esaterako) eta hizkuntz nahasteak, ondorio gisa .

Hots, afasia zenbait gaitzen ondorioz eratorria da eta, diagnostikoetan antzeman izan

daitekeenez, ikuspegi kliniko batetik bigarren edo hirugarren mailakoa, harik eta

kasu askotan ez aipatua izaterainokoa .

Hala ere, hizkuntz nahasketak azaltzen zituzten guztiak aztertu genituen eta

nahiz eta asko afasia diagnostikoetan ez agertu, are gutxiago afasia mota (bai aldiz

zenbait kasuetan) . Gaixotasunaren etiologia ostera azaltzen zen, bai eta behinik

behin, kaltea jasandako hemisferioa(k) zein(tzu) zen(ziren) . Datu guzti hauek oso

baliagarriak zaizkigu ondoren azterketak egiterakoan .

Aipatu bezala, ez zen nahikoa aztertutakoak afasikoak izatearekin,

euskara/gaztelera motako elebidunak izandakoak behar baigenituen; beraz,

historialetan aurkitutako afasiko guztietatik, gaztelera/euskara elebidunak eta

eleaniztunak (euskara/gaztelera eta gehiago) bakarrik aukeratu ziren, elebakarrak

baztertuz. Esan beharra dago, aide batetara utzitako elebakar hauek, gazteleradunak

zirela hein handi batean zeren eta euskaldun gehienak, guztiak ez esatearren (kasu

bakarren bat topatu baigenuen euskal elebakarra zena) elebidun izatera eramana

gaude aspaldidanik . Elebiduntasun edo eleaniztasuna ziurtatu eta kasuan kasukoa

aztertzeko, frogaren deskribaketa egiterakoan ikusi dugun bezala, bakoitzaren

hizkuntzen egoera aztertu genuen .

Tamalez, ez daukagu jakiterik zenbat elebidun-afasiko '

(euskaldun/gazteleradun) dauden, honelako azterketa estatistikorik ez baita orain

arte behintzat egin; hala ere, oso kasu bakanduak direlakoan, gure lagina populazio

horrekiko adierazgarria dela pentsa dezakegu . Ikusirik gainera afasiaren
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azterketaren historian zehar, gehienetan, banakako kasuen deskribaketa egin dela

batetik eta bestetik, gure azterketa bera nazioartean burutzen ari diren beste hizkuntz-

pareetako kopurua gehienetan urriagoa dela, kopuruaren nahikotasun zalantza uxatu

egiten dugu honela. Azterketa estatistikorako badakigu jakin gure lagina txikia dela

(n=59), hala ere ikergaiaren unibertsoarekiko nahikoa eta adierazgarria dela seguru

gaude. Cure subjektuak horratio "tipikoak" dira; hau da, zeinek berre aldetik

aztergaiari dagozkion funtsezko ezaugarriak biltzen ditu . Arazoa ostera, bestelakoa

da, hizkuntz egoera "ez-normalizatuarena" hain zuzen ere; subjektuak zein bere

hizkuntz egoeran haziak eta heziak dira . Haien arteko lokerak eta eremu

amankomunak aurkitzea oso interesgarria da .

Cure ikerketa honetan beraz, multzoaren azterketa funtsezkoa da; hots,

banakakoaren azterketa oso garrantzitsua delarik eta zenbait daturen iturri,

taldearen erreferentzia ezinbestekoa da testaren ebaluaketarako. Azken buru, subjektu

guztiak multzo berekoak dira eta ikuspegi klinikotik aztertuaz (afasikoak) eta

ebaluaketa egiterakoan "normalak" deritzan multzokoekiko erkaketak egiten ditugu .

Hizkuntz egoera "normalizatua" izateak, estandarizazioa dakar eta azken honek,

hizkuntza ebaluatzeko irizpide zehatzak . Horrela errazagoa da gaztelera ebaluatzea

euskara baino; izan ere kasu baterako, zeren arabera ebalua baigenezakeen euskararen

ahozkotasuna? Zein irizpideri atxiki, zein euskalkitan . . .?

Cure lagineko subjektu guztiak beraz, 59 hain zuzen ere, elebidun/afasikoak dira .

Ondoren, bakoitzaren datuak sailkatuta azalduko ditugu .



6.2.- Subjektuen banaketa eritetxeen arabera

Honela daude banatuak gure 59 subjektuak, eritetxeen arabera: Donostiako

Arantzazuko Ama Ospitalean 35 kasu aztertu genituen; Donostiako ASPACE Egoitzan

2; Donostiako Matia Ospitalean beste 2 ; Donostiako Matia zaharren egoitzan 2;

Gipuzkoako Ospitale Probintzialean 9; Basurtoko Ospitalean 7 eta Bilboko Gurutzeta

Ospitalean 2 . Hona hemen grafikoki azalduta ondoko irudian:
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XIII . IRUDIA: Subjektuen banaketa eritetxeen arabera.

Ikusten denez, erdia baino gehiago Donostiako Arantzazuko Ama Residentzian

aztertu genuen, bertako Neurologi Sailburua den Martí Masso Doktorearen laguntzari

esker, honetarako bulego bat eskaini zigularik bai eta bertako zerbitzu guztiak ere

(idazkaritza, . . .). Esan beharra dago era berean, guk azterturikoen artean, bertako

subjektuak direla afasia eta afasia mota ere diagnostikaturik dutenak; hau da,

dagoeneko sentsibilizazio maila bat bazela izan bertan topatu genuen bai eta lan-talde

sendoa ere .
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Gainontzeko eritetxe guztietan ere, idazkaritza lanak bertatik burutu ziren (kasuak

aurkitu eta gaixoarekin harremanetan jarri eta froga egiteko eguna jarri; behar izanez

gero garraioa erraztu, hau da, oztoporik izanez gero, anbulantzia jarri ; gutxi gora

behera jakinaren gainean jarri zertarako deitzen zitzaien). Diagnostikoa ere,

bakoitzetik bidali ziguten eskatu bezala .

6.3.- Subjektuen banaketa sexu eta adinaren arabera

Beheraxeago ikus dezakegun modura, hiru subjektu ditugu 0-19 urte bitartean,

hauetako bi gizonezkoak izanik eta emakumezko bat.

Cure subjektuen artean, ez zegoen bat bera ere 20-29 urte bitartean. 30-39 urte

bitarteko bi subjektu ditugu, gizonezko bat eta emakumezko bestea direlarik . 40-49 urte

bitarteko subjektu bakar bat dugu, gizonezkoa bera . 50-59 urte bitarteko hamahiru

subjektu ditugu, hauetako hamar gizonezkoak direlarik eta hiru emakumezkoak. 60-69

urte bitarteko hogeitahiru subjektu ditugu, hamazazpi gizonezko eta sei emakumezkok

taldea osatzen dutelarik . 70-79 urte bitarteko hamabi subjektu ditugu, hauetako

bederatzi gizonezkoak direlarik eta hiru emakumezkoak eta azkenik 80-89 urte

bitarteko bost subjektu ditugu, hauetako bi gizonezkoak eta hiru emakumezkoak

izanik .

Ikus dezagun grafikoki banaketa hau ondoko taulan :



Laginaren deskribapena

55. TAULA : Sub ektuen banaketa sexu eta adin-taldeka.

Berrogeita hamabosgarren taula honetan ikus dezakegun modura, 59 subjektu

aztertu ditugu denera . Hauetatik 42 (%71), gizonezkoak ziren eta 17 (%29),

emakumezkoak; beraz batetik, orokorrean gizonezkoen kopurua, emakumezkoena

baina askoz ere handiagoa dela esan dezakegu . Dena den, ezin esan daiteke afasiak

eragin handiagoa duenik gizonezkoengan emakumezkoengan baino ; arrazoiak

bestelakoak izan daitezke.

Bestalde, histograman antzeman daitekeenez, 60 urtetik gorakoek, laginaren

%50,8a osatzen dute, erdia baino gehiago beraz ; 50-79 adin taldea hartuko bagenu,

%81,3a honen inguruan biltzen dela ikusiko genuke. Honek baina, ez gaitu harritu

behar ez eta ondorio okerrak ateratzera bultza arazi ere; gertatzen dena, eta testaren

normalizazio atalean ikusia duguna dagoeneko, afasiak eragiten dituzten

gaixotasunak, jatorri kardiobaskularrekoak gehienak, batez ere 50 urtetik aurrera

gertatzen direla da . Ezaguna da orain artean bederen mendebaldeko gizarteetan

Adina Gizon % Emakume % Guztira %

0-19 2 3,4 1 1,7 3 5,1

20-29 0 0 0 0 0 0

30-39 1 1,7 1 1,7 2 3,4

40-49 1 1,7 0 0 1 1,7

50-59 10 17 3 5,1 13 22

60-69 17 29 6 10 23 39

70-79 9 15 3 5,1 12 20,3

80-89 2 3,4 3 5,1 5 8,5

Guztira 42 71 17 29 59 100



XIV. IRUDIA: Subjektuen banaketa adin-taldeka.
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gaixotasun kardiobaskularrek eragin handiagoa dutela gizonezkoen artean

emakumezkoen artean baino eta heldu-zaharren artean gazteen artean baino . Cure

lagina beraz, horri dagokio eta ez besterik.

Horrela, laginaren batez-besteko adina, 62,1 urtekoa da. Adinaren desbidazio

tipikoak, oso banaketa desorekatua dela adierazten digu (Sx= 15,3) . Adinaren

araberako banaketa sakonago aztertzen badugu (ikus 55. Taula), subjektuen %80a baino

gehiago 50-79 urte bitartekoak direla beha dezakegu; hau da, elebidun-afasikoak

helduak/zaharrak direla gehienbatean. Gazteak eta zahar-zaharrak, oso kasu

bakanduak dira . Guzti hau argiago ikus daiteke hurrengo histograman . Oro har

emakumezkoak zaharragoak dira gizonezkoak baino (63.3 urte / Sy=14.4) .

Gizonezkoen batez-besteko adina, 61 .6 urtekoa da (Sx= 14.4). Ikus dezagun banaketa

ondoko irudian:
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Adin-taldekako banaketa ikusi ondoren, ikus dezagun orain sektore-diagraman,

lehen aipatutako zerbait; sexuaren banaketa alegia. Adin taldeka aztertuz eta sexuari

dagokionean orokorrean talde guztietan gizonezkoak nagusi dira, kasu bakar batean ez

beste, 80 urtetik gorakoetan alegia (2 izanik gizonezkoak eta 3 emakumezkoak) .

Nagusi izateaz gainera, kopuru desberdintasunak oso handiak dira. Honen zergatia

argi ez badago ere, jakina da afasiaren azterketaren historian zehar, ohizkoa izaten

dela emakumezkoen kasuak gizonezkoak baino urriagoak izatea ; gure kasuak beraz,

gertakizun hau berresten du. Hona hemen:

XV. IRUDIA: Subjektuen banaketa sexuen arabera. Sektore diagrama .

6.4.- Subjektuen banaketa jatorrizko hizkuntzaren arabera

Adina eta sexua aztertu ondoren, gatoz jatorrizko hizkuntza eta erabilitako

hizkuntzak zeintzuk diren jakitera . Aztertutako 59 lagunetatik 55ek (%93,2ak)

jatorrizko hizkuntzatzat euskara dute, baina guztiek' erabiltzen dute gainera
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gaztelania. Gainontzeko lauak (%6,8ak), gaztelania dute jatorrizko hizkuntza eta

guztiek erabiltzen dute euskara . Euskara eta gaztelaniaz gainera, frantsesa ere

erabiltzen dute 5ek, eta batek , apaiza bera, hauetaz gainera latina, grekoa eta

ingelesa. Hona hemen datu hauek berak irudietan:

XVI. IRUDIA: Subjektuen banaketa jatorrizko hizkuntzaren arabera . Sektore diagrama.

Sektore diagrama hau oso esanguratsua da, baina ez da harritzekoa euskara

ezagutzen duten elebidunak aztertzerakoan, gehientsuenak izatea jatorrizkoa

hizkuntza euskara dutenak. Batetik, adinagatik (pentsa, datu bilketa 1984-85.an

burutu zela eta gehientsuenak 50 urtetatik gorakoak direla) ; izan ere, orduan euskara

zekitenak, jatorrizko hizkuntza zuelako edota edozein arrazoiagatik

komunikaziorako beharrezkoa gertatu zitzaiolako ikasi baizuen, irakaskuntza erdara

hutsean ematen zen (zenbait kasuetan dotrina kenduta, hau, herriaren hizkuntzan

zabaltzearen aldeko erabakia hartua zuen Elizak). Hemen ere ikus dezakegu beraz



euskararen egoera latza, duela hamar bat urte sartu baita oinarrizko irakaskuntza

orokorraren sareetan .

Eguneroko bizitzan ezertarako derrigorrezko hizkuntza ez denez (ez lana

aurkitzeko, ez komunikatzeko, euskaldun guztiek baitakite eta legez gainera jakin

behar baitute gaztelera, ez ikasteko,. . . ), beste motibazio batzuk bultzatuta ikasten da.

Guk aztertutakoen artean, ikusi dugunez lau subjektu (% 6,8a alegia) besterik ez dira

jatorrizko hizkuntza modura euskara ez dutenak. Lau hauetatik bata, apaiza da beraz

beharturik zegoen Euskal Herrian, lehentxoago aipatu bezala, ingurune euskaldunean

behintzat euskara erabiltzea . Gainontzeko hirurak ere, egoerak behartuta ikasi zuten

euskara, batzuk elebidun zirelako (aita edo ama euskalduna zutelako) eta bateon bat

euskal inguruan murgildu zelako .

Jatorrizko hizkuntza aide batetara utzirik, ikus ditzagun zein hizkuntza

erabiltzeko gai diren gure 59 subjektuak. Hara hor:

Laginaren deskribapena

XVII. IRUDIA : Hizkuntzen erabilpena .
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Aurretik aipatu bezala, eta histograman ikusten ditugun gure subjektu elebidunak

euskaldunak direla esan dezakegu; hau da jatorrizko euskaldunak, eta hala direlako

derrigorrez elebidundu behar izan dutenak (gaztelania guztiak ikasi behar izan

dutenak alegia aipatu 4 kasuak kenduta). Honetaz gainera, gutxi dira subjektu hauek

menperatzen dituzten gainontzeko hizkuntzak . Cure apaiz eleaniztuna aide batetara

utzirik, beste bik besterik ez dute beste hizkuntza bat ezagutzen, eta hau, frantsesa da

(bestetik, mugatik hurbilen dagoen hizkuntza da hau eta frantsesa ezagutzen duten bi

subjektu hauek izan ere, mugatik hurbilekoak dira: Behobikoa bata eta Donostiakoa

bestea) .

6.5.- Subjektuen banaketa ikasketen arabera

Ondoko taulan ikusiko dugun bezala, gure 59 subjektuetatik gehienak, 4-8 urte eman

dituzte ikasten; bataz bestekoa, 7,2 urte direlarik; beraz, ez lukete egungo oinarrizko

hezkuntza orokorreko mailarik ere .

Lau, bost, sei, zazpi eta zortzi urte ikasten eman dituztenen batuketa egingo bagenu,

40 lagunek betetzen dutela urte kopuru hau ikusiko genuke ; hau da, %67.8ak. Hauek,

oinarri-oinarrizko ikasketak besterik ez lituzkete izango ; beraz guk aztertutako

gehiengoaren ikasketa maila, oinarri-oinarrizkoa besterik ez da .

Hemendik behera; hau da 4 baino urte gutxiago ikasten eman dituztenak , zazpi

dira (%11,9a) .
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Hemendik gora, bederatzi, hamar, hamaika eta hamabi urte eman dituztenak

ikasten, beste zazpi ditugu (%11,9a), eta hauek erdi mailako ikasketak dituztela esan

genezake, aurrekoekin konparatuz gero.

Erdi-goi mailakoak bezala izendatuko genituzkeenak, hamalau, hamabost eta

hamasei urte ikasten eman dituztenak alegia, beste bost dira; hau da, %8,5a .

Bestalde eta zehatzago behatuz gero, ikasten urte gehienak eman dituztenen artean

gazteenak daudela kokatuta ohartuko gara; hala nola, 16 une ikasten eman

dituenetako batek, 36 urte ditu eta bestea, apaiza da (azken honekin zera esan nahi

dugu, apaiz izateak berez dakarrela ikasketa maila altuagoa izatea zeren eta gure

Herrian, beste askotan bezala gure subjektuen gazte denboran, apaizek edo apaiz

izateko zeudenek zutela ikasteko aukera bakarra) . Hamalau urte ikasten eman dituen

bietako batek, hemezortzi une ditu; eta azkenik, hamar urte ikasten eman dituzten

hirutako batek, hamahiru urte ditu . Honekin beraz, aldez aurretik esandakoa

azpimarratu besterik ez dugu egiten .

Azkenik, eta sexua ere kontutan hartuz gero, argi ikusiko dugu emakumezkoak

aurrerago aipatutako oinarrizko ikasketen lehen talde horretan daudela kokaturik,

eta ikasten urte gehienak eman dituztenen artean (10 urtetik gora), bi emakume

besterik ez ditugula: hauetako batek 13 urte ditu eta besteak 36, beraz, lehen esandako

guztia baliagarria da hemen ere.

lkasketen atalean orokorrean, ondorengoa esan dezakegu orduan :

-Zenbat eta gazteagoa izan, ikasketetako urteak orduan eta gehiago dira eta
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-Gizonezkoek eta emakumezkoek emandako ikasketa urte kopuruen artean

diferentzi nabarmena dago.

Ikus ditzagun hada datu guzti hauek ondoko taula eta irudietan:

56. TAULA: Sub ektuen banaketa ikasten emandako urte ko uru eta sexuaren arabera

urteak lagunak % gizon % emakume %

0 2 3,4 2 4,8 0 0

1 1 1,7 1 2,4 0 0

2 0 0 0 0 0 0

3 4 6,8 3 7,1 1 5,9

4 9 15,2 6 14,3 3 17,6

5 4 6,8 2 4,8 2 11,8

6 9 15,2 7 16,7 2 11,8

7 10 16,9 8 19 2 11,8

8 8 13,5 4 9,5 4 23,5

9 2 3,4 1 2,4 1 5,9

10 3 5 2 4,8 1 5,9

11 1 1,7 1 2,4 0 0

12 1 1,7 1 2,4 0 0

13 0 0 0 0 0 0

14 2 3,4 2 4,8 0 0

15 1 1,7 1 2,4 0 0

16 2 3,4 1 2,4 1 5,9

guztira 59 100 42 100 17 100
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Ondorengo grafikoan berriz; histograman alegia, ikus ahal izango dugu ikasten

emandako urte kopuruen banaketa; elkarri lotuta daudelarik urte bakoitzeko

gizonezko eta emakumezkoak; honela argiago ikusten dugu batetik ikasten emandako

urte kopurua eta bestetik gizonezko eta emakumezkoen arteko konparaketa, argi baino

argiago gelditzen baita ikusiko dugun bezala, kopururik handienak gizonezkoenak

direla eta emakumezkoenak beti ere gizonezkoenak baino urriagoak direla eta kasurik

onenean parekoak .

XVIII. IRUDIA: Subjektuen banaketa ikasten emandako urte kopuru eta sexuaren arabera

6.6.- Subjektuen banaketa ikas-hizkuntzen arabera

Esan dugunez, gizonezko bik, ez dute inolako ikasketarik. Gainontzeko berrogeita

hamazazpitatik, berrogeitaseik (%80,7a) gaztelaniaz egin dituzte beraien ikasketak,

eta kasurik gehienetan gainera ez zegoelako beste irakas-hizkuntza aukerarik

(Errepublika garaian zenbait lekutan egon ziren euskaraz irakasteko saiakera batzuk

eta Elizak ere bere kristau ikasbidea zabaltzeko ohizkoa zen euskara erabiltzea) .
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Beste bederatzik (%15,8a), euskaraz egin zituzten beraien ikasketak ; hauetako bi,

gazteak izanik (13 eta 18 urte) eta berauek eskolatzerakoan dagoeneko irakaskuntzan

euskara nahiko sartua egonik . Gainontzeko biak (%3,5a) irakaskuntza elebidunean

aritu dira; hau da ikasketak euskaraz eta erdaraz egin dituzte . Bietako batek

bederatzi urte ditu eta egun ezaguna dugun'B" irakaskuntza ereduan eskolatua zegoen .

Oso nabarmenki ikusten da beraz, gehiengo nagusiak bere ikasketak gaztelaniaz

egin zituela eta honek garrantzi handia dauka batez ere alfabetatzea dela eta.

Batetik gehiengoa gazteleran bakarrik alfabetatua izan da eta irakurketa/idazketa

hizkuntza honetan bakarrik landu . Honetaz gainera, erabilitako kultura-hizkuntza

bakarra, gaztelania izan da era berean eta kulturarekin lotutako alor guztiak beraz,

hizkuntza honetan jaso, aztertu eta heldu hitz batean. Izan ere honek, zenbait

azterketa eta ondorio ateratzea eragotziko digu, ezin baititugu subjektu beraren

ezagupen maila desberdineko bi hizkuntza elkarren artean konpara ( aztertzen ari

garena, hizkuntza berari buruzko ezagupenak badira behintzat) ez eta landua izan ez

den hizkuntza baten alderdi zehatz hauek aztertu landuak izan balira bezala .

Hau dela eta, aipagarria da, nahiz eta ondoren sakonean ikusiko dugun, buru-

kalkuluaren kasua . Bertan eta euskararen atalean subjektuari eragiketa matematiko

bat buruz egitea eskatzen genionean (batuketa, kenketa, biderketa edo zatiketa),

eskatutako eragiketa lehenik gaztelaniara itzultzen zuen, ondoren, eragiketa bera

gaztelaniaz egin eta azkenik ondorioa euskarara itzuli ondoren erantzuten zigun . Guzti

hau, ia automatikoki egiten zuten, isilean, baino ohartzeko adinako denbora hartuaz .

Hona hemen, lehen aipatutakoaren inplikazio bat; izan ere, kasu honetan euskara eta

gaztelania arteko buru-kalkuluaren gaitasuna ezin konpara genitzakeen .
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Ikus dezagun bada nota agertzen den hau grafikoan:

XIX . IRUDIA: Subjektuen banaketa ikasketen hizkuntzaren arabera

6.7.- Subjektuen bizilekua eta hizkuntzgiroa

Ondoren, bizileku aldagaiaren azterketari ekingo diogu. Honako herri

hauetakoak dira guk aztertutako 59 subjektuak :

Aia Deustu Itziar

Amurrio Donostia Lazakao

Antzuola Eibar Lekeitio

Añorga Elduaien Loiola

Arbazi Errenteria Markina

Arrasate Esain Ordizi

Arrazua Eskoriatza

PasaiS.Pedro

Ataun Etxalar Plentzia



Beraz eta herrialdeka banatuz gero, %75,86a (44) gipuzkoarra dugula ikus

dezakegu; bizkaitarra %18,97a (11) ; nafarra %3,4a(2) eta arabarra %1,7a(1). Argi

dago beraz, ondoko sektore diagraman ikus dezakegun modura, herrialderik

ordezkatuena Gipuzkoa dugula :
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XX. IRUDIA: Herrialdekako banaketa. Sektore diagrama.

Bestetik, euskaldungoaren kopurua kontutan hartuz gero, ikus genezake

berrogeitasei udalerri hauetatik (Zarzalejos kanpoan utzirik noski)

75,88%
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-215-

Laginaren deskribapena

Azkoiti Etxebarria Urduliz

Azpeiti Ezkioga Urrestila

Behobi Cetaria Zaldibi

Bergara Getxo Zalla

Bidania Hernani Zarautz

Bilbo Hondarribia Zarzalejos

Billafranka Ibarra Zizurkil

Deba Idiazabal
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hogeitabederatzitan, (hala nola: Aia, Antzuola, Ataun, Azkoiti, Azpeiti, Bergara,

Bidania, Billafranka, Deba, Elduaien, Eskoriatza, Etxalar, Etxebarria, Ezkioga,

Cetaria, Hernani, Hondarribia, Ibarra, Idiazabal, Itziar, Lazkao, Lekeitio, Loiola,

Markina, Ordizi, Urrestila, Zaldibi, Zarautz eta Zizurkil) euskaldunen kopurua %70

baino handiagoa dela; beraz, gure subjektuen erdiak baino gehiago euskaldunak

izateaz gain, hizkuntz-giro euskalduna dute erabat.

6.8.- Subjektuak eta diagnostikoa

Oraingo honetan, arestian aipatutakoari helduko diogu; diagnostikoari bain zuzen

ere. Afasia mota zehatzaren diagnostikoarekin, hogeitabost subjektu ditugu, eta

ondoko irudian ikusi dezakegun modura zortzik, Broka afasia dute diagnostikaturik .

Hauetako sei gizonezkoak dira eta gainontzeko biak berriz emakumezkoak . Wernicke

afasia diagnostikoarekin, bederatzi subjektu ditugu : sei gizonezko eta hiru

emakumezko hain zuzen ere. Azkenik, zortzi subjektu ditugu erabateko afasiaren

diagnostikoaz, hauetatik sei gizonezkoak izanik eta bi emakumezkoak.

Ikus dezagun hau bera histograman :
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)OQ. IRUDIA: Subjektuen banaketa diagnostikatutako afasia motaren arabera

Lehen esan bezala, kasu gutxi ditugu afasia mota diagnostikatuta dutenik, baina

askoz ere kasu gehiagotan agertzen zaigu zein hemisferio den kaltea jasan duena.

Dudarik gabe, oso garrantzitsua da datu hau jakitea zeren eta honen bitartez ikus

baitezakegu ea gure subjektuengan ba ote dagoen nolabaiteko erlaziorik kaltetutako

hemisferioa eta hizkuntzaren artean. Ondoko grafikoan ikusiko dugun bezala, 46

subjektuen diagnostikoa dugu kaltetutako hemisferioari dagokionean . Hauetako

hogeita hemeretzik, kaltea ezkerreko hemisferioan jasan dute ; batek eskuinekoan eta

seik bi aldetan.

Sexuen arabera banatuz gero, histograma berean ikus dezakegu ezkerreko

hemisferioa kaltetuta dutenen artean hogeitazortzi gizonezkoak direla (portzentai

erlatibotan gizonezkoen %85ak du kaltetuta ezkerreko hemisferioa) eta hamaika

emakumezkoak (portzentai erlatibotan berriz ere, emakumezkoen %85ak du ezkerreko

hemisferioa kaltetuta, gizonezkoen modura) . Bakar batek dauka kaltetuta eskuineko

hemisferioa, eta berau gizonezkoa da (portzentai erlatibotan, gizonezkoen %3a

eskuineko hemisferioa kaltetuta duena). Azkenik, sei subjektu ditugu bi aldeak



n 1n
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kaltetuta dituztenen artean, lau gizonezkoak (hau da, gizonezkoen %12ak ditu bi

aldeak kalteturik) eta bi emakumezkoak direlarik (hau da, emakumezkoen %15ak

ditu bi aldeak kalteturik) .

Ikus dezagun orain arte esandako hau argiago ondoko irudian :

20

XXII . IRUDIA: Subjektuen banaketa kaltetutako garun-hemisferioaren arabera

Irudi honetan ikus dezakegun modura eta azterketa gehientsuenekin bat datorren

datua da, subjektu gehienek, ezkerreko hemisferioa dutela kaltetuen, eta ia inork ere

ez eskuinekoa (gure kasuan, bakarra) ; hauek baino ohizkoagoak direlarik bi aldeak

kaltetuak dituztenak (honetan ere gure datuak bat datoz, 6 kasu baititugu) . Beraz,

nabarmenki nagusitzen dira gure azterketan, ezkerreko hemisferioa kaltetua duten

subjektuak.

Ondoren, gaitz hauen jatorria zein den ikus dezakegu. Guk etiologia datuak

ezagutzen ditugun berrogeitasei subjektuek agertzen dituzten gaitzaren etiologia edo

jatorrian, bi mota besterik ez zaizkigu agertzen ; hala nola, jatorri kardiobaskularra

batetik, ugariena bera, eta traumatikoa bestetik. Berrogeitalau kasu ditugu jatorri

3n 40



kardiobaskularra dutenak eta bi besterik ez traumatikoak (esan beharra dago, jatorri

traumatikoa duten bi hauek (%4a alegia), bederatzi urteko mutila eta hamahiru

urteko neska ditugula eta biak ere istripu, erorketa edo kolpe batjasandakoak) . Jatorri

kardiobaskularra dutenak, gainontzeko berrogeitalauak dira; hau da, %96a.

Hauetako hogeita hamabi gizonezkoak dira eta hamabi emakumezkoak.

Ikus dezagun argiago ondorengo irudian :

zein emakume.

6.9.- Subjektuen banaketa lesiotik azterketara bitartean pasatako

denboraren arabera

Ikus dezagun ondorengo irudian, lesioa jasan eta azterketa burutu artean iragandako

10
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20 30

XXIII. IRUDIA: Subjektuen banaketa gaitzaren etiologiaren arabera

40 50

Beraz, etiologia kardiobaskularra da nagusia gare subjektuen artean ere, bai gizon

denbora:
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XXIV. IRUDIA: Subjektuen banaketa lesiotik azterketara artean pasatako denboraren arabera

Aurreko histogramak erakusten digun bezala, kasurik hurbilenean hilabete baino

gutxiago pasa da gaitza jasan eta azterketa burutu bitartean (kasuren batean egun bat

besterik ez) eta urrunenean, la hamaika urte . Hala ere, maiztasuna kontutan harturik,

gehientsuenak (%o13,5a) bi urteen inguruan biltzen dira; hau da, azterketa, lesioa jasan

eta bi urte beranduago egin zaie.

Maiztasunaren arabera bigarrena litzateke zazpi hilabete pasa ondoren burutzea

azterketa (%10,1) . Ondoren, bost subjektu ditugu (%8,5a) azterketa bost hilabete pasa

ondoren egin zaienak; beste lau kasu (%6,8a) azterketa hilabete pasa aurretik egin

zaienak; beste hainbeste se¡ hilabete pasa ondoren eta beste hainbeste hiru urte pasa

ondoren. Hurrena, hiru subjektu ditugu (%5,la) azterketa hamabost hilabete pasa

ondoren burutu zitzaiena eta beste hainbeste hamasei hilabete pasa ondorengoak .

Geroxeago, bi kasu (%3,4a) hilabete pasa ondoren aztertu zirenak, beste hainbeste bi

hilabete pasa ondoren, beste bi zortzi hilabete pasa ondoren, hamar hilabete pasa

ondoren eta beste hainbeste hamaika hilabete pasa ondoren. Azkenik, kasu bakarra

dugu hiru hilabete pasa ondoren aztertu duguna; gauza bera lau hilabete pasa ondoren,

bost hilabete pasa ondoren, hogeitabat hilabete, hogeitasei hilabete, berrogeitasei
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hilabete, berrogeita hemeretzi hilabete, hirurogei hilabete, larogeita lau hilabete,

laurogeita hamalau hilabete, laurogeita hamasei hilabete eta bakarra ehun eta

hogei hilabete pasa ondoren aztertu zena.

Orokorrean zerbait esatekotan, subjektu guztien %80a, lesioa jasan eta bi urte baino

lehen aztertu genuela da, zenbalt kasuetan hizkuntzaren nahastearen lehenengo

faseak aztertu ahal izan genituelarik eta beste zenbaitetan egonkorragoak.

6.10.- Subjektuen banaketa adin eta afasia motaren arabera

Azkenik eta atal honi amaiera emateko, ikus dezagun nolakoa den afasia mota

eta adinaren araberako banaketa, hemendik abiatuta ikus ahal izango baitugu, ba ote

dagoen inolako harremanik adin eta afasia motaren artean, guk aztertutako

subjektuengan behintzat.

Beha dezagun bada ondoko taula :

57. TAULA: Sub ektuen banaketa adin eta afasia motaren arabera

ADINA BROCA WERNICKE GLOBAL ANOMIA TRANSCORT Guztira

0-20 0 0 0 0 0

21-30 0 0 0 0 0 0

31-40 1 0 0 0 0 1

41-50 1 1 1 0 0 3

51-60 1 0 2 0 0 3

61-70 3 5 3 2 0 13

71-80 2 3 2 1 1 9

81-90 0 0 1 0 0 1

Guzt. 8 9 9 3 1 30



esandakoa :
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Bertan ikus dezakegunez, eta dagoeneko adinaren sailean aztertuta dagoena (nahiz

eta oraingo honetan afasia mota diagnostikatuta dutenak bakarrik kontutan hartu,

laginaren erdia bakarrik delarik), afasia kasu gehienak (%43a), 61-70 adin multzoan

biltzen direla. Bigarren kopururik handiena, hurrengo multzoak jasotzen du; 71-80 urte

kopurukoak alegia kasuen %30a biltzen duelarik. Bi hauen inguruan bilduko lirateke

beraz kasu guztien %73a (61-80 urte artean).

Afasia mota kontutan harturik berriz, oso banaketa antzekoa dute guztira hartuta

Broca, Wernicke eta Erabateko afasia motek ; hau da, bakoitzaren inguruan zortzi,

bederatzi eta bederatzi kasu biltzen dira . Baina adin banaketa adin taldeka eginaz,

Wernicke afasia mota nagusitzen zaigu 61-70 adin taldean bai eta 71-80koan ere. Hala

ere, gainontzekoengandikako aldea ez dugu uste esanguratsua denik eta are gutxiago,

kontutan hartzen badugu zein txikia den afasia mota diagnostikatuta dutenen multzoa .

Hala ere, hona azkeneko grafikoa, non argiago ikus dezakegun orain arte
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XXV. IRUDIA: Subjektuen banaketa afasia mota eta adinaren arabera .
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i

Honi lotuta, beste zerbait esan genezake. Gazteenen artean (40 urte arte), Broka

kasu bat besterik e zaigu agertzen. Zaharrenen artean berriz (81-90 urte), erabateko

afasia edo afasia globala da agertzen zaigun bakarra .
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7.1:Elebidun Afasikoen taldea

Azterketetan sartu aurretik, goazen lehenik eta behin subjektu afasikoez eta

euskal afasiko taldeaz bi hitz esatera, beraiek eta beren gaisotasunaren nondik

norako eta ingurua hobeto ezagutzearren .

Ikusi berriak ditugu aurreko atalean subjektuen ezaugarriak (sexu, adin, eritetxe,

jatorrizko hizkuntz, afasia mota etab.), bai eta lehenengo atalean, -afasiarena hain

zuzen ere-, honen definizioa, etirologia etab . Baina egin dezagun ibilbidea gure

subjektuekin batera .

Gure subjektua, kasurik gehienetan gaitz kardiobaskularrak jota doa Ospitalera

(tronbosia esaterako) . Gaitz hau, hipertentsio arterialak eraginda izaten da askotan

eta konorte galeraren bitartez antzematen da zenbaitetan bai eta beste motatako

ondoezaz ere (ezin mugi, ezin hitzik esan, . . .). Hau jazotakoan, zuzenean eramaten dute

etxekoek edo lagunek aipatu subjektua Ospitalera edota bestela sendagileari deitu

ondoren honek bidaltzen du bertara .

Datuen azterketa

Honela iristen dira ate batetik ondoren guk aztertuko ditugun subjektuak

eritetxera . Bertara sartzeko beste ate bat ere izaten da, eta hau, istripuen atea da .

Hauek, kolpeak eraginda izaten dira gehienetan (auto istripuak sarritan) . Azkenik,

beste hirugarren atetxo baten bitartez ere iritsi daitezke gugana, eta hau, garuneko

ebakuntza edo bertan kokaturik dauden tumoreen eraginaren bitartez izaten da .
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Esan bezala, eta dagoeneko gure azterketako subjektuetan behatu ahal izan

dugun modura, kasurik gehienetan, etiologia kardiobaskularreko gaixotasunak jota

topatuko ditugu gure afasikoak .

Bakarrik iristen dira beraz eritetxera, eta subjektu bakar bezala jasoko du

beharrezko tratamendua . Honekin batera, oraindik ere garrantzi nagusia duena ezein

eritetxean sartuz geroztik, alderdi fisikoa da; hau da, kaltea eragin duen duen eta

bizitza arriskuan jartzen duen gaixotasunari aurre egin eta hau etetea. Honela beraz,

bigarren maila batean agertuko zaigu gu aztertzen ari garen Afasia, ez baita hil ala

bizikoa ez eta sendagilearen ardura nagusia ere. Hain da hartuta bigarren

mailakotzat, ez dela askotan gaixoaren historialean agertu ere egiten, ez eta

diagnostikoan ere . Ikus ditzagun adibide batzuk :

5. Kasua: Emakumea, 84 urte: "infarto en territorio talámico y occipital izquierdo por

obstrucción de la arteria cerebral posterior de origen arteriosclerótico o embólico . Cardiopatía

por miocardioesclerosis en ritmo sinusal . HTA. Trastorno evocación del lenguaje".

27. Kasua: Gizona, 64 urte: "ACVA isquémico. Arteria cerebral media izquierda .

Trombosis por arteriosclerosis . Diabetes. Polineuropatía crónica sensitiva . Retinopatía

diabética . Cardiopatía (arteriosclerosis generalizada)" .

30. Kasua: Gizona, 61 urte : "Encefalopatía . Multinfarto. Posible Enf. de Bisvanger .

HTA. Diabetes. Desorientación temporo-espacial . Amnesia hechos recientes. Comportamiento

aniñado. Lesión 16HEElo frontal, temporal, subcortical . Lados ambos."



trombosis, arteriosclerosis. HTA."

Datuen azterketa

34. Kasua: Emakumea, 79 urte: "ACVA. isquémico . Territorio vertebrobasilar,

Eta honela, hainbat. Ikus ditzagun orain, afasia espreski aipatzen dituzten beste

historiale batzutan jasotzen diren diagnostikoen adibideak :

1. Kasua: Gizona, 51 urte : "Ictus infarto silviano anterior izquierdo . Trombosis por

arteriosclerosis . Broca. Lesión lóbulo frontal ."

6. Kasua: Emakumea, 62 urte: "Encefalopatía hipertensiva. HTA . Afasia global . Lesión

lóbulo frontal, temporal, occipital, lado izquierdo ."

7. Kasua: Gizona, 65 urte: "ACVA. isquémico. Territorio posterior cerebral medio

izquierdo. Trombosis por arteriosclerosis (oclusión carotidea izquierda) . Trastorno comprensión

y evocación lenguaje. Afasia global . Lesión lóbulo frontal, temporal ."

14. Kasua: Gizona, 72 urte: "ACVA isquémico . Cerebral media izquierda subdivisión

posterior . Trombótico. Arteriosclerosis. ACVA hemisferio derecho + claudicación intermitente .

HTA. Diabetes. Afasia Wernicke. Lesión lóbulo temporal, parietal, occipital, ambos lados."

23. Kasua: Gizona, 50 unte : "ACVA isquémico. Subdivisión anterior arteria cerebral

media izquierda. Arteriosclerosis . Trombosis. HTA. Fumador. Bebedor. Afasia Broca. Lesión

lóbulo frontal, lado izquierdo."

Gainontzeko guztiak, hauen antzerakoak dira, eta argi gelditzen da beraz zer

den garrantzi nagusia duena. Sendabidea jartzerakoan ere, hurrenkera bera ematen da,
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lehenik, ustez gaixotasunaren iturria denari sendabidea jarriaz eta beranduagorako

utziaz honek eragindakoak (afasia eta arazo motoreak gehienetan). Gaixoa

lehenengotaz sendatuta dagoela ikusten dutenean, alta ematen zaio. Hemendik

aurrera, bi aukera izango ditu ondorioz afasiko gelditu den subjektuak: duela gutxi arte

behintzat (ikerketa hauen datuak eritetxeetan biltzen aritu ginenean ; hau da, 1984-86

artean), astean bitan hamabost minutuz eritetxeak berak eskainitako berreskuraketari

ekin (ahoskapena, irudien izendapena, irakurketa-idazketa) edota bere kabuz, bide

pribatutik ekin berreskuraketari. Eritetxekoa subjektuek laster uzten dute bertan

behera, intentsitate txikiz ematen denez eta asko eritetxetik urruti bizi, etekin

handirik ez dutela ateratzen ikusten baitute . Tamalez, azken bat ere aipatu behar

dugu; hau da, inolako berreskuraketari heltzen ez diotenak .

Bestalde, gure ustetan oso garrantzitsua den beste datu bat ere aipatu beharra

dugu: berreskuraketa instituzionala, gazteleraz eta gazteleraz bakarrik eskaintzen

dela (eta kasurik gehienetan ez guztietan esateagatik pribatuan ere) . Honetaz

gainera, ez dago egon euskaraz hizkuntzaren berreskuraketari ekiteko inolako

metodologiarik. Hementxe dugu beraz bete beharreko hutsunetako bat : hizkuntzaren

berreskuraketarako euskarazko metodologia sortzea.

Afasikoekin jarraituaz, bi aldetatik ekingo diogu hauen azterketari . Alde

batetik, orain arte beraiekin erabilitako metodo klinikoaz baliatuko gara; hau da,

bakarkako azterketari ekingo diogu. Honi aurre egiteko, anamnesia dugu batetik; hau

da, gaixoari buruzko datuen bilketa . Honetaz gainera, eritetxean aztertu ondoren bere

lesioaz eginiko diagnostikoa dugu. Azkenik, ondoren pasa zaion E.A.T. testaren

erantzunak izango ditugu aztergai. Orain arte, ez da estrategia amankomunik

erabiltzen ez afasiaren diagnostikoan (adibide gutxi hauetan ikus ahal izan dugun
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modura ere, batzutan afasia aipatzen da eta ez bestetan, zenbaitetan mota ere agertzen

da baina inolako ezaugarririk ez bestetan; beraz, sendagile edo sendagile-talde

bakoitzaren arabera desberdina izaten da afasiaren diagnostikoari ematen zaion

tratamendua) ez eta berreskuraketan ere (ia ia bakoitzaren esku gelditzen dela esan

baitezakegu azken hau) .

Azaldutako metodo kliniko honetaz gainera beraz, beste alderdi bat ere

kontutan izango dugu afasikoen azterketari ekiterakoan, eta hau, taldearen azterketa

edota metodo estatistikoen erabilera izango da. Izan ere, nahiz eta bakoitzak egoera

berezi bat eduki eta agian gaitz desberdinak jasan, abiatzeko badute guretzat

ezaugarri amankomun bat, eta hau, afasia da. Azterketarako aukeratutako subjektu

guztiak, afasiak jota daude edo egon dira, eta hau besterik ez bada ere, honek

gutxienik biltzen ditu talde batean, eta honetaz, zenbait alderdi, talde bezala aztertu

ahal izango ditugu .

Talde orokor honetatik abiatuta; afasikoena alegia, amankomunak ziren

ezaugarri gehiago ba ote zeuden galdezka hasi ginen. Honela, talde txikiagoak sortu

genituen. Aurreko atalean -Laginaren deskribapena- dagoeneko ikusi ditugu banaketan

ezaugarri hauen arabera eginda : sexua, adina, jatorrizko hizkuntza, ikasketak,

diagnostikoa, afasia mota, elebiduntasuna, lesiotik pasatako denbora.

Subjektu bakoitzaren azterketa zehatzetik, edota hasieran metodo klinikoaren

barruan sartutakoa aplikaturik, subjektu jakin horren egoera eta bilakaera ezagutu

ahal izango dugu eta agian zenbait bitxitasun adierazi ahal izango ditugu, banakako

kasuen deskribaketari ekiterakoan, baina metodo estatistikoa erabiliaz edo taldearen

azterketa, ondorio orokorrak atera ahal izango ditugu. Gure ustetan, biak dira
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baliagarri eta bata bestearen osagarri, zeren eta lehenengoaren bitartez, bakoitzaren

berreskuraketa plangintza eraiki ahal izango dugu, bere egoera propiotik abiatuta,

ahalik eta modu eraginkorrena bilatuz . Bigarrenaren bitartez berriz, guztientzat

baliagarriak izango diren ondorio orokorrak jasotzen ditugu .

Ez zaiguna egokia iruditzen, bata bestea gabe erabiltzea da, itsutu egin

gaitezkeela pentsatzen baitugu batean ala bestean murgilduta . Cure azterketa

honetan ere, honexegatik, bi alderdi eta metodo hauek batutzen saiatu gara, ikerketa-

gaiaren alderdi desberdinak kontutan hartu asmoz .

7.2 .Aztertu beharreko aldagaien zehaztapena

Arestian aipatutako bakarkako azterketaren bitartez, datu mordo bat bildu

ditugu, anamnesia, diagnostikoa eta E.A.T. froga direla bide, baina hurrengo urratsa,

sakonago aztertuko duguna mugatzea da .

Batetik, eta espreski E.A.T. edo zuzenago esatearren B .A.T. (Bilingual Aphasia

Test) frogaren erantzunen azterketa estatistikoetarako Montréalen (Canada) sortutako

Mac BAT berezko aplikapen informatikoa erabiliaz, eranskinetan agertzen diren

subjektu bakoitzaren datuak izango ditugu testaren atal desberdinen arabera

sailkatuta bai eta hizkuntzaren maila desberdinen arabera ere, euskaraz eta

gazteleraz. Testaren atal desberdinei buruz esan beharra dugu sakonean B atala dela

aztertu duguna, bera baita frogaren muina . A atalean, elebiduntasunari buruzko

datuak agertzen baitzaizkigu . C atala berriz, itzulpenarena hain zuzen ere, ezin izan

dugu aztertu tamalez, nahiz eta oso interesgarria izan, atal hau datuak jaso ondoren



Datuen azterketa

berregin baigenuen zenbait akats zuzendu eta azterketa zorrotzagoa egin ahal izateko

helburuarekin . Ezingo diogu beraz itzulpena (bai hitz zein esaldi) bezain atal

garrantzitsu eta interesgarria den arazoa sakonean aztertu .

Hau hemen izanik ere, gure nahia, ekarpen berriren bat egitea zen, guztiena

izaten den bezala bestalde . Ekarpen berria maila batean segurtatua genuen, subjektu

euskaldunak aztertzen genituen unetik, zeren eta hauek ez dira inoiz ere ezaugarri

hauetako ikerketa batean arterketa-subjektu izan . Baina hala ere, ez genuen proiektu

hau barnesartzen duen elebidun afasikoen nazioarte mailako ikerketak aztoratzea,

herri eta hizkuntza bakoitzeko errealitatea kontutan eduki gabe, besterik gabe

datuak eskaintzea. Cure errealitatetik abiatuta aztertu nahi genuen afasiko elebidun

taldea, eta gure mugak zeintzuk ziren jakin, atera zitezkeen ondorioak ahalik eta

zuzenenak izan zitezen.

Hauek honela, eta ikusirik ikerketaren mamia subjektu elebidunak zirela

(euskara eta gazteleradunak), alderdirik interesgarri eta garrantzitsuenetakoa,

hizkuntzen arteko konparaketan zegoela ikusi genuen . Zehaztapen hau egin bezain

laster has¡ zitzaizkigun agertzen lehenengo oztopoak . Bi hizkuntzen alderdi zehatzak

elkarren artean konpara ahal izateko, antzerako egoera eta mafia izan behar dute.

Ezin dugu adibidez eta gure kasua aipatzearren, buru-kalkulua (buruz eginiko

batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketak)euskaraz eta gazteleraz erkatu, zeren eta

subjektuen adinak adierazten duten egoeragatik; hau da, guztiek eragiketa hauek

gazteleraz egiten ikasi zituzten eta ez euskaraz, eta beti gainera gazteleraz egiten

jarraitu zuten. Honela bada gure subjektuek, buruzko kalkulua gazteleraz egiten zuten

frogaren gaztelerazko bertsioan baina baita euskarazko bertsioan ere, nahiz eta

erantzunak gero euskarara, oso azkar bazen ere, itzuli .
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Ezin genuen kasu honetan beraz hizkuntzen arteko desberdintasirna aztertu zeren

eta honi so egingo bagenio, euskaraz buru-kalkulua burutzeko gaitasun eza agertuko

bailitzaiguke, eta ez da inondik ere honela.

Idazketarekin ere antzekoa gertatu zitzaigun. Euskaraz alfabetatu gabeak

zirenez, askorentzat froga eguna izan zen euskaraz zerbait idatzi zuten lehen eguna .

Honek beraz eragozten zuen idazketaren (grafiarena ez bazen behintzat) inolako

azterketarik egitea eta are gehiago gaztelerarekin erkatzea .

Honekin beraz adierazi nahi duguna, subjektu hauen adierazgarri ziren

hizkuntzen status eta egoeraren azterketari ekin behar izan geniola da, bide okerretik

ez abiatzearren.

Dagoeneko ikusia dugu gure subjektuak bizi izan diren garaian ez zegoela

ikasketak euskaraz egiteko aukerarik ez eta euskaraz alfabetatzerik ere. Ez zuten

euskaraz idazten eta irakurtzen ikasi, ez zelako irakasten . Euskaraz irakurri

zezaketena, nahiz eta oso gutxi izan ez zegoen euskaraz apenas produkzio idatzirik,

irakurtzen zekitelako zen, baina ez euskaraz alfabetatuak zirelako . Honela bada,

Elebidunen Afasia Testean neurtzen diren hizkuntzaren alderdi asko, ez dituzte

euskaraz landu, lehentxoago aipatutako buru-kalkulua kasu, edota idazketa,

irakurketa eta hizkuntza formalarekin lotutako ariketa guztiak .

Ez zen gauza bera gertatzen beraien gaztelerarekin . Nahiz eta la subjektu

guztiak jatorriz euskaldunak izan eta inguru euskaldunean murgildu, eskolan
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emandako urtetan, gazteleraz alfabetatuak izan ziren guztiak eta ondoren ere

gaztelera lantzen jarraitu zuten, gutxienik prentsaren bitartez bazen ere.

Hau ikusirik, nahiz eta oso interesgarriak izan, hizkuntzaren zenbait alderdien

azterketa baztertu beharrean aurkitu ginen, egoera desberdina zela medio, ezin izan

baigenituen euskara eta gaztelera erkatu .

Honela bada, konparagarriak izan zitezkeen alderdi eta aldagaien bila abiatu

ginen; hau da, antzerako tratamendua izan zezaketeenak . Bestetik, honek ere

azterketa mugatu araziko zigun eta zehaztasun mallan gora egin .

Honela iritsi ginen Hizketa Espontaneoa eta Deskribaketara . Bi ariketa

hauetan, berezko jarioa jasotzen da . Hizketa espontaneoan, dagoeneko ikusi dugun

modura, gai bati buruzko bost minutuko jarioa bildu eta transkribatu ondoren aztertzen

da. Deskribaketan berriz, jarioa ere berezkoa da baina irudi sail bati lotuta; hau da,

sei irudiko marrazki batean gertatzen dela uste duena deskribatu behar du. Bigarren

ariketa hau beraz itxiagoa da, bai eta laburragoa ere. Ondoren, aurrekoan bezala,

transkribatu eta azterketari ekiten zaio .

Bi ariketa hauetan gure ustetan ez zen euskara kaltetuta gertatzen zeren eta

beraiek euskaldunak zirenez, euskara ezagutzen zuten, eta inguru euskaldunean bizi

zirenez, erabili ere guztiek erabili ohi zuten; beraz ahozko erabilera segurtatuta

zegoen eta honekin gazteleraren pareko malla . Pentsa daiteke jatorrizko euskaldunak

izanik gehiengoz, ahozko euskara maila gaztelerazkoa baina hobea izan zitekeela

baina bizi dugun egoera diglosikoa kontutan harturik, honek berak segurtatzen du

gazteleraren erabilera ere parekoa izatea. Aurkitu genituen beraz gure ustetan, bi
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hizkuntzetan parekagarriak ziren aldagaiak, modu honetan oinarri sendoagoak

genituelarik azterketei ekiteko eta ondorio fidagarriak ateratzeko .

Azaldutako bideari jarraituz beraz iritsi ginen gure azterketa nagusia eremu

hauetara mugatzera.

7.3.Erabilitako tresnak

Erabilitako tresnak azaltzerakoan, ezin dugu Elebidunentzako Afasia Testa

aipatu gabe utzi, hau izan baita ondorengo azterketak egin ahal izateko bidea ireki

duena. Ez gara baina tresna honi buruzko azalpenetan luzatuko, dagoeneko atal berezi

bateanazaldu baititugu froga honen ezaugarri eta nondik norakoak.

Frogaren erantzunen azterketak egiteko honako tresna hauek erabili ditugu :

-Batetik, eta aurreko atalean dagoeneko aipatu duguna, Mac BAT berezko

aplikapen informatikoa dugu. Hau, David E . Caldwell-ek sortu zuen 1991 . urtean

Canadako Montrealgo Mac Gill Unibertsitatean, nazioarteko Elebidunen Afasia

Ikerketa Proiektu barnean, E.A.T. (B.A.T.) neurketa tresnaren erantzunak aztertzeko

propio. Hiru atal ditu, frogak bezala, A, B eta C eta bakoitzeko erantzunak sartu

behar dira bertan B eta C alderdietako azterketak burutzen ditu.

-Bestetik, SPSSX azterketa estatistikoetarako programa bilduma erabili dugu

VAX ordenagailu bektorialean. Eranskinetan dugu honen bitartez burututako programa

gure ikerketako subjektuen erantzunak bildu eta aztertu ahal izateko. Honen bitartez
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egin ahal izan ditugu taldeko azterketak eta hauei buruzko ondorioak atera. Honen

bitartez sakondu ahal izan dugu lehen aipatutako Hizketa Espontaneo eta

Deskribaketan, hauei zegozkien aldagaiak aukeratuz eta beraiei buruzko

estatistikoak atereaz hizkuntza bakoitzerako . Beraren bitartez ere eraiki ahal izan

dugu alderdi hauetako hizkuntzen arteko erlazioa. Eta honen bitartez azkenik egin

ahal izan ditugu aldagai hauetako bi hizkuntzen arteko erkaketa Pearson koerlazioen

bitartez .

7.4.-Taldeko eta banakako azterketak

Taldeko azterketak direla eta, spssx azterketa estatistikoetarako programa

bilduma bitartez burututakoak dira. Esan bezala, Hizketa Espontaneoa eta

Deskribaketaren azterketetan murgildu gara, euskaraz zein gazteleraz, eta hauengan

eragina duten aldagaiak ba ote dauden eta hala izanik zeintzuk diren antzematen

saiatu gara .

7. 4. 1 .- Hizketa Espontaneoaren eta Deskribaketaren taldeko azterketa .

Hasteko, normalizazioan aztertutako estatistiko berak atera eta behatu

genituen. Honela identifika ditzakegu :

HEEletik HEE26 bitartean, euskarazko Hizketa Espontaneoari dagozkio .

HEG1etik HEG26 bitartean, gaztelerazko Hizketa Espontaneoari dagozkio .

DE01etik DE26 bitartean, euskarazko Deskribaketari dagozkio.

DGOletik DG26 bitartean, gaztelerazko Deskribaketari dagozkio .
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Honako aldagai hauek dira Oletik 26ra bitartean agertzen direnak kasu

01. Enuntziatu kopurua
02 . Hitz kopuru osoa
03 . Enuntziatuaren batez-besteko luzera
04 . Bost enuntziatu luzeenen batez-besteko luzera
05 . Hitz desberdin kopurua (mota)
06 . mota/lagin arteko erlazioa
07. Neologismo kopurua
08 . Logatomak sortarazten dituen parafasia fonemiko kopurua
09 . Hitzak sortarazten dituen parafasia fonemiko kopurua
10. Parafasia semantiko kopurua
11 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahi desberdinak)
12 . Pertseberazio kopurua
13 . Paragramatismo kopurua
14 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua
15 . Hitzen hurrenkeran egindako hutsegite kopurua
16 . Enuntziatuko aditz kopurua
17. Menpeko esaldi kopurua
18 . Sintagmarteko atseden kopurua

19 . Inguramen kopurua
20. Sintagma estereotipatu kopurua
21 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena
22 . Doinu erdalduna

23 . Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua
24 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua
25. Diskurtsoa koherentea da
26 . Diskurtsoa zentzuduna da

Ikus ditzagun ondoren datu hauei buruzko taulak:
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58. TAULA: Elebidun afasikoen hizketa es ntaneoaren azterketa . Euskara

Euskarazko Hizketa Espontaneoaren taulan ikus dezakegunez, gure subjektuek 21

esaldi ekoizten dituzte batez-beste 5 minututan, esaldi gehien ekoizten duena 120

izanik, eta gutxiena 0 noski. Bost minutu hauetan erabilitako hitz kopuru osoa, 139

dira batez-beste, balio handiena 604 izanik eta txikiena 0. Hitz kopuru osoa behatzen

dugunean, behin baino gehiagotan errepikaturik agertzen zaizkigu zenbait, eta

honexegatik, hitz desberdin kopurua ere hartuko dugu kontutan. Hau, batez-beste

70ekoa da, balio handiena 303 izanik eta txikiena 0; hau da, hitz kopuru osoaren erdia

gutxi gora behera.

Aldagaia Batazb. Desbid . Txi den Handien Kasu kop.

HEE1 21.286 27.317 .00 120.00 56
HEE2 139.018 170.805 0 604 56
HEM 332.000 296.940 0 940 55
HEE4 226.182 315.284 0 960 55
HEE5 70.945 82.911 0 303 55
HEE6 4.255 5.041 0 35 55
HEE7 211 528 0 2 38
HEE8 .684 1.757 0 9 38
HEE9 105 .311 0 1 38
HEE10 211 528 0 2 38
HEE11 289 1.228 0 7 38
HEE12 8.211 10.011 0 47 38
HEE13 553 2.036 0 12 38
HEE14 .842 1.732 0 7 38
HEE15 .211 .622 0 3 38
HEE16 8.342 5.132 0 21 38
HEE17 2.105 2.883 0 10 38
HEE18 .184 .609 0 3 38
HEE19 237 590 0 3 38
HEE20 3.105 3.294 0 11 38
HEE21 1.605 1.966 0 8 38
HEE22 .105 .453 0 2 38
HEE23 2.632 3.332 0 8 38
HEE24 553 1.408 0 7 38
HEE25 1.027 .287 0 2 37
HEE26 1.000 .236 0 2 37
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Hizketaren ezaugarri afasikoak behatzerakoan, batez-beste neologismo bat

baino gutxiago ekoizten dutela ikus dezakegu, balio handiena 2 izanik. Ez-hitzak

sortzen dituzten parafasia fonemikoak ere, bat baino txikiagoa da batez-beste,

baliorik handiena9 izanik. Ondorioz hitzak sortzen dituzten parafasia fonemiko bat

baino gutxiago ekoizten dute batez-beste gure subjektuek, eta baliorik handiena, 1 da.

Ekoizten dituzten parafasia semantikoak ere bat baino gutxiago dira batez-beste,

baliorik handiena 2 izanik . Modu berean, hitzezko parafasiak ere bat baino

txikiagoak dira batez-beste, gehien ekoizten dituena 7 izanik. Pertseberazioak aldiz,

maizago ematen dira; izan ere, hizketa normalean ere batzutan agertzen dira kopuru

txiki batean . Cure subjektuek batez-beste 8 pertseberazio azaltzen dituzte, baliorik

handiena47 izanik. Paragramatismoei so eginaz, hauek ere behin baino gutxiagotan

agertzen dira batez-beste, baina kasurik ugarienean, 12 aldiz agertzen dira .

Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfemak batez-beste bat bain zertxobait

gutxiago da baina baliorik handiena 7 delarik. Hitzen hurrenkeran egindako akatsak,

txikiagoa da, 1 baino gutxiago izanik batez-beste eta baliorik handiena 3 .

Hizketa afasikoaren ezaugarri diren aldagaiak utzi eta ekoiztutako aditzak

begiratzen baditugu, batez-beste bost minututan 8 aditz agertzen direla ikus dezakegu,

baliorik handiena 21 izanik. Menpeko esaldiak agertzen direla ere ikus dezakegu, bi

izanik batez-beste eta hamar ugarien agertzen den kasuan.

Berriz ere ezaugarri afasikoetara itzuliaz, lokuzio arteko atseden bat baino

gutxiago agertzen direla ikus dezakegu batez-beste, eta kopururik handiena, 3 dela .

Inguramen kopurua era berean bat baino txikiagoa da berriz ere, eta baliorik handiena

3. Estereotipia gehiago agertzen dira normala denez, 3 izanik batez-besteko balioa eta

11 handiena. Hitzak aurkitzeko zailtasun kopurua ere bat baino zertxobait
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gehiagokoa da eta balirik handiena 8 . Erdal hitzak, edota berak ezagutu eta

erabiltzen duen beste hizkuntzatik hartutako hitzak aztertzerakoan, 2,6 agertzen

zaizkigu batez-beste eta 8 gehien. Ekoiztutako esaldi okerrak aldiz bat bain gutxiago

dira batez-beste eta 7 baliorik handiena.

Euskarazko Hizketa espontaneoaren normalizazioarekin erkatzen baditugu datu

hauek, askoz ere balio txikiagoak azaltzen zaizkigu batez-bestekotan normaltasun

ezaugarri diren esaldi kopuru, hitz kopuru, hitz desberdin kopuru eta antzerako

aldagaietan. Afasikoen ezaugarriak diren eta normaletan kontutan hartu etan berriz,

zentzuzkoa den bezala balioak askoz ere handiagoak dira afasikoen taldeko batez-

bestekotan.

59. TAULA: Elebidun afasikoen hizketa es ntaneoaren azterketa . Gaztelera.

Aldagaia Batazb. Desbid. Txilden Handien Kasu kop .

HEG1 30596 45.707 .00 295.00 57
HEG2 180.088 199.819 0 811 57
HEG3 395.339 338.431 0 975 56
HEG4 235.607 337.564 0 980 56
HEGS 73.982 86.086 0 440 56
HEG6 4.857 9.709 0 52 56
HEG7 .650 1.819 0 10 40
HEG8 1.150 2.214 0 10 40
HEG9 .350 .864 0 4 40
HEG10 .475 1.198 0 5 40
HEG11 500 1.585 0 9 40
HEG12 13.975 15.649 0 59 40
HEG13 2.950 6.698 0 40 40
HEG14 3.100 8.208 0 50 40
HEG15 1.075 1.385 0 6 40
HEG16 9.450 8.209 0 50 40
HEG17 3.775 4.801 0 15 40
HEG18 .500 1.132 0 5 40
HEG19 525 1.109 0 6 40
HEC20 2.500 3.258 0 16 40
HEG21 2.475 2.3% 0 10 40
HEG22 2525 2.050 0 8 40
HEG23 325 1.309 0 8 40
HEG24 1550 6.551 0 41 40
HEG25 .975 .276 0 2 40
HEG26 .950 .316 0 2 40
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Harrigarria bada ere, gaztelerazko Hizketa Espontaneoa, euskarazkoa baina

aberatsagoa agertzen zaigu datu-azterketan . Ikus ditzagun hauek banan-bana. Cure

subjektuek gazteleraz batez-beste 30 esaldi ekoizten dituzte, gehien ekoizten dituenak,

295 sortzen dituelarik. Bi balio hauek euskaraz 21 eta 120 dira; beraz eta hasteko esan

genezake gazteleraz euskaraz baino esaldi gehiago ekoizten dituztela gure

azterketako subjektuek.

Hitz kopuru osoari dagokionean, aztertutako Hizketa Espontaneoaren bost

minututan, 180 hitz ekoizten dituzte batez-beste gazteleraz, gehienak 811 ekoizten

dituelarik . Datu hauek berriz ere euskarazkoak baina handiagoak dira; beraz, hitz

kopurua ere ugariagoa da gazteleraz euskaraz baino, euskararako kopuru hauek, 139

eta 604 direlarik.

Balio txikienak ez ditugu aipatuko zeren eta kasu guztietan eta aldagai

guztietan, 0 da .

Hitz desberdin kopurua aztertzerakoan, ez dugu euskararekiko desberdintasun

handiegirik topatuko . Euskaraz bezala gazteleraz ere, hitz desberdin kopurua, hitz

kopuru osoaren erdia da gutxi gora behera : 73 alegia, kopururik handiena 440 izanik.

Euskarazkoa balioak, 70 eta 303 genituen .

Orain artekoa, hizketa normalaren ezaugarriei zegokielarik, ikus ditzagun

hemendik aurrera, hizketaren ezaugarri afasikoak adierazten dituzten aldagaiak .

Aldagai hauetan balioak handiagoak dira gaztelerazko hizketaldian euskaraz

baino; nahiz eta aurrekoetan, balioak gazteleraren aldekoak izan . Ikus dezagun :

gazteleraz batez-beste 5 minututako hizketaldian, neologismo bat bain gubdxeago
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agertzen da, euskaraz bezala baino kopururik handiena 10 da, euskararen kasuan 2

delarik .

Ez-hitzak sortzen dituzten parafasia fonemiko kopurua, bat da batez-beste

(euskaraz bat baino gutxiago den artean) eta kopururik handiena 10da gazteleraz,

euskaraz 9 den artean. Hitzak sorrarazten dituzten parafasia fonemikoak direla eta,

euskararen antzera, bat baina gutxiago dira eta balio handiena 4 da, euskararen

kasuan 1 zen artean. Ekoizten dituzten parafasia semantikoak, 0.475 dira batez-beste

(euskaraz 0.211) eta kasurik handienean 5 (euskaraz 2 diren artean). Hitzezko

parafasia gehiago agertzen dira ere gazteleraz euskaraz baino : batezbeste 0.500 dira

gazteleraz agertzen direnak, euskaraz 0.289 ziren artean, eta kopururik handiena

agertzen duena 9 da gazteleraz, euskaraz 7 zirelarik .

Pertseberaziotan, aide handia ikusten dugu euskara eta gazteleraren artean .

Gazteleraz, ia 14 dira batez-beste hizketaldian agertzen diren pertseberazioa,

kopururik handiena 59 delarik. Kopuru hauek txikiagoak dira euskaraz, 8 izanik

batez-bestekoa eta 47 handiena. Paragramatismo gehiago agertzen dira ere

gaztelerazko hizketaldian. Batez-beste ia 3 dira ekoiztutakoak, euskaraz bat baino

gutxiago izanik, eta kopururik handiena 40 da gazteleraz, euskaraz 12 delarik; aldea

beraz handia da. Afasiari lotuta agertzen diren ezaugarriekin jarraituz, ahaztutako

derrigorrezko morfemak hartzen baditugu kontutan, 3 dira batez beste gaztelerazko

hizketaldian agertzen zaizkigunak (0.842 euskaraz) eta baliorik handiena 50 da,

euskararen 7tik urruti gelditzen delarik. Hitzen hurrenkeran egindako akats gehiago

agertzen zaizkigu modu berean gazteleraz euskaraz baino. Batez-besteko balioa 1.075

da gazteleraz (euskaraz 0.211) eta baliorik handiena 6, euskaraz erdia izanik .
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Zuzenean patologia adierazten ez duten ezaugarrietara itzuliaz, menpeko

esaldiak aztertuko ditugu segidan . Gaztelerazko jarioan, la lau agertzen zaizkigu

batez-beste, euskaraz bi agertzen zitzaizkigularik . Baliorik handiena 15 dugu

gazteleraz eta 10 euskaraz. Berriz ere, hizkuntzaren ezaugarri kulturaletan, nolabait

aipatzearren, gaztelera nagusitzen zaigu .

Hizkuntz murrizketa adierazten duten ezaugarrietara itzuliaz berriro, bai

lokuzio arteko atseden kopurua, bai inguramenak, esterotipiak, hitzak aurkitzeko

zailtasun nabarmena eta esaldi okerrak ere, gehiago agertzen dira gazteleraz

euskaraz baino, bai batez-bestekotan eta batez ere baliorik handienetan (ikus datu

zehatzak 59 . Taulan) .

Ondorioz, Hizketa Espontaneoaren euskara eta gazteleraren arteko erkaketa

eginez gero, hizketaldia edo hizketaren ezaugarri normal edo kulturalei

dagozkienean, gazteleraz euskaraz baino ugariagoa dela esan dezakegu nahiz eta gure

azterketako subjektuak jatorriz euskaldunak izan gehientsuenak . Hain zuzen ere,

gazteleraren aldeko alfabetatzearen eta euskararen ez alfabetatzearen eraginez dela

da gure ustea. Honetaz gainera, nahiz eta murritzagoa izan, zuzenagoa dela agertzen

zaigu euskarazko berezko hizketaldia, afasiaren ezaugarri diren aldagaiei so eginez,

gaztelerazko balioak euskarazkoak baino handiagoak direla ikusten baitugu .

Hizkuntzen arteko konparaketa ikusi ondoren, gazteleraren Hizketa

Espontaneoaren normalizazioko balioekin erkatuz gero, euskarazko kasuan ikusten

genuen bezala, kultura adierazleak izan daitezkeen enuntziatu kopuru, hitz kopuru

osoa, enuntziatuaren batez-besteko luzera eta hitz desberdin kopurua moduko



alegia .

Hizkuntz zailtasuna adierazten duten aldagaietan aldiz, logikoa den bezala

balioak normalizazioarenak baina handiagoak dira; hau da, inguramen, estereotipia

eta hitzak aurkitzeko zailtasun handiagoa da bai batez-bestekotan zein balio

handienetan ere elebidun afasikoen Hizketa Espontaneoan, normalizazioan baino .

Honenbestez, eta Hizketa Espontaneoa aide batetara utziz, goazen

Deskribaketaren azterketan sartzera. Lehenik eta behin, euskararen kasua aztertuko

dugu. Hona datuak 60. Taulan:

60 . TAULA: Elebidun afasikoen deskribaketaren azterketa . Euskara.

Datuen azterketa

aldagaiak aberatsagoak dira normalizazioaren kasuan; kopuruak handiagoak dira

Aldagala Batazb . Desbid . Txikien Handien Kasu kop.

DE01 8.500 15.185 0 110 56
DE02 48.304 98.790 0 720 56
DE03 303.655 269.978 0 742 55
DE04 337.944 325.749 0 880 54
DEO5 20.200 18.002 0 84 55
DE06 4.527 4.760 0 28 55
DE07 .513 1.449 0 6 39
DE08 308 .977 0 5 39
DE09 .000 .000 0 0 39
DE10 .077 .270 0 1 39
DE11 .128 .656 0 4 39
DE12 3.625 5.485 0 32 40
DE13 1.800 9.791 0 62 40
DE14 1.825 6.812 0 43 40
DE15 1.350 6.811 0 43 40
DE16 6.450 6.110 0 30 40
DE17 .600 1.297 0 7 40
DE18 .450 1.921 0 12 40
DE19 1.175 6.312 0 40 40
DE20 2.850 7.918 0 50 40
DE21 2.425 9.400 0 60 40
DE22 .125 463 0 2 40
DE23 .900 2.262 0 8 40
DE24 1575 6.648 0 41 40
DE25 .974 .362 0 2 39
DE26 .975 .357 0 2 40
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Taulan ikus dezakegun modura, zortzi esaldi eta erdi ekoizten dituzte bataz

beste gure subjektuek, baliorik handiena 110 izanik. Guztira, 48 hitz ekoizten dituzte

batez-beste deskribaketak irauten duen artean, kopuru handienaren jabe denak 720

ekoizten dituelarik. Aipatu hitz hauetatik, 20 dira desberdinak batez-beste eta 84

baliorik handienean.

Afasiari lotuta agertzen diren aldagaiei dagokienean, 3,6 pertseberazio

agertzen zaizkigu deskribaketan batez-beste (32 da baliorik handiena), ia bi

paragramatismo (62 baliorik handiena), la bi ahaztutako derrigorrezko morfema

batez-beste, baliorik handiena 43 delarik; eta hitzen hurrenkeran egindako akats bat

batez-beste deskribaketan, baliorik handiena 43 izanik.

Beste aldagaietara itzuliaz, sei aditz agertzen dira batez-beste deskribaketak

irauten duen artean, baliorik handiena 30 izanik . Menpeko 0.600 esaldi ekoizten

dituzte batez-beste eta 7 menpeko esaldi gehien ekoizten dituenak.

Hauek ikusi ondoren errepara diezaiegun hizkuntz murrizketaren adierazgarri

diren aldagaiei . Inguramen bat agertzen zaigu batez-beste (40 balio handiena); ia hiru

estereotipia (gehienez 50); hitzak aurkitzeko zailtasuna bitan batez-beste (50tan

kopururik handienean) eta esaldi bat eta erdi oker batez-beste (41 gehienez).

Aipatu datu hauen batez-bestekoak Deskribaketaren normalizazioarenekin

erkatuz gero, txikiagoak direla ikusiko dugu, espero bezala, jarioaren ezaugarri

normala diren aldagaietan behintzat ; hala nola: enuntziatu kopurua, hitz kopuru osoa,

hitz desberdin kopurua. Patologiaren adierazle diren ezaugarriei dagokienean, gure

azterketako subjektuek ekoiztutako kopurua, normala den bezala, handiagoa da.

-244-
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Ikus ditzagun ondoren gaztelerazko Deskribaketan agertzen zaizkigun datuak .

Ikus ondoko taula :

61 . TAULA: Elebidun afasikoen deskribaketaren azterketa . Gaztelera.

Gaztelerazko deskribaketa aztertzerakoan, hizketa espontaneoan gertatzen ez

zena gertatzen dela ikus dezakegu . Hizketa espontaneoa gazteleraz euskaraz baino

aberatsagoa zela ikusten genuen; nahiz eta nahasteak ere ugariagoak izan.

Deskribaketan aldiz, hizkuntzaren alderdi normalaren ezaugarri diren aldagaien

kopuruak, handiagoak dira euskaraz gazteleraz baino .

Aldagaia Batazb. Desbid . T dkien Handien Kasu kop.
c

DG01 6.211 6.338 0 31 57
DG02 38.789 44.257 0 217 57
DG03 328.786 314.626 0 950 56
DG04 316.321 342.165 0 960 56
DC05 18.554 16.071 0 64 56
DG06 3.673 2.976 0 12 55
DG07 .162 .501 0 2 37
DC08 .324 915 0 5 37
DC09 .054 .229 0 1 37
DC10 .189 518 0 2 37
DG11 243 .641 0 3 37
DG12 3.973 5.550 0 29 37
DG13 297 .812 0 3 37
DG14 .703 1.102 0 4 37
DG15 .135 419 0 2 37
DC16 6.189 5.071 0 15 37
DG17 .486 1.044 0 5 37
DG18 .162 501 0 2 37
DC19 .135 .347 0 1 37
DG20 .946 1.290 0 5 37
DC21 .838 1.590 0 9 37
DC22 2.243 1.832 0 5 37
DG23 .000 .000 0 0 37
DG24 .486 1 .387 0 8 37
DG25 972 291 0 2 36
DC26 1.028 .167 1 2 36
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Ikus dezagun hau esan ahal izateko agertzen zaizkigun datuak. Gazteleraz

batazbeste 6 esaldi ekoizten dituzte deskribaketak irauten duen artean (8.5 euskaraz),

baliorik handiena 31 izanik (110 euskaraz). Hitz kopurua guztira 38koa da gazteleraz

(48 euskaraz), balio handiena 217 delarik (720 euskaraz). Azken honetan aldea

nabarmenki handitzen dela dakusagu Hitz desberdinetan, orain arte kasu guztietan

gertatu zaigun modura, gutxi gora behera guztira ekoizten dituzten hitz kopuruaren

erdia da desberdinak direnak; hau da, 18 dira batez-bestekoiztutako hitz desberdinak

eta kopururik handiena, 64koa da . Euskarazko aldagai berarekin erkatuz gero, kopuru

hauen euskaraz gazteleraz baino handiagoa direla ikus ahal izango dugu ( 20 hitz

desberdin eta 84 kopururik handiena) .

Orain arte egin bezala goazen afasiari lotuta agertzen diren aldagaiak

aztertzera. Hizketa espontaneoan, gaztelerazko jarioa ugariagoa zela ikusten genuen

baina baita ere ezaugarri patologikoak ere . Gauza bera baina alderantzi ikusiko dugu

Deskribaketaren kasuan; hau da, hizketaldia ugariagoa da euskaraz, baina ezaugarri

afasikoak baita ere. Esan dezakegu beraz, garatuena agertzen den hizkuntzan, jarioa

handiagoa delako, hizketaren aztarna afasiko gehiago ere agertzen direla. Ikus

dezagun.

Gaztelerazko Deskribaketak irauten duen artean, 0.162 neologismo agertzen

zaizkigu batez-beste eta 2 gehienez (euskaraz 0.513 batez beste eta 6 gehienez) . Ez-

hitzak sortarazten dituzten parafasia fonemiko kopurua antzekoa da euskaraz zein

gazteleraz. Gazteleraz batez-beste 0.324 eta gehienez 5 izanik eta euskaraz 0.308

batez-beste eta 5 gehienez. Hitzak sortarazten dituzten parafasia fonemikoak berriz

ugariagoak dira gazteleraz (0.054 batez-beste eta 1 gehienez), euskaraz baino ( 0 eta



Datuen azterketa

0) . Parafasia semantikoak ere ugariagoak dira gazteleraz (0 .189 batez-beste eta 2

gehienez), euskaraz baino (0.077 batez-beste eta 1 gehienez). Hitzezko parafasiak eta

pertseberazioak, antzerako moduan ematen dira bai euskaraz zein gazteleraz, baina

paragramatismoak aldiz, askoz ere gehiago agertzen dira euskarazko jarioan (1.800

batez-beste eta 62 gehienez) gaztelerazkoan baino (0 .297 batez-beste eta 3 gehienez).

Ahaztutako derrigorrezko morfemak ere gutxiago dira gazteleraz : 0.703 batez-beste

(1.825 euskaraz) eta baliorik handiena 4 izanik (euskaraz 43) .

Modu berean, hitzen hurrenkeran burututako akatsak, gutxiago dira gazteleraz

(0.135 batez-beste eta 2 gehienez). Gauza bera gertatzen da gainontzeko aldagai

guztietan ere;hala nola: aditz kopurua, menpeko esaldi kopurua, lokuzioarteko

atseden kopurura, inguramenak, estereotipiak, hitzak aurkitzeko zailtasuna eta

esaldi okerrak .

Amaitzeko, gaztelerako Deskribaketaren Normalizazioarekin datuak

erkatzerakoan, batez-bestekotan ikus dezakegun modura, bai enuntziatu kopurua zein

hitz kopuru osoa bai eta hitz desberdin kopurua ere txikiagoa da elebidun afasikoen

kasuan eta nahiz eta hizketa normalean ere zenbaitetan agertzen diren baina

afasiarekin areagotzen diren sintagmarteko atseden kopurua, inguramen, estereotipia

eta hitzak aurkitzeko zailtasunak, ugariagoak dira elebidun afasikoetan normalengan

baino.



7. 4. 2 .- Hizkuntzen arteko erlazioa aldagaien arabera

Hizketa Espontaneoaren eta Deskribaketaren azterketan ikusi dugu dagoeneko

hizkuntzen artean desberdintasunak ematen direla eta oraingo honetan, hizkuntzen

arteko erlazio hori aztertzen saiatuko gara. Hau egin ahal izateko bideetako bat

honako formula honen aplikaketan datza:

Hizketa Espontaneorako: HEO01= HEE01-HEG01
(HEEOI+HEG01)

Hau da, euskarazko hizketa espontaneoaren aldagai bakoitza ken gaztelerazko

hizketa espontaneoaren aldagai bera, zati euskarazko eta gaztelerazko aldagai

berdinaren batuketa. Honen bitartez, emaitza bat jasoko dugu aldagaiko eta kopuru

hau negatiboa izanez gero, gazteleraren aldekoa dela aldagai hori adieraziko du.

Kopurua positiboa izanez gero aldiz, aldagai hori euskararen aldekoa dela

adieraziko du.

Ondoren, gauza bera egin ahal izango dugu deskribaketarekin, pareko formula

erabiliaz, hala :

Deskribaketarako: DEl-DG1
(DE1+DGI)

Hemen ere aurrekoan bezala, eragiketa honen bitartez hizkuntzen arteko

erlazioa ikus ahal izango dugu aldagai bakoitzeko .

Ikus dezagun ondoren 62. Taulan, eragiketa hau egin ondoren lortutako emaitzen

sailkapena Hizketa Espontaneorako :

Datuen azterketa
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62 . TAULA: Hizkuntzen arteko erlazioa aida aien arabera Hizketa es ontaneoa .

Bertan, euskararen aldekoak direla ikus ditzakegu estereotipiak eta esaldi

okerrak besterik ez. Gainontzeko guztiak: esaldi kopurua, hitz kopuru osoa, hitz

desberdin kopurua, neologismoak, ez-hitzak sortarazten dituzten parafasiak, hitzak

sortarazten dituzten parafasiak, parafasia semantikoak, hitzezko parafasiak,

pertseberazioak, paragramatismoak, ahaztutako derrigorrezko morfemak, hitzen

hurrenkeran buruturiko akatsak, aditz kopurua, menpeko esaldi kopurua, lokuzio

arteko atseden kopurua, inguramenak eta hitzak aurkitzeko zailtasuna, gazteleraren

aldekoak dira . Ondorioz, hizketa espontaneoa orokorrean gazteleraren aldekoa dela

esan dezakegu, bai hizkuntzaren alderdi normaletan zein afasiari lotutakoetan bai eta

hizkuntzaren murrizketa adierazten dutenetan ere . Honen azalpena, gure ustetan,

Aldagaia Batazb . Desbid . Txikien Handien Kasu kop.

HEO01 -.130 .575 -1.00 1.00 42
HEO02 -.158 .572 -1 .00 1.00 43
HEO03 -.031 .526 -1 .00 1.00 43
HEO04 -.004 .791 -1 .00 1.00 43
HEOO5 -.057 .559 -1 .00 1.00 43
HEO06 .096 .564 -1 .00 1.00 40
HEO07 -.021 .884 -1 .00 1.00 8
HEO08 -.250 .890 -1 .00 1.00 13
HEO09 -.200 1.033 -1 .00 1.00 10
HEO10 -.213 .800 -1.00 1.00 8
HEO11 -.313 .961 -1 .00 1.00 8
HEO12 -.194 .615 -1 .00 1.00 33
HEO13 -.807 .356 -1 .00 .04 16
HEO14 -.266 .803 -1 .00 1.00 19
HEO15 -.744 .645 -1 .00 1.00 19
HEO16 -.071 366 -1.00 1.00 27
HEO17 -.136 .858 -1 .00 1.00 26
HEO18 -.514 .842 -1 .00 1.00 10
HEO19 -.300 .911 -1 .00 1.00 11
HEO20 .031 .732 -1 .00 1.00 26
HEO21 -.196 .756 -1 .00 1.00 30
HE022 -.%7 .163 -1 .00 -.20 24
HE023 .794 .505 -1 .00 1.00 17
HE024 .159 .963 -1 .00 1.00 14
HEO25 .111 1 .018 -1 .00 1.00 3
HE026 .333 1.155 -1 .00 1.00 3
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kulturari lotuta legoke, lehen aipatu bezala; hau da, gaztelera izan da garapen

kulturala izan duen hizkuntza bakarra, ez aldiz euskara.

Nahiz eta garapen hau handia ez izan, euskararena baina handiagoa da kasu

guztietan, ez baitute euskaraz alfabetatzeko aukerarik izan eta beraz euskara

lantzeko. Honen ondorioz bada, kultura edo hizkuntzaren garapena adierazten

dituzten aldagaietan, hau gazteleraren aldekoa dela agertzen zaigu .

Nola azaldu baina ezaugarri patologikoak eta hizkuntzaren murrizketa

adierazten dutenak ere gazteleraren aldekoak izatea? . Esan bezala, jarioa ugariagoa

da gazteleraz euskaraz baino . Bestetik, gure subjektu guztiak afasikoak dira eta maila

batean edo bestean ezaugarri afasikoen aztarnak ageri dira . Jarioa handiagoa bada,

bertan ezaugarri afasikoak edota hizkuntzaren murrizketa adierazten dutenak ere

gehiago agertuko dira . Subjektu batek bi enuntziatu besterik ez baditu ekoizten, aukera

gutxi egongo dira aztertzen diren aldagai guztiak maiztasun handiz azaltzeko ; baina

ekoiztutako enuntziatuak hirurogei izanez gero, bertan askoz ere aldagai gehiago ager

daitezke bai kulturari lotutakoak baina baita bestelakoak ere .

Ikus dezagun ondoren zer den Deskribaketan gertatzen dena . 63 . Taulan,

lehentxoago aipatutako formula erabiliaz lortutako emaitzen azalpena agertzen

zaigu, bertatik abiatuta hizkuntzen arteko erlazioa aztertu dezakegularik aldagai

bakoitzeko. Hara:
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63 . TAULA: Hizkuntzen arteko erlazioa aida aien arabera Deskribaketa.

Oraingo honetan euskararen aldekoak, enuntziatu kopurua, hitz kopuru osoa,

hitz desberdin kopurua, neologismoak, ez-hitzak sortarazten dituzten parafasiak,

paragramatismoak, ahaztutako derrigorrezko morfemak, hitzen hurrenkeran

buruturiko akatsak, menpeko esaldiak, lokuzio arteko atseden kopurua, inguramenak,

esterotipiak eta hitzak aurkitzeko zailtasunak ditugu . Gazteleraren aldekoak aldiz,

hitzak sortarazten dituzten parafasia fonemikoak, parafasia semantikoak, hitzezko

parafasiak, pertseberazioak, aditz kopurua eta esaldi okerrak ditugu .

Aldagaia Batazb. Desbid . Txikien Handien Kasu kop .

D001 .107 .649 -1 .00 1.00 35
D002 .020 .591 -1 .00 1.00 43
D003 .042 .718 -1 .00 1.00 43
D004 .042 .762 -1 .00 1.00 41
DO05 .056 .617 -1 .00 1.00 41
D006 .148 .575 -1 .00 1.00 40
D007 .400 .907 -1 .00 1.00 8
D008 .019 .981 -1 .00 1 .00 9
D009 -1.000 .000 -1 .00 -1 .00 2
D010 -.067 1.011 -1 .00 1 .00 5
D011 -.333 1.033 -1 .00 1 .00 6
D012 -.172 .651 -1 .00 1 .00 29
D013 222 .900 -1 .00 1 .00 8
D014 .064 924 -1 .00 1 .00 14
D015 .239 1.026 1.00 1 .00 8
D016 -.004 .687 -1 .00 1 .00 26
D017 .033 .939 -1 .00 1 .00 10
D018 .333 .943 -1 .00 1 .00 5
D019 .143 1.069 -1 .00 1 .00 7
D020 .380 .745 -1 .00 1 .00 20
D021 .429 .652 -1.00 1 .00 15
D022 -.941 .197 -1 .00 - .20 22
D023 1.000 .000 1.00 1 .00 8
D024 -.056 .972 -1 .00 1 .00 14
D025 -.167 1.000 -1.00 1.00 4
D026 -.556 .770 -1 .00 .33 3
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Oraingo honetan, ia alderantzizkoa gertatzen zaigu; hau da, aldagai

gehientsuenak, euskararen aldekoak dira, eta gazteleraren aldekoak direnak gainera,

aditzak kenduta, afasiari lotutako ezaugarriak dira ; hau da, nolabaiteko

desbideraketak. Nola azal dezakegu bada oraingo hau? Gure ustetan gakoa ariketa

motan datza. Deskribaketa, Hizketa Espontaneoa baino askoz ere ariketa itxiagoa da,

dagoeneko emana dagoen irudi multzo jakin bat eta guztientzako berdina dena

deskribatu behar baitute. Honela bada, eta hizketa espontaneoan bost minututako

jarioa neurtzen bada deskribaketak batez-beste minutu eta erdi irauten duela kontutan

izanik, ez du bakoitzak sortu behar diskurtsoa baizik eta aurrean ikusten dituen

irudiei lotu. Ariketa honek beraz aurrekoak baina gutxiago adieraziko luke

hizkuntzaren kultur garapena gure ustetan baizik eta lotuago egongo litzateke bane-

egiturekin . Hauek euskaraz sendoagoak direnez, honela nabarmentzen dira.

Zehazki euskararen aldeko aldagaiak ikusi nahi izanez gero, Eranskinetan

agertuko zaizkigu 66 . Taulan Hizketa Espontaneoari dagozkionak eta 67. nean

Deskribaketarenak .

7.4.3 .- Hizkuntzen arteko erlazioa aldagaien arabera. Pearson

koerlazioak .

Aurreko atalean egin bezala, honetan ere, hizkuntzen arteko erlazioa aztertu

nahi dugu, batez ere, euskara eta gazteleraren arteko erlazio edo lotutarik ote dagoen

edo ez ikustearren. Hau aztertu ahal izateko , Pearson koerlazioak erabili ditugu eta

ondorengo Taulatan bakar bakarrik esanguratsuak diren datuak agertuko ditugu .

Aldagai guztien koerlazioak ikusi nahi izanez gero, Eranskinetan agertuko dira .
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Goazen 64. Taulan Hizketa Espontaneoaz agertzen zaizkigun datuak aztertzera .

Bertan ikus dezakegunez, koerlazio estua duten aldagaiak, hitz kopuru osoa,

parafasia semantikoak, pertseberazioak, lokuzio arteko atsedenak eta esterotipiak

ditugu . Era berean, diskurtsoaren unitate eta zentzua ere lotuta dago bi hizkuntzatan ;

hau da, bietan zentzuduna da diskurtsoa eta unitate bat osatzen du.

Lehenengo aldagaiak (hitz kopuru osoa) nahiz eta koerlazioa ez oso handia

izan, bi hizkuntzatan antzeko kopurua ekoizten dutela adierazten du. Gainontzeko

guztiak, afasiari lotutako ezaugarriak dira .

Esanguratsuak diren baino beste aldagai batzuri lotuta daudenak aztertuz gero,

patologia edota hizkuntz murrizketa adierazten duten aldagaiei lotzen zaizkiela esan

genezake; hala nola, parafasia semantiko, hitzezko parafasia, pertseberazioak,

paragrafiak, ahaztutako morfemak, hurrenkeran buruturiko akatsak, lokuzio arteko

atsedenak, inguramenak eta esterotipiak.

Hau honela izanik, euskara eta gazteleraren artean lokera handirik ez dagoela

esan dezakegu hizkuntza "normalari" dagokionean behintzat . Bai aldiz patologian.

Honela beraz pentsa dezakegu egituraz nahiko urrun dauden hizkuntzak direnez, ez

daudela elkarri lotuta, patologian ez bada . Badirudi sortutako kaltearen ondorioz,

antzerako ematen dela patologiaren ezaugarri diren nahasteak hizkuntza

desberdinetan; gure kasuan, euskaraz zein gazteleraz .

Ikus dezagun orain ondorengo Taulan, gauza bera gertatzen ote den

deskribaketari dagokionean .
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Goazen 64 . Taulan Hizketa Espontaneoaz agertzen zaizkigun datuak aztertzera .

Bertan ikus dezakegunez, koerlazio estua duten aldagaiak, hitz kopuru osoa,

parafasia semantikoak, pertseberazioak, lokuzio arteko atsedenak eta esterotipiak

ditugu . Era berean, diskurtsoaren unitate eta zentzua ere louta dago bi hizkuntzatan;

hau da, bietan zentzuduna da diskurtsoa eta unitate bat osatzen du.

Lehenengo aldagaiak (hitz kopuru osoa ) nahiz eta koerlazioa ez oso handia

izan, bi hizkuntzatan antzeko kopurua ekozten dutela adierazten du. Gainontzeko

guztiak, afasiari lotutako ezaugarriak dira.

Esanguratsuak diren baino beste aldagai batzutara lotuta daudenak aztertuz

gero, patologia edota hizkuntz murrizketa adierazten duten aldagaiei lotzen

zaizkiela esan genezake; hala nola, parafasia semantiko, hitzezko parafasia,

pertseberazioak, paragradiak, ahaztutako morfemak, ordenean buruturiko akatsak,

lokuzio arteko atsedenak, inguramenak eta esterotipiak.

Hau honela izanik, euskara eta gazteleraren artean lokera handirik ez dagoela

esan dezakegu hizkuntza "normalari" dagokionean behintzat . Bai aldiz patologian .

Honela beraz pentsa dezakegu egituraz nahiko urrun dauden hizkuntzak direnez, ez

daudela elkarri lotuta, patologian ez bada. Badirudi sortutako kaltearen ondorioz,

antzerako ematen dela patologiaren ezaugarri diren nahasteak hizkuntza

desberdinetan; gure kasuan, euskaraz zein gazteleraz .

Ikus dezagun orain ondorengo Taulan, gauza berA gertatzen ote den

deskribaketari dagokionean .
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Azken Taula honetan ikus dezakegun modura, koerlazio esanguratsua adierazten

duten aldagaiak, hitz kopuru desberdina , hitzen hurrenkeran buruturiko akatsak,

zentzua eta unitatea dira . Hizketa espontaneoan esan bezala, zentzua eta unitatea

lotuak egoteak, bietan ere deskribaketak zentzua duela eta unitatea osatzen duela

adierazten dute .

Gainontzeko koerlazio esanguratsua agertzen duten aldagaiak aztertzen

baditugu, bakoitzari baino patologiari lotzen zaizkiela ikus dezakegu honetan ere .

Honela, neologismo, ez-hitzak sortarazten dituzten parafasia fonemikoak, hitzezko

parafasiak, parafasia semantikoak, pertseberazioak, paragrafiak, hurrenkeran

buruturiko akatsak, lokuzio arteko atsedenei, ingurumen, estereotipiei eta hitzak

aurkitzeko zailtasunei lotuta daudela ikus genezake .

Deskribaketan ere beraz, Hizketa espontaneoan ateratako ondorio berberak

atera ditzakegu .

7. 4. 4.- Banakako azterketa .

VI. Eranskinean ditugu bilduak subjektu bakoitzaren erantzunen taulak .

Lehenik, Hizketa Espontaneoaren eta Deskribaketaren erantzunak agertzen zaizkigu

euskaraz eta gazteleraz eta ondoren, Mac Bat programaren bitartez lortutako datuak,

hizkuntzaren maila desberdinetan sailkaturik, bai euskaraz zein gazteleraz .



Datuen azterketa

Gainetik bada ere, kasu bakoitzaren deskribaketa txiki bat egingo dugu ondoren .

Subjektu bakoitzaren datu zehatzak jakin nahi izanez gero, jo ezazue VI. Eranskinera,

bertan baitaude erantzun guztiak taula moduan jarririk .

Hara ondoren subjektu bakoitzaren deskribaketa :

1 . Subjektua: Gizonezkoa dugu lehen subjektua, 51 urte zituen froga pasa

genionean. Errenteriarra da izatez , jatorriz euskalduna eta 12 urte eman zituen eskolan

eta lanbidez, langile arrunta izanik. Euskara, gaztelera eta frantsesa ezagutzen ditu

eta euskara eta gaztelera txikitatik ikasi zituen bietan ere erabilera ona izanik lesioa

jasan aurretik. Froga pasa genionean hamar hilabete ziren lesioa jasan zuela eta

Donostiako Arantzazuko Ama Ospitalean aztertu genuen. Istripu kardiobaskularra

jasan zuen, tronbosia eragin ziolarik eta ezkerreko hemisferioa gertatu zitzaion

kalteturik eta Broca afasia diagnostikatu zioten .

Guk egindako azterketen emaitzak jasotzen dutenez, euskaraz burututako

Hizketa Espontaneoa nahiko ona agertzen du, nahiz eta hitzak aurkitzeko zailtasuna

antzeman. Gztelerazkoa aldiz ez da egiteko gai izan eta ezin izan dugu aztertu, baina

nabarmena zen gazteleraz zuen oztopoa berezko adierazpenean.

Deskribaketa burutu zuen bai euskaraz zein gazteleraz eta nahiko ongi bietan

ere, nahiz eta euskararen aldekoagoa ikusi enuntziatu eta hitz kopurua guztira .

Frogaren erantzunen azterketa egin ondoren, euskaraz zein gazteleraz orokorrean

antzeko emaitzak eta nahiko onak dituela ikus genezake .Alderdirik kaltetuena bi

hizkuntzatan morfologia eratorria eta esaldien diktaketa agertzen ditu . Gazteleraz ez



ditu sinonimorik ematen ez eta kopia egiten ere . Modu berean, ez da gazteleraz hitzen

diktaketa burutzeko gai .

Datuen azterketa

Hizkuntzaren alderdi eta maila desberdinei dagokionean, alderdi fonologikoa

ondo gordeta duela azaltzen zaigu bai euskaraz zein gazteleraz; morfologikoa

euskaraz nahiko kaltetua du, gazteleraz hobetoxeago gordetzen duen artean ; lexikoa

eta sintaktikoa pareko agertzen dira bi hizkuntzatan eta nahiz eta akatsak egin ,

kaltetuak egon beraz, ez daude oso kalteturik ere . Alderdi semantikoa eskasagoa

agertzen du eta euskaraz gazteleraz baina hobeto gordetzen du . Ulermen maila ona du

bi hizkuntzatan bai eta errepikaketa eta epaia ere. Kaltetuagoa agertzen da lexikoa

eta proposizio alderdiak bi hizkuntzatan ; irakurketa hobeto duelarik eta idazketa

nahiko kalteturik euskaraz eta gazteleraz erabat .

2. Subjektua : tizona dugu, 75 urtetakoa eta Elduaiendarra . Jatorriz euskalduna

dugu eta eskolan lau urtez ibili dena . Lanbidez berriz, baserritarra dugu batetik, eta

baserritarren kasuan maiz gertatzen den modura, kanpoan ere lan egin zuen tailer

batean. Euskara eta gaztelera zituen hizkuntzatzat lesioa jasan aurretik eta ordurako

maila hobea zuen euskaraz gazteleraz baino. Donostiako Arantzazuko Ama

Ospitalean aztertu genuen jatorri kardiobaskularreko gaitzak jota ezkerraldeko

hemisferioa kalteturik Broca afasia diagnostikatu eta handik 4 urte eta 11

hilabetetara .

Hizketa Espontaneoari dagokionean, gaztelerazkoa euskarazkoa baina

aberatsagoa duela antzematen dugu eta biak ere nahiko ondo gordeak, nahiz eta

pertseberazio ugari agertu gazteleraz batez ere .
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Deskribaketa antzerakoa du euskaraz zein gazteleraz, ez aberatsegia baina

akatsik gabekoa .

Frogaren atal desberdinak direla eta antzerako emaitzak eta guztiak ere onak

dira bai euskaraz zein gazteleraz . Euskaraz burutzen ez duena, hitzen eta esaldien

diktaketa da .

Hizkuntzaren alderdiei maila desberdinei dagokienean, maila fonologiko,

sintaktiko eta semantikoak bai euskaraz zein gazteleraz ondo gordeta dituela ikus

dezakegu bai eta morfologikoa ere gazteleraz, baina ez aldiz euskaraz, nahiko

kaltetuta agertzen baita . Alderdi lexikoa ere nahiko ondo du baina gazteleraz

euskaraz baina hobeto .

3. Subjektua : Gizona dugu, 67 urtetakoa, Beobiarra, jatorriz euskalduna, eskolan

zazpi urte eman dituena eta lanbidez baserritarra dena. Euskara, gaztelera eta

frantsesa ezagutzen zituen gure subjektu honek eta euskara eta gaztelera txikitatik

ikasi eta erabili ere, bietan antzeko maila agertzen zuelarik kaltea jasan aurretik .

Donostiako Arantzazuko Ama Ospitalean aztertu genuen, jatorri kardiobaskularreko

gaitzaren ondorioz ezkerraldeko hemisferioa kalteturik Wernicke afasia

diagnostikatu ziotenetik zazpi urte eta hamar hilabetetara .

Hizketa Espontaneoa eta Deskribaketari dagokionean, ez genituen erantzunik

lortu; beraz berezko jarioa erabat kaltetua duela esan dezakegu bai euskaraz zein

gazteleraz .
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Frogaren atal desberdinak direla eta, burutzen dituen ariketa bakarrak eta ongi

gainera bai euskaraz zein gazteleraz, izendapena, aginduak entzundako hitzen

berrezagutza eta egitura sintaktikoen ulermena dira . Hitzen irakurketa eta ulermena

nahiko ongi du gordeta gazteleraz baina euskaraz aldiz, oso kalteturik agertzen da .

Esaldien irakurketa eta ulermena berriz ez du gazteleraz burutzen eta euskaraz bai,

erdiak ondo erantzuten dituelarik .

Hizkuntzaren alderdi fonologikoa, lexikoa eta sintaktikoa nahiko onak ditu

euskaraz zein gazteleraz, baina kaltetuak erabat morfologikoa eta semantikoa .

Ulermen maila ona du bai euskaraz zein gazteleraz, bai eta irakurketarena ere

gazteleraz baino ez euskaraz, eta gainontzeko guztiak erantzun gabe agertzen direnez,

erabat kaltetuak dituela suposa dezakegu bai euskaraz zein gazteleraz ere .

4. Subjektua: Gizonezkoa dugu, 63 urte dituena, Idiazabaldarra, eskolan ikasten

zazpi urte eman zituena, jatorriz euskalduna eta euskaraz gain gazteleraren jabe dena

nahiz eta maila hobea izan euskaraz gazteleraz baino lesioa jasan aurretik . Lanbidez

igeltsero eta baserritarra genuen laugarren subjektu hau . Donostiako Arantzazuko Ama

Ospitalean aztertu genuen jatorri kardiobaskularreko gaitzak jota ezkerraldeko

hemisferioa kalteturik Broca afasia diagnostikatu eta handik se¡ hilabetetara .

Hizketa Espontaneoari dagokionean, antzerako balioak agertzen zaizkigu bai

euskaraz zein gazteleraz, nahiko onak izanik, bietan ere pertseberazio ugari agertzen

direlarik. Deskribaketan ere antzerakoa ikus dezakegu.
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Frogaren atal gehienak ongi burutzen ditu bi hizkuntzatan orokorrean,

gaztelerazko onargarritasun semantikoa txarra agertzen duelarik . Esaldien diktaketa

eskasa da gazteleraz, baina euskaraz ez du burutzen.

Hizkuntzaren maila fonologiko, morfologiko, lexiko, sintaktiko eta

semantikoak onak ditu orokorrean, euskararen balioak gaztelerarenak baino hobeak

direlarik .

5. Subjektua : Cure bosgarren subjektua ere gizonezkoa da, 57 urtetakoa,

Zarauztarra, ikasten sei urte eman zituena, lanbidez perratzaile eta baserritarra eta

jatorriz euskalduna. Euskara eta gazteleraren jabe zen gaitzak jo aurretik eta euskaraz

gazteleraz baino maila hobea zuen . Donostiako Arantzazuko Ama Ospitalean aztertu

genuen, jatorri kardiobaskularreko gaitzak jota ezkerreko hemisferioa kalteturik

Erabateko afasia diagnostikatu eta 3 hilabetetara .

Hizketa espontaneoari dagokionean, euskarazkoa gaztelerazkoa baino

aberatsagoa du orokorrean . Era berean, neologismo gehiago agertzen ditu euskaraz bai

eta pertseberazio eta estereotipiak ere baina gazteleraz, euskaraz agertzen ez diren

paragramatismo, ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema, hitzen

hurrenkeran egindako hutsegiteak, inguramen, hitzak aurkitzeko zailtasuna eta doinu

erdalduna azaltzen dira . Deskribaketan ere gauza bera esan dezakegu.

Frogaren atal guztietan orokorrean emaitza hobeak ditu euskaraz gazteleraz

baino. Euskaraz kaltetuena hitzezko jarioa, esaldigintza, morfologikoki aurkakoak,

irakurritako esaldien errepikaketa, irakurritakoaren ulermena eta hitzen eta

esaldien diktaketa agertzen dira . Gazteleraz, antonimoak, esaldien errepikaketa,
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hitzezko jarioa, semantikoki aurkakoak, morfologia eratorria, morfologikoki

aurkakoak, entzundakoaren ulermena,hitzen eta esaldien irakurketa ozena,

irakurketa isila eta hitzen eta esaldien diktaketak jasotzen dute zero balioa .

Hizkuntzaren alderdi semantikoa da euskaraz kaltetuen agertzen dena eta

lexiko sintaktiko eta semantikoak gazteleraz . Euskararen alderdi lexikoa,

proposizionala, irakurketa eta idazketa nahiko eskasak ditu bai eta gaztelerazko

ulermena, lexikoa, proposizio eta idazketa ere .

6. Subjektua: Emakumezkoa dugu hau, 62 urte dituena, Añorgarra, eskolan zortzi

urtez aritu zena, lanbidez etxekoandrea eta jatorriz euskalduna . Euskara eta

gazteleraren jabe zen gaitzak jo aurretik nahiz eta ordurako gaztelera maila euskara

baina hobea izan . Donostiako Arantzazuko Ama Ospitalean aztertu genuen, jatorri

kardiobaskularreko gaitzak jota, ezkerreko hemisferioa kaltetu eta Erabateko afasia

diagnostikatu eta bost hilabetetara .

Hizketa espontaneoa eta Deskribaketari dagokionean ez zaizkigu baliorik

agertzen, baina honek ez du esan nahi jarioa eragotzita zuenik baizik eta

grabagailuarekin arazoak izan genituen eta ondorioz ez zuen bere ekoizpena jaso;

honexegatik beraz ezin ditugu aztertu, baina aipatu dezakegu aldiz, nahiko ona

agertzen zuela hizketa .

Frogari dagokionean, orokorrean ariketa guztiak ondo burutzen dituela ikus

genezake bai euskaraz zein gazteleraz, nahiz eta euskarazko egitura sintaktikoen

ulermena nahiko eskasa izan eta oso txarra esaldigintza . Balio hobeak ditu orokorrean

gazteleraz .
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Alderdi fonologiko, morfologiko . lexiko, sintaktiko eta semantikoak nahiko

ondo dituela ikusten da, gaztelerazko balioak euskarazkoak baina hobeak direlarik

orokorrean eta eskasena euskarazko alderdi morfologikoa azaltzen zaigularik .

Trebetasunen ebaluaketa ere ona da orokorrean bi hizkuntzatan, eta kaltetuena,

euskarazko proposiziogintza da .

7. Subjektua : Gizonezkoa, 65 urtetakoa, Pasai San Pedrokoa, hamar urtez aritu

dena eskolan, langile arrunta lanbidez eta jatorriz gazteleraduna . Euskara eta

gazteleraren jabe zen lesioa jasan aurretik eta gaztelera maila euskararena baino

hobea zuen. Donostiako Arantzazuko Ama Ospitalean aztertu genuen, jatorri

kardiobaskularreko tronbosiak jota, ezkerraldeko hemisferioa kaltetu eta Erabateko

afasia diagnostikatu eta handik zazpi hilabetetara .

Hizketa Espontaneoari dagokionean euskaraz ez zuela burutu ikus dezakegu, eta

gaztelerazko balioak aldiz nahiko onak direla, nahiz eta bertan neologismo,

parafasiak, pertseberazio, hutsegite, inguramen, estereotipia eta hitzak aurkitzeko

zailtasuna agertu .

Deskribaketari dagokionean, jarioa askoz ere hobea da bai euskaraz zein

gazteleraz, bietan ere antzerako balioak agertzen direlarik eta ez aldiz hizkuntzaren

murrizketa eta afasiaren ezaugarri patologikoak .

Frogari dagokionean, gazteleraz euskaraz baino hobetu burutzen duela ikus

dezakegu, oso kaltetuak agertzen direlarik euskaraz kategoria semantikoak,
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sinonimoak, esaldigintza, semantikoki aurkakoak, morfologia eratorria,

morfologikoki aurkakoak, irakurketa isila eta esaldien diktaketa . Gazteleraz,

egitura sintaktikoen ulermena, antonimoak, esaldien errepikapena eta morfologikoki

aurkakoak dira emaitza eskasenak jasotzen dituztenak .

Alderdi fonologiko eta sintaktikoak ondo gordeta dituela agertzen da bai

euskaraz zein gazteleraz. Euskarazko alderdi morfologiko eta semantikoak nahiko

kaltetuak dituela agertzen da bai eta gaztelerazko alderdi morfologikoa ere .

Era berean, nahiko eskasak direla esan dezakegu euskarazko lexikoa,

proposiziogintza eta idazketa bai eta gaztelerazko proposiziogintza ere .

8. Subjektua : Gizona, 66 urte dituena, Azpeitiarra, hamaika urte eman dituena

eskolan, arotza lanbidez eta jatorriz euskalduna . Euskara eta gazteleraren jabe zen eta

euskara maila hobea zuen gaztelerarena baino lesioa jasan aurretik . Donostiako

Arantzazuko Ama Ospitalean aztertu genuen jatorri kardiobaskularreko gaitzak

eraginda bi hemisferioak kalteturik Broca afasia diagnostikatu eta handik 5 urtetara .

Ikusten dugunez, ez du Hizketa Espontaneoa burutu ez euskaraz ez eta gazteleraz

ere; berezko jarioa beraz oso kaltetua duela esan genezake . Deskribaketari

dagokionean, egin du baina nahiko murritza dela antzeman daiteke, bi

hizkuntzetarako antzeko balioak agertzen dituelarik .

Froga aztertzerakoan orokorrean bi hizkuntzak antzerako balioak dituztela

antzeman dezakegu. Euskaraz kaltetuena agertzen dena morfologikoki aurkakoak eta
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esaldien diktaketa dira . Gazteleraz aldiz, esaldigintza, morfologikoki aurkakoak,

esaldien irakurketa ozena, irakurketa isila eta esaldien diktaketa ditu kaltetuen.

Hizkuntzaren alderdirik ahulena morfologikoa du bai euskaraz zein gazteleraz;

bai eta idazketa ere euskaraz eta proposiziogintza gazteleraz .

9. Subjektua : Gizona, 41 urte dituena, eskolan se¡ urte eman dituena, lanbidez

mekanikaria, jatorriz euskalduna eta euskara eta gazteleraren jabe zena afasia jasan

aurretik, nahiz eta maila hobea eduki euskaraz gazteleraz baino. Donostiako

Arantzazuko Ama Ospitalean aztertu genuen jatorri kardiobaskularreko tronbosiak

jota, eskerreko hemisferioa kalteturik Wernicke afasia diagnostikatu ziotenetik

hamaika hilabetetara .

Hizketa Espontaneoa aztertzerakoan, euskarazkoa gaztelerazkoa baino

aberatsagoa duela antzeman genezake nahiz eta jarioa ez oso ugaria izan bietan ere .

Deskribaketa dela eta, la balio berdinak agertzen zaizkigu bi hizkuntzatan.

Orokorrean ondo burutu ditu frogako eginbeharrak, emaitza hobeak izanik

euskaraz gazteleraz baino . Emaitza eskasenak gramatikalitate epaia, morfologikoki

aurkakoak eta esaldien diktaketan jaso ditu euskarari dagokionean eta gazteleraren

kasuan, gramatikalitate epaia, semantikoki aurkakoak, entzundakoaren ulermena,

irakurketa isila eta esaldien diktaketan jaso ditu puntuazio txikienak .

Euskararen alderdi morfologikoa du kaltetuena, besteetan gazteleraren gainetik

agertzen delarik .
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10 . Subjektua: Emakumea, 63 urte dituena, Ibarrakoa, bederatzi urte eman

dituena ikasten, lanbidez baserritar eta fabrikako langile arrunta zena . Jatorriz

euskalduna zen nahiz eta txikitatik jabetu gazteleraz ere eta bietan maila bera eduki

gaitzak jo aurretik, Donostiako Arantzazuko Ama Ospitalean aztertu genuen, jatorri

kardiobaskularreko gaitzak jota ezkerraldeko hemisferioa kaltetu eta Wernicke

afasia diagnostikatu ziotenetik urte bete eta lau hilabetetara.

Hizketa Espontaneoari dagokionean, euskarazkoa gaztelerazkoa baino askoz

ere urriagoa dela ikus dezakegu, bietan ere pertseberazioak agertzen direlarik bai eta

hitzak aurkitzeko zailtasuna ere . Gaztelera gainera parafasiak eta estereotipiak ere

agertzen zaizkigu . Deskribaketaren balioak antzerakoagoak dira eta bi hizkuntzatan

pertseberazioak eta hitzak aurkitzeko zailtasunak agertzen zaizkigu bai eta

neologismoak ere gazteleraz eta estereotipiak eta aproposak ez diren erdal hitzak ere

euskaraz .

Frogari dagokionean, gazteleraren aldekoagoak dira orokorrean emaitzak.

Euskaraz kaltetuen agertzen dira esaldigintza, semantikoki aurkakoak, morfologia

eratorria, morfologikoki aurkakoak, entzundakoaren ulermena, irakurketa isila eta

esaldien diktaketa. Gazteleraz berriz, egitura sintaktikoen ulermena, kategoria

semantikoak, sinonimoak, entzundakoaren ulermena eta esaldien diktaketa agert7en

dira kaltetuen .

Alderdi morfologikoa da euskaraz kaltetuen agertzen dena bai eta

proposiziogintza ere .
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11. Subjektua: Emakumea, 36 urte dituena, Arrasatearra, eskolan hamasei urtez

aritu dena eta lanbidez bulegaria . Jatorriz euskalduna da eta lesioa jasan aurretik

euskara eta gazteleraren jabe zen maila berean. Donostiako Arantzazuko Ama

Ospitalean aztertu genuen, jatorri kardiobaskularreko gaitzak jota, ezkerraldeko

hemisferio kalteturik Broca afasia diagnostikatu ziotenetik bi urte eta bi

hilabetetara .

Hizketa espontaneoa eta Deskribaketan ikus dezakegun modura, bietan

euskarazko jarioa falta da ; izan ere, ez da euskaraz berezko jariorik ekoizteko gai, bai

aldiz gazteleraz, hizkuntza honetan egin baitu berreskuraketa, nahiz eta bera jatorriz

euskalduna izan eta kasu zehatz honetan gainera, arazo bat gehiago gehitu zeren eta

seme-alabak ere jatorriz euskaldunak dira eta euskaraz eskolatuak ikastolan; honek,

komunikazioa euskaraz etetea eragin zuen ama eta seme-alaben artean eta azken

hauentzako arrotza den hizkuntzan berreraikitzea .

Gaztelerazko Hizketa Espontaneoa nahiko murritza da eta agertzen ditu

zenbait ezaugarri afasiko ; hala nola: parafasia fonemikoak, pertseberazioak eta

hitzak aurkitzeko zailtasunak . Deskribaketa Hizketa Espontaneoa baina hobea

agertzen da, pertseberazio batzuk besterik ez direlarik agertzen ezaugarri afasiko

modura .

Frogari dagokionean, erantzunak onak dira bai euskaraz zein gazteleraz,

kaltetuen agertzen direnak, euskarazko gramatikalitate epaia, esaldigintza,

morfologikoki aurkakoak, esaldien diktaketa eta esaldien irakurketa isila eta

ulermena eta gaztelerazko esaldien diktaketa eta hitzen eta esaldien irakurketa isila

eta ulermena.
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12. Subjektua: 76 urte dituen emakumea, Loiolakoa dena, zortzi urtez aritu zena

ikasten eta lanbidez saltzailea . Euskalduna zen jatorriz eta gazteleraz ere txikitatik

jabetu zen, gaixotasuna jasan aurretik maila hobea zuelarik gazteleraz euskaraz baino .

Donostiako Arantzazuko Ama Ospitalean aztertu genuen, jatorri kardiobaskularreko

gaixotasunak jota ezkerraldeko hemisferioa kalteturik, Wernicke afasia

diagnostikatu ziotenetik une pasa ondoren.

Hizketa Espontaneoa aztertzerakoan, gaztelera euskara baino askoz ere

aberatsagoa duela ikus dezakegu; nahiz eta gazteleraz ere agertu pertseberazioak,

paragramatismoak, hurrenkeran eginiko hutsegiteak eta estereotipiak. Euskaraz ere

antzematen zaizkio zenbait parafasia, pertseberazio, ahaztutako derrigorrezko

morfemak, inguramenak, hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena eta aproposak ez

diren hitz erdaldunak .

Deskribaketan ere antzerakoa gertatzen da, baina hizkuntzen arteko aldea

txikiagoa da . Euskarazko deskribaketan ere agertzen ditu pertseberazioak,

ahaztutako derrigorrezko morfemak, hurrenkeran egindako hutsegiteak, inguramenak,

hitzak aurkitzeko zailtasunak, aproposak ez diren hitz erdaldunak eta esaldi

okerrak. Gaztelerazko deskribaketan ere agertzen ditu parafasia, pertseberazio,

inguramen, estereotipia eta hitzak aurkitzeko zailtasuna .

Frogari dagokionean, orokorrean hobea da gazteleraren emaitza euskararena

baino. Euskaraz kaltetuen agertzen dena, antonimoak, gramatikalitate epaia,

esaldien errepikaketa, esaldigintza, semantikoki aurkakoak, morfologia eratorria,

morfologikoki aurkakoak, buru-kalkulua, irakurketa isila eta esaldien diktaketa
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dira. Gazteleraz berriz, antonimoak, esaldien errepikaketa eta esaldien irakurketa

isila eta ulermena dira kaltetuen agertzen diren alderdiak .

13. Subjektua: Hamahiru urtetako emakumea, Ataundarra, hamar urte eman

dituenak eskolan, lanbidez ikaslea eta jatorriz euskalduna . Gazteleraren jabe zen

baita ere, baina dagoeneko lesioa jasan aurretik maila hobea men euskaraz gazteleraz

baino. ASPACEn aztertu genuen, traumak jota .

Hizketa Espontaneoa aztertzerakoan, nahiz eta lesioa jasan aurretik erabat

euskararen aldekoa izan, gaztelerazko jarioa ugariagoa dela ikus dezakegu, nahiz eta

pertseberazio ugari agertu bai eta paragramatismo, hurrenkeran eginiko hutsegiteak,

hitzak aurkitzeko zailtasuna, aproposak ez diren erdal hitzak eta esaldi okerrak ere

agertu. Euskaraz bestalde pertseberazioren bat ere antzeman dezakegu baina ez ditu

gazteleraz adinako ezaugarri patologiko.

Deskribaketan ere antzerakoa gertatzen da nahiz eta balioak berdintsuagoak

izan, bietan ere pertseberazioak agertzen direlarik .

Frogari dagokionean, euskarazkoa orokorrean gaztelerazkoa baino hobetu burutu

duela antzeman dezakegu, euskarazkoa oso ongi egin duelarik eta gaztelerazkoan

alderdirik kaltetuena buru-kalkulua izanik .

14. Subjektua: Gizonezkoa, 72 urte dituena, Donostiarra, eskolan zazpi urtez

aritu dena, lanbidez langile arrunta eta jatorriz euskalduna . Euskaraz gain,

gazteleraren jabe zen maila berean lesioa jasan aurretik . Donostiako Arantzazuko Ama



Datuen azterketa

Eritetxean aztertu genuen, jatorri kardiobaskularreko tronbosiak jota hemisferio biak

kaltetuta Wernicke afasia diagnostikatu eta urte bete eta hiru hilabete beranduago .

Hizketa Espontaneoari dagokionean, gaztelera euskara baina askoz ere hobeto

gordetzen duela ikus dezakegu, nahiz eta bi hizkuntzatan agertu neologismoak,

parafasiak, pertseberazioak, hitzak aurkitzeko zailtasunak eta aproposak ez diren

erdal hitzak. Deskribaketan aldiz, antzeko balioak agertzen dira bi hizkuntzatan,

eta bietan ere pertseberazio ugari bai eta estereotipiak ere .

Froga dela eta, antzerako balioak agertzen zaizkigu bi hizkuntzatan, euskaraz

alderdi kaltetuenak izanik esaldien errepikapena, esaldigintza, morfologia

eratorria, morfologikoki aurkakoak, buru-kalkulua eta esaldien diktaketa .

Gazteleraz, gramatikalitate epaia, esaldien errepikapena eta esaldien diktaketa

dira kaltetuen agertzen diren alderdiak .

15. Subjektua : Emakumea, 84 urtetakoa, Esaingoa, sei urtez ibili zena eskolan,

langile arrunta lanbidez eta euskalduna jatorriz . Euskaraz gainera, gazteleraren jabe

zen modu berean lesioa jasan aurretik . Donostiako Arantzazuko Ama Eritetxean aztertu

genuen, jatorri kardiobaskularreko gaitzak jota, ezkerraldeko hemisferioa kalteturik,

gertatu eta zortzi egun barru .

Hizketa Espontaneoaren eta Deskribaketaren azterketan ikus dezakegunez,

euskarazko berezko jarioa erabat eragotzita du. Gaztelerazkoa aldiz nahiko aberatsa

agertzen da, nahiz eta zenbait pertseberazio, estereotipia eta hitzak aurkitzeko

zailtasunak agertu Hizketa Espontaneoan bai eta pertseberazioak ere Deskribaketan.
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16. Subjektua : tizona, 73 urte dituena, Idiazabaldarra, eskolan bost urtez ibili

zena, lanbidez baserritar eta arotza izan zena eta jatorriz euskalduna. Euskaraz gain,

gaztelera ere ezagutzen zuen gaitzak jo aurretik baina ordurako euskara maila

gaztelerakoa baina hobea zuen. Donostiako Arantzazuko Ama Eritetxean aztertu

genuen, jatorri kardiobaskularreko gaitzak jota, hemisferio biak kalteturik eta

Anomia diagnostikatu eta bi urte eta bederatzi hilabetetara .

Hizketa Espontaneoa eta Deskribaketan ikus daitekeen modura, ez zaigu

inolako baliorik agertzen, ez baizituen ariketa hauek burutu, oztopo latzak izanik,

nahiago zuelako isilik egon, hizketan zituen akats guztiak agertzea baino . Honekin

beraz, berezko jarioa nahiko eragotzia duela bi hizkuntzatan baino gehiago ezin dugu

esan.

Frogari dagokionean, bi hizkuntzatan ere antzerako emaitzak agertzen dira

orokorrean. Euskaraz kaltetuen agertzen direnak, kategoria semantikoak,

gramatikalitate epaia, hizjariotasuna, esaldigintza, morfologia eratorria,

morfologikoki aurkakoak, buru-kalkulua, irakurketa isila, kopia, hitzen eta esaldien

diktaketa eta esaldien irakurketa isila eta ulermena dira, alderdi nagusienak beraz.

Gazteleraz, egitura sintaktikoen ulermena, kategoria semantikoak, sinonimoak,

antonimoak, gramatikalitate epaia, esaldigintza, morfologia eratorria, esaldien

diktaketa eta esaldien irakurketa isila eta ulermena dira kaltetuen agertzen direnak .

Hizkuntzaren alderdi morfologikoa da euskaraz kaltetuen agertzen dena bai eta

gazteleraz ere eta bietan ere proposiziogintza eta honetaz gainera idazketa euskaraz .

17. Subjektua : 68 urteko gizona, Bidaniakoa, eskolan zortzi urte eman dituena,

baserritarra lanbidez eta euskalduna jatorriz. Gazteleraren jabe da euskaraz gain,
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baina askoz ere maila hobea zuen euskaraz gazteleraz baino lesioa jasan aurretik .

Donostiako Arantzazuko Ama Eritetxean aztertu genuen, jatorri kardiobaskularreko

tronbosiak jota, ezkerraldeko hemisferioa kaltetuta, hizketaren nahastean

diagnostikatu ziotenetik hiru urtetara .

Hizketa Espontaneoaren azterketan ikus dezakegun modura ez zaizkigu

gazteleraren emaitzak azaltzen, baina ez gaztelera eragotzita zuelako baizik eta

grabatzeko zinta hondaturik zegoelako . Gaztelerazko Hizketa Espontaneoari buruz

beraz ezin dugu deusere esan . Euskarari dagokionean, oso jario aberatsa duela antzeman

dezakegu, nahiz eta parafasiak, pertseberazioak, estereotipiak eta batez ere

aproposak ez diren erdal hitzak agertu. Deskribaketan orokorrean antzeko balioak

agertzen zaizkigu bi hizkuntzatan baina gazteleraz zertxobait hobea .

Frogari dagokionean, euskaraz sinonimoak, antonimoak, gramatikalitate epaia,

esaldien errepikaketa eta esaldien diktaketa dira kaltetuen agertzen direnak .

Gazteleraz berriz, morfologia eratorria, morfologikoki aurkakoak eta entzundakoaren

ulermena dira kalteturik agertzen diren alderdiak . Bestalde, hizkuntzaren alderdi

morfologikoa dela ikus genezake gazteleraz kaltetuen agertzen dena .

18. Subjektua : Gizonezkoa, 68 urte dituena, Amurriokoa, eskolan hamasei urte

eman dituena, lanbidez apaiza eta seminarioko irakasle, jatorriz gazteleraduna baina

era berean euskara, frantsesa, ingelesa, latina eta grekoaren jabe. Lesioa jasan aurretik

maila berean zen euskara eta gazteleraren jabe. Donostiako Arantzazuko Ama

Eritetxean aztertu genuen, jatorri kardiobaskularreko odolustearen ondoren,

ezkerraldeko hemisferioa kalteturik Wernicke afasia diagnostikatu eta hiru urtetara .
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Hizketa Espontaneoa eta Deskribaketa ez dira gazteleraz grabatu akats tekniko

bat medio eta beraz ez zaizkigu emaitza hauek agertzen baina hizkuntza oso

berreskuratuta duela aipa dezakegu ; berak dioen bezala, idazterakoan sumatzen du

bakarrik zenbait oztopo, zeren eta batzutan ezin duelarik kontrolatu, pentsatzen ari

dena idazten du jarri behar duenaren ordez . Euskarari dagokionean oso emaitza onak

agertzen dira bai Hizketa Espontaneoan zein Deskribaketan, nahiz eta

pertseberazioak bietan ere ugariak izan bai eta estereotipiak ere.

Frogari dagokionean ikus dezakegun modura, oso emaitza onak agertzen ditu bi

hizkuntzatan.

19 . Subjektua : Gizona, 50 urtekoa, Etxalarkoa, eskolan zortzi urtez ibili zena,

lanbidez mendi-lana zuena, euskalduna jatorriz baina honetaz gainera gazteleraren

jabe ere zena. Lesioa jasan aurretik maila hobea zuen euskaraz gazteleraz baino .

Donostiako Arantzazuko Ama Eritetxean aztertu genuen jatorri kardiobaskularreko

gaitzak jota ezkerraldeko hemisferioa kalteturik Erabateko afasia diagnostikatu

ziotenetik bi urte eta hiru hilabetetara .

Ikus dezakegunez Hizketa Espontaneoan ez zaizkigu emaitzarik agertzen ez

euskara ez eta gaztelaniarako ere, eta biak nahiko eragotzia dituela esan beharra

dugu. Gaztelerazko Deskribaketa egiteko ere ez da gai izan, gazteleraz blokeatu

egiten delarik eta euskaraz burutu du ariketa baino nahiko murritza dela antzeman

dezakegu .

Frogari dagokionean, oso kaltetuak agertzen dira alderdi gehienak bai euskaraz

zein gazteleraz, ondoen gordetzen direnak, izendapena, aginduak, entzundako hitzen

berrezagutza, hitzen errepikaketa, serieak eta izendapena direlarik bi hizkuntzatan .

Alderdi morfologikoa da euskaraz kaltetuen agertzen dena bai eta proposiziogintza
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ere; gazteleraz berriz alderdi morfologiko, semantiko eta lexikoak kalteturik dituela

ikusten dugu bai eta epaia, proposiziogintza, irakurketa eta idazketa ere .

20. Subjektua : Emakumea, 69 urte dituena, Eskoriatzakoa, eskolan sei urtez ibili

zena, lanbidez etxekoandrea, euskalduna jatorriz eta honetaz gainera gazteleraren

jabe ere zena nahiz eta maila txikiagoan gaitza jasan aurretik. Donostiako

Arantzazuko Ama Eritetxean aztertu genuen jatorri kardiobaskularreko gaitzak jota,

Wernicke afasia diagnostikatu eta 2 urte pasa ondoren .

Hizketa espontaneoa ikus dezakegun bezala nahiko emaitza onak agertzen

zaizkigu euskaraz batez ere . Deskribaketaren emaitzak ere oso onak dira euskaraz eta

gazteleraz ez du burutu .

Frogari dagokionez, bi hizkuntzatan ere ondo burutu ditu ariketak orokorrean,

euskaraz kaltetuena gramatikalitate epaia, morfologia eratorria eta morfologikoki

aurkakoak izanik . Gazteleraz berriz antonimoak eta esaldigintza dira kaltetuen

antzematen direnak .

21 . Subjektua: Emakumea, 51 urte dituena, Ezkiokoa, ikasten bost urte eman

dituena, lanbidez etxekoandrea, euskalduna jatorriz eta maila berean gazteleraren

jabe zena gaitzak jo aurretik. Donostiako Arantzazuko Ama Eritetxean aztertu genuen

jatorri kardiobaskularreko gaitzak jota ezkerraldeko hemisferioa kalteturik

Erabateko afasia diagnostikatu eta bi urtetara .



Datuen azterketa

Hizketa Espontaneoa eta Deskribaketa ere oso aberatsak ez direla ikus

genezake eta antzerako balioak agertzen dira bi hizkuntzatan; berezko jarioan

pertseberazioak eta estereotipiak agertzen direlarik bai euskaraz zein gazteleraz .

Frogari dagokionean, gramatikalitate epaia, esaldien errepikaketa,

morfologikoki aurkakoak, entzundako hitzen eta esaldien errepikaketa, irakurketa

isila, kopia eta hitzen eta esaldien diktaketa dira kaltetuenak . Gazteleraz,

antonimoak, gramatikalitate epaia, morfologikoki aurkakoak, entzundako hitzen eta

esaldien errepikaketa, kopia, hitzen eta esaldien diktaketa eta irakurritako hitzen

eta esaldien ulermena dira alderdi kaltetuenak. Mailarik kaltetuenak, gaztelerazko

irakurketa eta euskarazko eta gaztelerazko idazketa dira .

22 . Subjektua : Bederatzi urteko mutila, eskolan se¡ urtez ibili dena, lanbidez

ikaslea, euskalduna jatorriz, bai era gazteleraren jabe ere nahiz eta gaitza jasan

aurretik maila hobea izan euskaraz gazteleraz baino. ASPACEn aztertu genuen,

traumak jota ezkerraldeko hemisferioa kaltetu eta zortzi hilabetetara . Aipatu

beharra dugu kasu honetan, jatorriz euskalduna izanik, gazteleraren jabe zela ere

maila txikiagoan baina eredu elebidunean zegoela eskolaturik . Gaitza jasan ondoren,

gazteleraz ekin zitzaion berreskuraketari, eta berriz ere eskolan has¡ zenean, eredu

elebakarrean (gazteleraz) sartu zutela ; une honetan, ingurukoek ere ikusten dute

euskara galtzen ari dela baino ez gaitzak eraginda.

Hizketa Espontaneoaren emaitzak aztertzerakoan, gaztelerazko jarioa

euskarazkoa baino aberatsagoa agertzen du, bietan ere pertseberazioak eta hitzak

aurkitzeko zailtasunak agertzen direlarik . Hauetaz gainera euskaraz hitzen

hurrenkeran egindako akatsak, estereotipiak, aproposak ez diren erdal hitzak eta
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esaldi okerrak ere agertzen dira. Deskribaketaren balioak berdintsuak dira bi

hizkuntzatarako baina euskaraz gazteleraz baino ezaugarri patologiko gehiago

agertzen dira .

Frogari dagokionean, euskaraz kategoria semantikoak, antonimoak,

gramatikalitate epaia, hizjariotasuna, esaldigintza, semantikoki aurkakoak,

morfologikoki aurkakoak, irakurketa isila eta hitzen diktaketa dira kaltetuenak .

Gazteleraz, kategoria semantikoak, antonimoak esaldien errepikaketa, esaldigintza,

morfologia eratorria, morfologikoki aurkakoak, entzundakoaren ulermena, irakurketa

isila, hitzen eta esaldien diktaketa eta hitzen eta esaldien irakurketa eta ulermena

dira kaltetuen agertzen direnak .

23 . Subjektua : tizona, 50 urtetakoa, Ordiziarra, eskolan hamalau urtez

ibilitakoa, langile arrunta lanbidez eta euskalduna jatorriz . Euskara eta gazteleraren

jabe zen maila berean kaltea jasan aurretik . Donostiako Arantzazuko Ama Eritetxean

aztertu genuen jatorri kardiobaskularreko tronbosiak jota, ezkerraldeko hemisferioa

kaltetu eta Broca afasia diagnostikatu eta urte bete eta se¡ hilabete igaro ondoren .

Hizketa espontaneoa eta Deskribaketaren azterketan ikus dezakegun bezala,

oso berreskuraketa ona agertzen du bai euskaraz zein gaztelaniaz, nahiz eta Hizketa

Espontaneoan aide handia agertu bi hizkuntzen artean, nagusia gaztelera izanik .

Hala ere, gazteleraz agertzen dira ezaugarri patologiko gehienak ; hala nola:

pertseberazioak, paragramatismoak, hurrenkeran egindako hutsegiteak, inguramenak

eta estereotipiak.
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Frogari dagokionean, gaztelerazko eginbeharrak orokorrean euskarazkoak

baina hobeto burutu dituztela ikus genezake. Euskarazko alderdi kaltetuenak

kategoria semantikoak, sinonimoak . morfologia eratorria eta morfologikoki

aurkakoak ditugu . Alderdi morfologikoa da beraz euskaraz kaltetuena .

24. Subjektua : Gizona, 73 urte dituena, Lazkaotarra, ikasten zazpi urte eman

dituena, langile arrunta lanbidez, euskalduna jatorriz eta maila txikiagoan

gazteleraren jabe ere dena. Donostiako Arantzazuko Ama Eritetxean aztertu genuen

jatorri kardiobaskularrreko tronbosiak jota, ezkerraldeko hemisferioa kaltetu eta

Erabateko afasia diagnostikatu eta handik bi urte eta bi hilabetetara.

Hizketa Espontaneoa eta Deskribaketaren azterketa egiterakoan, jarioa nahiko

murriztuta duela ikus genezake. Bestalde, gaztelerazko emaitza Hizketa

Espontaneoan, euskarazkoa baina askoz ere hobea da; eta Deskribaketan aldiz, hobeto

agertzen da euskara gaztelera baino .

Frogari dagokionean, hizkuntza nahiko kaltetuta duela antzeman dezakegu bai

euskaraz zein gazteleraz . Honela beraz, hobekien agertzen diren alderdiak euskaraz

izendapena, aginduak, entzundako hitzen bereizketa, gramatikalitate epaia,

onargarritasun semantikoa, erabaki lexikala, serieak eta semantikoki aurkakoak

dira . Gazteleraz aldiz, izendapena, aginduak, entzundako hitzen bereizketa,

gramatikalitate epaia, hitzen errepikaketa eta erabaki lexikala. Ongien gorderik

dauden mailak sintaktikoa eta semantikoa dira euskaraz eta fonologiko, lexiko eta

sintaktikoa gazteleraz . Ulermena eta epaia dira bi hizkuntzatan ongien gordetzen

dena .
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25. Subjektua : 72 urtetako gizona, Antzuolarra, se¡ urtez eskolan aritu

zena,langile arrunta eta baserritarra lanbidez, euskalduna jatorriz eta nahiz eta

euskara nagusia izan gazteleraz ere jabe zena gaitza jasan aurretik . Donostiako

Arantzazuko Ama Eritetxean aztertu genuen jatorri kardiobaskularreko tronbosiak

jota, ezkerraldeko hemisferioa kalteturik, Erabateko afasia diagnostikatu eta

bederatzi hilabetetara .

Hizketa Espontaneoa eta Deskribaketaren azterketan agertzen den moduan,

erabat ezindua du berczko jarioa. Frogaren azterketan ere gauza bera agertzen zaigu

eginbehar guztietan, ahozko ulermeneko izendapena bakarrik burutu duelarik, alderdi

sintaktikoko ulermena agertzen da bakarrik gordeta .

26. Subjektua : 63 urteko gizona, Getariarra, zortzi urtez eskolan ibilia, lanbidez

arrantzalea, euskalduna jatorriz eta maila txikiagoan gazteleraren jabe zen era berean

lesioa jasan aurretik . Donostiako Arantzazuko Ama Eritetxean aztertu genuen jatorri

kardiobaskularreko gaitzak jota, ezkerraldeko hemisferioa kalteturik Wernicke

afasia diagnostikatu eta handik urte betera.

Hizketa Espontaneoaren eta Deskribaketaren emaitzek agertzen duten modura,

oso berreskuratuta agertzen zaigu subjektu honen jarioa, balio hobeak dituelarik

gaztelerazko Hizketa Espontaneoan eta antzerakoak Deskribaketan .

Frogari dagokionean ere, eginbeharrak ongi burutu dituela ikus dezakegu bai

euskaraz zein gazteleraz, alderdirik ahulenak izanik gramatikalitate epaia,

esaldien errepikaketa, morfologia eratorria, morfologikoki aurkakoak, esaldien

diktaketa eta esaldien irakurketa isila eta ulermena euskarari dagokionean .
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Gazteleraz, sinonimoak, morfologia eratorria, morfologikoki aurkakoak,

entzundakoaren ulermena eta esaldien irakurketa isila eta ulermena dira kaltetuen

agertzen direnak .Maila morfologikoa da euskaraz zein gazteleraz ahulena.

27. Subjektua: Gizona, 64 urte dituena, Aiakoa, lau urtez ibili dena eskolan

ikasten, baserritarra lanbidez eta euskalduna jatorriz . Nahiz eta euskara hizkuntza

nagusitzat eduki, gazteleraren jabe zen ere lesioa jasan aurretik. Donostiako

Arantzazuko Ama Eritetxean aztertu genuen jatorri kardiobaskularreko tronbosiak

jota, ezkerraldeko hemisferioa kalteturik gertatu eta hogeita hamabi egunetara .

Hizketa Espontaneoa eta Deskribaketaren azterketan antzeman dezakegunez, ez

da hitz egiteko gai ez euskaraz ez eta gazteleraz ere .

Frogan ere ongi burututako ariketa bakarrak, ahozko ulermenaren izendapena,

aginduak eta egitura sintaktikoen ulermena dira bi hizkuntzatan . Hauetaz gainera

euskaraz onargarritasun semantikoa eta irakurketa isila ere ongi burutu ditu eta

gazteleraz, kopia; euskara beraz gaztelera baino hobetoxeago gordetzen duela esan

genezake. Hizkuntzaren alderdi morfologikoa da euskaraz kaltetuena agertzen dira

bai eta errepikaketa, lexikoa, proposiziogintza eta idazketa . Gazteleraz alderdi

morfologiko eta semantikoak agertzen dira kaltetuen bai eta errepikaketa, epaia,

lexikoa, proposiziogintza, eta irakurketa ere .

28. Subjektua : 37 urtetako gizona, Getariarra, zazpi urtez eskolan aritua,

lanbidez elektrizista, euskalduna jatorriz, gazteleraren jabe ere izanik nahiz eta

hizkuntza nagusitzat euskara izan . Donostiako Arantzazuko Ama Eritetxean aztertu

genuen jatorri kardiobaskularreko gaitzak jo eta urte bete igaro ondoren .
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Hizketa Espontaneoa aztertzerakoan, antzerako balioak ikusten ditugu bi

hizkuntzatan eta nahiko jario urria adierazten dute, zenbait pertseberazioa eta

ahaztutako derrigorrezko morfema agertzen direlarik bi hizkuntzatan eta hauetaz

gainera gazteleraz zenbait estereotipia eta hitzak aurkitzeko zaitasuna

ere.Deskribaketa dela eta, bertan ere antzerako emaitzak dira bi hizkuntzatan,

ezaugarri patologiko gehiago agertzen direlarik gazteleraz euskaraz baino .

Pertseberazioak, paragramatismoak eta estereotipiak bi hizkuntzatan agertzen

zaizkigu eta hauetaz gainera, ahaztutako derrigorrezko morfemak agertzen dira

gazteleraz.

Frogari dagokionean, zertxobait hobetu burutu ditu euskarazko frogak

gaztelerazkoak baino, alderdi kaltetuenak egitura sintaktikoen ulermena, kategoria

semantikoak, antonimoak, morfologikoki aurkakoak, entzundako esaldien

errepikaketa eta hitzen eta esaldien diktaketa izanik bi hizkuntzatan. Hauetaz

gainera euskaraz morfologia eratorria ere kalteturik agertzen da eta gazteleraz,

sinonimoak, gramatikalitate epaia, esaldigintza eta irakurketa isila. Idazketa da bi

hizkuntzatan eskasena .

29. Subjektua: 68 urteko gizona, eskolan hiru urtez aritu dena, arotza lanbidez,

jatorriz euskalduna eta maila txikiagoan gaztelera ere ezagutzen zuena lesioa jasan

aurretik. Donostiako Arantzazuko Ama Eritetxean aztertu genuen jatorri

kardiobaskularreko gaitzak jo eta ezkerraldeko hemisferioa kalteturik Erabateko

afasia diagnostikatu eta zazpi hilabetetara .
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Hizketa espontaneoa aztertzerakoan eta nahiz eta hizkuntza nagusia euskara

izan, gaztelerako balloak euskarazkoak baina zertxobait hobeak direla antzeman

dezakegu, bietan ere berreskuraketa eman dela ikusirik baina jarioa oso ugaria ez dela

nabarmendurik. Euskaraz zenbait pertseberazio, estereotipia eta hitzak aurkitzeko

zailtasunak ageri dira eta gazteleraz berriz, paragramatismoak, ahaztutako

derrigorrezko morfemak, hurrenkeran egindako hutsegiteak eta estereotipiak.

Ez da Deskribaketa gazteleraz egiteko gai izan, bai aldiz euskaraz eta nahiko

ongi gainera, nahiz eta pertseberazioak, paragramatismoak eta hitzak aurkitzeko

zailtasunak agertu .

Frogari dagokionean, hobeto burutu du euskarazkoa gaztelerazkoa baino .

Euskaraz agertzen diren alderdi kaltetuenak kategoria semantikoak, gramatikalitate

epaia, entzundakoaren ulermena, entzundako hitzen eta esaldien errepikaketa,

irakurketa isila eta irakurritako hitzen eta esaldien ulermena dira . Gazteleraz,

entzundako hitzen bereizketa, egitura sintaktikoen ulermena, sinonimoak,

antonimoak, gramatikalitate epaia, onargarritasun semantikoa, esaldigintza,

semantikoki aurkakoak, morfologia eratorria, morfologikoki aurkakoak, buru-

kalkulua, entzundakoaren ulermena, entzundako esaldien errepikaketa, irakurketa

isila, esaldien diktaketa eta irakurritako esaldien ulermena kalteturik agertzen dira.

Alderdi morfologikoa eta irakurketa dira euskaraz kaltetuen agertzen direnak,

eta alderdi morfologiko, lexiko, semantiko eta proposiziogintza gazteleraz.

30. Subjektua : 61 urte dituen gizona, Zaldibiarra, eskolan zazpi urte eman

zituena, lanbidez konfiterua, jatorriz euskalduna eta euskara eta gazteleraren jabe

zena gaitza jasan aurretik nahiz eta euskaraz gazteleraz baina maila hobea izan .
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Donostiako Arantzazuko Ama Eritetxean aztertu genuen jatorri kardiobaskularreko

gaitzak jota garunaren aide biak kaltetu eta 10 urte igaro ondoren.

Gazteleraz ez du Hizketa Espontaneorik ez eta Deskribaketarik burutzen .

Euskaraz biak egiten ditu baina jarioa oso urria dela antzeman dezakegu.

Froga ere euskaraz bakarrik burutzen du, alderdi kaltetuenak kategoria

semantikoak, gramatikalitate epaia, hizjariotasuna, esaldigintza, morfologia

eratorria, irakurketa isila, esaldien diktaketa eta irakurritako hitzen eta esaldien

ulermena izanik . Malla morfologikoa, proposiziogintza eta idazkera agertzen dira

eskasen .

31 . Subjektua : Emakumea, 65 urte dituena, Itziarkoa, zortzi urtez eskolan ¡billa,

baserritarra lanbidea, jatorriz euskalduna eta gazteleraren jabe zena ere nahiz eta

maila txikiagoan, lesioa jasan aurretik . Donostiako Arantzazuko Ama Eritetxean

aztertu genuen jatorri kardiobaskularreko gaitzak jota garunaren aide biak kalteturik,

Anomia diagnostikatu eta zazpi hilabetetara .

Nahiz eta euskarazko jarioa gaztelerazkoa baina hobea izan, grabagailuak ez

du jaso. Gazteleraren emaitzak nahiko onak dira, nahiz eta deskribaketa urria izan,

eta pertseberazioak, paragramatismoak, ahaztutako derrigorrezko morfemak,

hurrenkeran eginiko akatsak, inguramenak, estereotipiak, hitzak aurkitzeko

zailtasunak eta aproposak ez diren hitz erdaldunak agertzen ditu Hizketa

Espontaneoan.
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Euskarazko froga gaztelerazkoa baina hobeto burutu du orokorrean,

gramatikalitate epaia, hizjariotasuna, esaldigintza, morfologia eratorria,

morfologikoki au rkakoak, buru-kalkulua eta esaldien diktaketa agertzen direlarik

kaltetuen . Gazteleraz berriz, entzundako hitzen bereizketa, egitura sintaktikoen

ulermena, kategoria semantikoak, sinonimoak, antonimoak, gramatikalitate epaia,

onargarritasun semantikoa, esaldien errepikaketa, hizjariotasuna, morfologia

eratorria, morfologikoki aurkakoak, entzundakoaren ulermena, irakurketa isila eta

hitzen eta esaldien diktaketa dira kalteturik agertzen direnak .

Euskarazko alderdi morfologikoa, proposiziogintza eta idazketa agertzen dira

alderdi ahul gisa eta gaztelerazko morfologia, lexikoa, semantika, ulermena eta

proposiziogintza .

32. Subjektua : Emakumea, 68 urte, Arbazikoa, eskolan zortzi urtez aritu dena,

etxekoandrea lanbidez eta euskalduna jatorriz . Euskara eta gazteleraren jabe zen

lesioa jasan aurretik nahiz eta euskara maila gaztelerarena baina hobea izan .

Donostiako Arantzazuko Ama Eritetxean aztertu genuen jatorri kardiobaskularreko

gaitzak jo eta ezkerraldeko hemisferioa kalteturik Broca afasia diagnostikatu eta

urte eta bi hilabete pasa ondoren .

Hizketa Espontaneoa eta Deskribaketa aztertzerakoan antzerako balioak

agertzen zaizkigu bai euskaraz zein gazteleraz eta bietan ere nahiko emaitza onak.

Euskarazko Hizketa Espontaneoan pertseberazio eta estereotipiak agertzen zaizkigu

eta gazteleraz, pertseberazio, paragramatismo, ahaztutako derrigorrezko morfemak,

hurrenkeran egindako hutsegiteak, inguramenak, estereotipiak, hitzak aurkitzeko

zailtasunak eta apropósak ez diren erdal hitzak . Euskarazko Deskribaketan berriz
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pertseberazioak eta estercotipiak antzeman ditzakegun modura, gazteleraz

paragramatismoak, ahaztutako derrigorrezko morfemak eta estereotipiak agertzen

zaizkigu .

Froga ondo burutzen du bi hizkuntzatan, alderdirik kaltetuenak izanik

gramatikalitate epaia, morfologia eratorria eta morfologikoki aurkakoak euskaraz

eta entzundakoaren ulermena gazteleraz, alderdi morfologikoa agertzen delarik

eskasen euskaraz .

33 . Subjektua : Gizona, 71 urte dituena, Eibartarra, bederatzi urtez eskolan

ibilia, lanbidez mekanikaria eta jatorriz euskalduna . Euskara eta gazteleraren jabe

zen maila berean lesioa jasan aurretik . Donostiako Arantzazuko Ama Eritetxean

aztertu genuen jatorri kardiobaskularreko tronbosiak jota ezkerraldeko hemisferioa

kalteturik Wernicke afasia diagnostikatu eta bi urte igaro ondoren.

Hizketa Espontaneoari eta Deskribaketari dagokionean bietan era emaitza

hobeak agertzen dira gazteleraz euskaraz baino . Bi hizkuntzatan ezaugarri afasiko

ugari agertzen dira bai Hizkuntza Espontaneoa zein Deskribaketan .

Froga ere hobeto burutu du gazteleraz euskaraz baino, alderdi kaltetuenak

izanik aginduak, kategoria semantikoak, sinonimoak, antonimoak, gramatikalitate

epaia, esaldien errepikaketa, hizjariotasuna, esaldigintza, morfologia eratorria,

morfologikoki aurkakoak, buru-kalkulua, entzundakoaren ulermena, irakurketa isila

eta esaldien diktaketa euskaraz eta gazteleraz, kategoria semantikoak, esaldien

errepikaketa, hizjariotasuna, esaldigintza, morfologia eratorria, morfologikoki

aurkakoak, buru-kalkulua, entzundakoaren ulermena eta esaldien diktaketa.
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34 . Subjektua : Emakumea, 79 urte dituena, Hernaniarra, eskolan bost urtez aritu

dena, lanbidez haurtzaina, jatorriz euskalduna, euskara eta gazteleraren jabe zena

lesioa jasan aurretik, nahiz eta euskaraz gazteleraz baina maila hobea izan .

Donostiako Arantzazuko Ama Eritetxean aztertu genuen jatorri kardiobaskularreko

tronbosiak jo eta se¡ hilabetetara .

Ikus dezakegunez, ez ditugu Hizketa Espontaneoaren euskarazko eta

gaztelerazko eta Deskribaketaren euskarazko datuak, arazo teknikoak zirela eta, ez

jarioa eragotzita zuelako . Hala ere, hizketa ondo berreskuratuta duela esan genezake

orokorrean, bera entzun ondoren . Gaztelerazko Deskribaketari dagokionean, nahiko

aberatsa agertzen zaigu, nahiz eta oraindik ere zenbait ezaugarri patologiko bertan

azaldu; hala nola : parafasiak, estereotipiak eta hitzak aurkitzeko zailtasuna .

Frogari dagokionean, oso erantzun onak ematen dituela ikus genezake orokorrean

bai euskaraz zein gazteleraz, azkeneko zortzi ariketetan ez beste . Honek badu bere

arrazoia zeren eta ariketa hauek, hitzen eta esaldien irakurketa ozena, irakurketa

isila, kopia, hitzen eta esaldien diktaketa eta hitzen eta esaldien irakurketa isila

eta ulermena dira hain mien ere . Guzti hauetan, irakurketa eta/edo idazketa daude

inplikaturik eta gure subjektuak kataratak ditu eta nahiko kaltetuta du ikusmena,

honek eragozten du beraz ariketa hauek burutzen .

35. Subjektua: Gizona, 79 urte, Billafrankakoa, zazpi urtez eskolan ibilitakoa,

arotza lanbidea, jatorriz euskalduna, euskara eta gazteleraren jabe zena lesioa jasan

aurretik nahiz eta gazteleraz euskaraz baino maila eskasagoa izan . Donostiako
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Arantzazuko Ama Eritetxean aztertu genuen jatorri kardiobaskularreko tronbosiak jota

ezkerraldeko hemisferioa kaltetu eta hamahiru hilabete pasa ondoren .

Hizketa Espontaneoa aztertzerakoan nahiko jario urria ikusten da bi

hizkuntzatan, baina gaztelerazko emaitzak euskarazkoak baina hobeak dira

orokorrean bai eta ezaugarri patologikoak ere ugariagoak . Bietan ere pertseberazioak

eta estereotipiak dira nagusiki agertzen direnak. Deskribaketan ere antzerakoa

gertatzen da .

Frogari dagokionean, euskaraz zein gazteleraz egitura sintaktikoen ulermena,

kategoria semantikokk, sinonimoak, antonimoak, esaldigintza, semantikoki

aurkakoak, morfologia eratorria, morfologikoki aurkakoak, <entzundakoaren

ulermena, esaldien irakurketa ozena, irakurketa isila, kopia, hitzen eta esaldien

diktaketa eta irakurritako esaldien ulermena dira kaltetuen agertzen diren

alderdiak. Hauetaz gainera euskaraz gramatikalitate epaia, hizjariotasuna, buru-

kalkulua eta hitzen irakurketa ozena ere agertzen dira kalteturik. Bi hizkuntzatan

ere, lexikoa eta idazketa agertzen dira ahulen.

36. Subjektua : Gizona,56 urte dituena, Hernaniarra, urte betez eskolan aritua,

baserritarra lanbidez, euskalduna jatorriz eta lesioa jasan aurretik euskara zuena

hizkuntza nagusitzat eta gaztelera ere askoz ere maila eskasagoan ezagutzen zuena.

Donostiako Arantzazuko Ama Eritetxean aztertu genuen jatorri kardiobaskularreko

gaitzak jota ezkerraldeko hemisferioa kalteturi Erabateko afasia diagnostikatu eta

hiru urte igaro ondoren .
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Hizketa Espontaneoa eta Deskribaketa ez dira grabatu ez euskaraz ez eta

gazteleraz ere, ez ditugu beraz atal hauetako emaitzarik. Esan dezakeguna, nahiko

berreskuratuta zucla zirudiela da, nahiz eta euskararen aide izan garbi . Hala ere eta

frogaren emaitzetan ikus dezakegunez, nahiz eta orokorrean euskarazko eginbeharrak

gaztelerazkoak baina hobeto egin, hauek ere ez ditu gaizki burutzen, kaltetuenak

agertzen direlarik euskaraz esaldien errepikaketa, morfología eratorria eta

morfologikoki aurkakoak . Gazteleraz berriz gramatikalitate epaia, esaldigintza,

morfologia era torria, morfologikoki aurkakoak eta buru-kalkulua agertzen dira

kalteturik . Irakurketa eta idazketari lotzen zaizkion ariketak ez ditu burutu ez

euskaraz ez eta gazteleraz ere, baina honen arrazoia, bera alfabetatugabea izatean

datza, ez baita apenas eskolara hurbildu ere egin. Euskaraz zein gazteleraz

alderdirik kaltetuenak bezala agertzen zaizkigu beraz morfologikoa eta idazketa.

37. Subjektua : Gizona, 64 urte, Madrildarra, zazpi urtez eskolan ibilia, langile

arrunta lanbidez, gazteleraduna jatorriz eta euskaraz ere jabetu zena ondoren. Gaitzak

jo aurretik euskara eta gazteleraren jabe zen nahiz eta gazteleraz euskaraz baina

maila hobea agertu . Donostiako Matia Eritetxean aztertu genuen jatorri

kardiobaskularreko gaitzak jo eta bederatzi hilabetetara.

Emaitzetan antzeman dezakegunez, erabat eragotzita du jarioa, ezin bait izan

ditu burutu Hizketa Espontaneoa eta Deskribaketa ez euskaraz ez eta gazteleraz ere .

Frogaren eginbehar gutxi batzuk besterik ezin izan ditu burutu, hauetan nahiko

emaitza onak izanik ; hala nola, hitzen ulermena eta izendapena, aginduak,

entzundako hitzen bereizketa eta egitura sintaktikoen ulermena bai euskaraz zein

gazteleraz. Hauctaz gainera, gaztelerazko gramatikalitate epaia eta onargarritasun
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semantikoa ere ongi burutu ditu. Orokorrean hizkuntza oso kaltetuta duela esan

dezakegu, ulermena agertzen delarik nahiko ongi .

38. Subjektua : Gizona, 77 urte dituena, Zallakoa, lau urtez eskolan ibilia,

langile arrunta lanbidez eta jatorriz gazteleraduna. Ondoren euskaraz jabetu eta

gaitza jasan aurretik euskara eta gazteleraren jabe zen euskara hobea izanik gaztelera

baino. Donostiako Matia Ospitalean aztertu genuen garunean kaltea jasan eta Broca

afasia diagnostikatu eta une bete beranduago .

Hizketa Espontaneoaren azterketa egiterakoan, gazteleraz euskaraz baina

emaitza hobeak antzeman ditzakegu nahi eta bietan era jarioa nahiko urria izan. Bi

hizkuntzatan ere parafasiak, pertseberazioak eta hitzen hurrenkeran egindako

hutsegiteak aurki ditzakegu. Hauetaz gainera euskaraz ahaztutako derrigorrezko

morfemak eta batez ere aproposak ez diren erdal hitzak agertzen zaizkigu eta

gazteleraz, paragramatismoak eta hitzak aurkitzeko zailtasunak . Deskribaketan ere

antzerakoa gertatzen da, ezaugarri patologiko gehiago agertzen direlarik euskaraz

gazteleraz baino .

Froga orokorrean hobetu burutu du euskaraz gazteleraz baino, nahiz eta

antzerako emaitzak izan bietan ere . Alderdirik kaltetuenak euskaraz antonimoak,

gramatikalitate epaia, esaldien errepikaketa, serieak, hizjariotasuna, esaldigintza,

morfologia eratorria, morfologikoki aurkakoak, buru-kalkulua, entzundakoaren

ulermena, irakurketa isila eta hitzen eta esaldien diktaketa dira . Gazteleraz,

kategoria semantikoak, antonimoak, hizjariotasuna, esaldigintza, morfologikoki

aurkakoak, buru-kalkulua, entzundakoaren ulermena, esaldien irakurketa mena,

irakurketa isila, esaldien diktaketa eta irakurritako esaldien ulermena dira
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kaltetuen agertzen direnak . Orokorrean beraz bi hizkuntzak ere nahiko kaltetuak

39 . Subjektua: Gizona, 55 urte, Etxeberriakoa, eskolan lau urtez ibilia, langile

arrunta lanbidez eta euskalduna jatorriz, beranduago gazteleraz ere jabetu zelarik .

Gaitza jasan aurretik beraz euskara eta gazteleraren jabe zen nahiz eta maila hobea

izan euskaraz gazteleraz baino . Donostiako Matia Zaharren Egoitzan aztertu genuen

jatorri kardiobaskularreko tronbosiak jo eta ezkerrek hemisferioa kaltetu eta hiru urte

eta hamar hilabete pasa ondoren .

Hizketa Espontaneoa eta Deskribaketaren emaitzetan agertzen den bezala,

jarioa erabat eragotzia duela ikus dezakegu bai euskaraz zein gazteleraz ere.

Frogari dagokionean ere emaitzak txarrak dira bi hizkuntzetan, ongien burutzen

dituen ariketak entzundako hitzen izendapena, aginduak, entzundako hitzen

bereizketa eta crabaki lexikala dira euskaraz; gazteleraz berriz entzundako hitzen

izendapena da ongi burutzen duen bakarra. Hizkuntza beraz oso kaltetua dela esan

genezake .

40. Subjektua: Gizona, 59 urte, Eibartarra, langile arrunta lanbidez, jatorriz

euskalduna, ondoren gazteleraz ere jabetu zena nahiz eta maila hobea izan euskaraz

gazteleraz baino gaitzak jo aurretik. Donostiako Zaharren Egoitzan aztertu genuen

jatorri kardiobaskularreko gaitzak jo eta ezkerreko hemisferioa kaltetu eta zortzi urte

pasa ondoren.
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Hizketa Espontaneoa eta Deskribaketaren emaitzetan agertzen zaigun modura,

eragotzita du jarioa erabat, bai euskaraz zein gazteleraz. Idazketa ere ezin du burutu,

eskua elbarriturik baitu .

Frogan ere, oso emaitza txarrak agertzen dira bi hizkuntzatan ere, hizkuntzaren

alderdi guztiak agertzen direlarik oso kaltetuta.

41 . Subjektua: Emakumea, 84 urte, Hondarribitarra, zazpi urtez eskolan ibilia,

lanbidez neskamea, jatorriz euskalduna eta ondoren gazteleraren jabe ere egin zena

nahiz eta euskara malla hobea izan . Lesioa jasan aurretik beraz euskara eta

gazteleraren jabe zen. Donostiako Ospitalean aztertu genuen jatorri

kardiobaskularreko gaitzak jo eta ezkerreko hemisferioa kaltetu eta bi urte eta se¡

hilabetetara .

Hizketa espontaneoari dagokionean, jarioa nahiko berreskuratuta agertzen du,

gaztelerazko hizketa euskararena baino aberatsagoa agertzen delarik, bai eta

ezaugarri patologiko gehiago. Bi hizkuntzatan agertzen zaizkigu parafasiak,

pertseberazioak, paragramatismoak, estereotipiak eta hitzak aurkitzeko

zailtasunak. Euskarazkoa jarioan, aproposak ez diren erdal hitzak ere sartzen ditu.

Gaztelerazkoan berriz, parafasiak, ahaztutako derrigorrezko morfemak, hitzen

hurrenkeran egindako hutsegiteak, sintagmarteko atsedenak eta inguramenak ere

agertzen zaizkigu .

Deskribaketan ez zaizkigu baliorik agertzen, ikusmena oso galdua duenez

deskribaketaren irudiak antzemateko gai ez delako ez du eginbeharra burutu eta .
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Frogari dagokionean, ez ditu irakurketa-idazketarekin bai eta irudien

diskriminazioarekin lotutako atalak erantzun, ikusmenaren arazoa dela eta .

Gainontzekoetan orokorrean emaitza hobeak lortu ditu euskaraz gazteleraz baino .

Euskarazko alderdirik kaltetuenak aginduak, gramatikalitate epaia, esaldien

errepikapena, buru-kalkulua eta entzundakoaren ulermena ditugu . Gazteleraz,

esaldien errepikapena eta entzundakoaren ulermena dira alderdirik kaltetuenak .

Alderdi morfologiko eta lexikoa dira bai euskaraz zein gazteleraz kaltetuena agertzen

dena .

42 . Subjektua: Gizona, 85 urte, Donostiarra, sei urtez eskolan ibilitakoa,

lanbidez optikoa, jatorriz euskalduna eta gazteleraren jabe ere egin zena ondoren, hau

nagusitu zelarik. Lesioa jasan aurretik beraz, euskara eta gazteleraren jabe genuen.

Donostiako Ospitalean aztertu genuen, jatorri kardiobaskularreko gaitzak jota

ezkerreko hemisferioa kaltetu eta zazpi hilabetetara .

Hizketa espontaneoa gazteleraz euskaraz baino aberatsagoa dela ikus dezakegu

. Parafasiak, pertseberazioak eta paragramatismoak agertzen zaizkigu bai euskaraz

zein gazteleraz . Euskaraz, ahaztutako derrigorrezko morfemak, hurrenkeran egindako

hutsegiteak , hitzak aurkitzeko zailtasuna eta aproposak ez diren erdal hitzak ere

agertzen dira . Gazteleraz, parafasia aukera guztiak bai eta inguramen eta

estereotipiak ere agertzen zaizkigu .

Deskribaketari dagokionean, antzerako balioak agertzen zaizkigu bi

hizkuntzatan, bietan ere agertzen zaizkigularik parafasiak, pertseberazioak,

ahaztutako derrigorrezko morfema eta hitzak aurkitzeko zailtasuna .
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Euskarazko frogan antzematen diren alderdirik kaltetuenak kategori

semantikoak, gramatikalitate epaia, esaldien errepikaketa, morfologia eratorria,

morfologikoki aurkakoak, buru-kalkulua, entzundakoaren ulermena, irakurketa isila,

esaldien diktaketa eta esaldien irakurketa isila eta oroimena dira . Gaztelerakoan,

kategoria semantikoak, antonimoak, onargarritasun semantikoa, esaldien

errepikaketa, hizjariotasuna, esaldigintza, morfologia eratorria, morfologikoki

aurkakoak, buru-kalkulua, entzundakoaren ulermena, irakurketa isila, esaldien

diktaketa eta esaldien irakurketa isila eta oroimena dira kaltetuenak .

Proposiziogintza da bi hizkuntzatan ere kalteturik agertzen dela eta beraz maila

morfologikoa bai euskaraz zein gazteleraz, azken honetako maila semantikoa ere ahul

agertzen delarik .

43 . Subjektua : Gizona, 59 urte dituena, Oiartzuarra, eskolan hiru urtez ibilia,

igeltseroa lanbidez, jatorriz euskalduna baina txikitatik gazteleraren jabe ere zena,

nahiz eta euskara maila askoz ere hobea izan. Lesioa jasan aurretik euskara eta

gazteleraren jabe zen beraz. Donostiako Ospitalean aztertu genuen jatorri

kardiobaskularreko gaitzak jo eta ezkerreko hemisferioa kaltetu eta hamaika

hilabetetara. Aipatu beharra dugu itsututa zegoela eta ikusmenari lotutakoak ezin

izan zituela burutu .

Hizketa Espontaneoari dagokionean, askoz ere aberatsagoa agertzen da

euskarazko jarioa gaztelerazkoa baino . Aipatu bezala itsututa zegoenez, ezin izan zuen

Deskribaketa burutu .
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Frogari dagokionean, ondo burutzen ditu orokorrean bai euskarazko zein

gaztelerazko eginbeharrak (ikusmenari lotuta ez daudenak noski) eta gazteleraz

gramatikalitate epaia eta entzundakoaren ulermena dira kaltetuen agertzen direnak .

44 . Subjektua : Emakumea, 77 urte, Hernaniarra, eskolan lau urtez ibilia,

lanbidez etxekoandrea, jatorriz euskalduna eta maila berean gazteleraren jabe zena

lesioa jasan aurretik . Donostiako Ospitalean aztertu genuen jatorri kardiobaskularreko

gaitzak jo eta ezkerraldeko hemisferioa kaltetu eta bi urte igaro ondoren.

Hizketa espontaneoa aztertzerakoan, euskarazkoa gaztelerazkoa baina

aberatsagoa dela antzeman dezakegu, bietan agertzen zaizkigularik pertseberazio eta

estereotipiak . Deskribaketan, antzerako balioak agertzen zaizkigu bi hizkuntzatan,

nahiko berreskuratuta duela ikus dezakegularik .

Frogari dagokionean, ondo burutzen ditu orokorrean bi hizkuntzatan, morfologia

eratorria, morfologikoki aurkakoak eta buru-kalkulua agertzen direlarik kaltetuenak .

Gazteleraz, kategoria semantikoak, buru-kalkulua, entzundakoaren ulermena eta

irakurketa isila dira kaltetuen agertzen direnak. Euskarazko alderdi morfologikoa da

ahulen agertzen dena.

45 . Subjektua : Gizona, 64 une, Hondarribitarra, eskolan bost urtez ibilia,

langile arrunta lanbidez, jatorriz euskalduna. Ondoren gazteleraz ere jabetu zen maila

txikiago batetan, hauetaz baliatzen zelarik lesioa jasan aurretik. Donostiako

Ospitalean aztertu genuen jatorri kardiobaskularreko gaitzak eta eskuinaldeko

hemisferioa kaltetu eta bi hilabetetara .
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Hizketa Espontaneoa eta Deskribaketa aztertzerakoan bietan ere gaztelerazko

emaitzek adierazten digutenez, ez da hizkuntza honetan komunikatzeko gai .

Euskarari dagokionean, jarioa oso murritza dela agertzen zaigu baina ez dira ezaugarri

patologikorik agertzen .

Frogari dagokionean, nahiko ondo burutzen ditu ariketak euskarazko alderdirik

kaltetuenak kategoria semantikoak, esaldigintza, buru-kalkulua, entzundakoaren

ulermena eta esaldien diktaketa izanik . Gazteleraz berriz buru-kalkulua da kaltetuen

agertzen dena .

46. Subjektua : Gizona, 84 urte, Debakoa, eskolan zortzi urtez ikasten ibilia,

arotza lanbidez, jatorriz euskalduna eta maila berean gazteleraren jabe zena

gaixotasuna jasan aurretik . Donostiako Ospitalean aztertu genuen jatorri

kardiobaskularreko gaitzak jo eta ezkerraldeko hemisferioa kaltetu eta lau

hilabetetara .

Hizketa Espontaneoaren eta Deskribaketaren emaitzak aztertu ondoren, euskara

eragotzita duela ikus dezakegu. Gaztelerazko Hizketa espontaneoa urria da,

parafasia, pertseberazio eta hitzak aurkitzeko zailtasuna agertzen duelarik .

Deskribaketa hobea da, ezaugarri patologiko berak agertzen dituelarik .

Froga dela eta, nahiko ondo burutzen du orokorrean bi hizkuntzatan, euskarazko

morfologikoki aurkakoak, buru-kalkulua eta irakurritako esaldien ulermena eta

gaztelerazko kategoria semantikoak, antonimoak eta morfologikoki aurkakoak

agertzen dira kaltetuen
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47. Subjektua : Emakumea, 59 urte, Aiakoa, lau urtez eskolan ibilia, baserritarra

lanbidez, jatorriz euskalduna, eta gaztelera ere ezagutzen zuena nahiz eta euskara

baina gutxiago, lesioa jasan aurretik. Donostiako Ospitalean aztertu genuen

ezkerraldeko hemisferioa kaltetu eta urte eta hiru hilabete pasa ondoren .

Hizketa espontaneoaren azterketan ikus dezakegun modura, aide handia dago

euskara eta gazteleraren artean,askoz ere landuagoa agertzen delarik euskara. Hau

kaltea jasan aurretik ere honela zen ez dugu honekin beraz ulertu behar, gaitzak

gaztelera eragotzi dionik baizik eta bi hizkuntzak ondo berreskuratu dituela baina

lesioa aurretiko maila berean . Euskaraz agertzen dira pertseberazio batzuk baina

gaztelerazko jarioan ugariagoak dira ezaugarri patologikoak ; hala nola:

pertseberazioak, ahaztutako derrigorrezko morfemak, aproposak ez diren hitz

erdaldunak eta esaldi okerrak.

Bestetik, oz da gai izan gazteleraz Deskribaketa burutzeko, euskarazko balioak

bakarrik agertzen zaizkigularik . Arrazoiak, lehengo berak izan daitezke . Euskarazko

Deskribaketa bestalde, nahiko ongi dago, pertseberazio batzuk agertzen direlarik

bakarrik ezaugarri patologiko modura .

Froga dela eta, hau ere hobeto burutzen du euskaraz, baina ez da aurrekoan

bezalako alderik agertzen oraingoan hizkuntzen artean . Euskarazko alderdirik

kaltetuenak, buru-kalkulua, esaldien diktaketa eta esaldien irakurketa isila eta

ulermena dira . Gazteleraz berriz, kategoria semantikoak, sinonimoak, erabaki

lexikala, esaldigintza, morfologikoki aurkakoak, buru-kalkulua, entzundakoaren

ulermena eta irakurritako esaldien ulermena dira kalteturik agertzen direnak .
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48. Subjektua : Gizona, 65 urte, Getariarra, eskolara inoiz ere joan ez dena,

langile arrunta lanbidez, euskalduna jatorriz, eta honetaz gain gazteleraren jabe ere

zena lesioa jasan aurretik . Donostiako Ospitalean aztertu genuen jatorri

kardiobaskularreko gaitzak jota ezkerraldeko hemisferioa kaltetu eta bi urte pasa

ondoren.

Hizketa Espontaneoari dagokionean, antzeko balioak ikus ditzakegu bai

euskara zein gazteleraz, bietan ere pertseberazioak eta estereotipiak agertzen

direlarik eta gazteleraz hauez gain, parafasiak, paragramatismoak, ahaztutako

derrigorrezko morfemak, hitzen hurrenkeran egindako hutsegiteak, sintagmarteko

atsedenak, hitzak aurkitzeko zailtasunak eta esaldi okerrak antzeman ditzakegu .

Deskribaketari dagokionean, gaztelerazkoa ez duela burutzen ikus dezakegu .

Euskarazkoa aldiz ondo samar burutzen du nahiz eta zenbait pertseberazio eta

ahaztutako derrigorrezko morfemak agertu .

Froga dela eta, orokorrean euskarazkoa gaztelerazkoa baina hobeto burutzen du,

alderdirik kaltetuenak, kategoria semantikoak, esaldien errepikaketa,

hizjariotasuna, esaldigintza, morfologia eratorria, morfologikoki aurkakoak, buru-

kalkulua, entzundakoaren ulermena, esaldien irakurketa ozena, irakurketa isila,

kopia, hitzen eta esaldien diktaketa eta esaldien irakurketa isila eta ulermena dira

bai euskaraz zcin gazteleraz . Hauez gain gazteleraz egitura sintaktikoen ulermena,

sinonimoak, antonimoak, gramatikalitate epaia, serieak, semantikoki aurkakoak eta

hitzen irakurketa ozena ere kalteturik agertzen dira . Hizkuntza beraz nahiko

kalteturik duela esan genezake, okerrago agertzen delarik gazteleraz euskaraz baino



kaltetuen .

49 . Subjektua: Emakumea, 58 urte, Zizurkildarra, eskolan lau urtez ibilia,

lanbidez baserritarra, jatorriz euskalduna, eta honetaz gainera gazteleraren jabe zena

nahiz eta bigarren mailan, lesioa jasan aurretik . Donostiako Ospitalean aztertu genuen

ezkerraldeko hemisferioa kaltetu eta zortzi hilabete beranduago .

Hizketa espontaneoa eta Deskribaketaren azterketan ikus dezakegunez, ez da

komunikatzeko gai, jarioa eragotzita du bai euskaraz zein gazteleraz . Frogan ere

antzekoa gertatzen da, ongi erantzundako bakarrak euskarazko hitzen errepikaketa

eta gaztelerazko entzundako hitzen bereizketa . Nabarmen agertzen zaigu beraz

hizkuntza oso kalteturik duela bai euskaraz zein gazteleraz .

50 . Subjektua : 80 urteko emakumea, Gernikarra, eskolan hiru urtez ibilitakoa,

baserritarra lanbidez, euskalduna jatorriz, eta txikitatik gaztelera ikasi zuena .

Euskara eta gazteleraren jabe zen beraz kaltea jasan aurretik, hizkuntza nagusia

euskara zuelarik . Basurtoko Ospitalean aztertu genuen jatorri kardiobaskularreko

gaitzak jo eta garuneko aide biak kaltetu eta zazpi hilabete beranduago .

Datuen azterketa

oraindik eta alderdi morfologikoa eta idazketa agertzen direlarik bietan ere

Nahiz eta cmakume honen hizkuntza nagusia euskara izan, gazteleraz egin zaio

berreskuraketa eta ondorioz, Hizketa Espontaneoa eta Deskribaketan ikus dezakegun

modura, emaitza hobeak lortzen ditu gazteleraz euskaraz baino, nahiz eta bietan ere

jarioa nahiko urna izan .
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Frogari dagokionean, idazketari lotutako eginbeharrak ez ditu burutu,

elbarriturik zuelako eskuineko eskua. Hauek kanpoan utzirik kaltetuen agertzen diren

alderdiak, gramatikalitate epaia, esaldien errepikapena, esaldigintza, morfologia

eratorria, morfologikoki aurkakoak, buru-kalkulua eta entzundakoaren ulermena dira

euskaraz eta gazteleraz, kategoria semantikoak, sinonimoak, antonimoak,

esaldigintza, morfologikoki aurkakoak, buru-kalkulua eta entzundakoaren ulermena.

51 . Subjektua : Cizona, 62 urte, Getxokoa, eskolan hamabost urtez ikasten ibilia,

mekanikaria lanbidez, euskalduna jatorriz eta denbora berean ere gazteleraren jabe

zena. Bi hizkuntza hauen jabe zen beraz maila berean kaltea jasan aurretik . Bilboko

Gurutzeta Ospitalean aztertu genuen jatorri kardiobaskularreko gaitzak jo . eta

ezkerraldeko hemisferioa kaltetu eta lau hilabete pasa ondoren .

Gizon honek ere berreskuraketa gazteleraz egin du eta bere ustetan, euskara

dezente galdu ornen du . Hizketa espontaneoa eta Deskribaketan maila hobea

antzeman dezakegu gazteleraz baina ezaugarri patologikoak ere ugariagoak dira,

bietan agertzeni direlarik neologismoak, mota desberdinetako parafasiak,

pertseberazioak, paragramatismoak, ahaztutako derrigorrezko morfemak, hitzen

hurrenkeran egindako hutsegiteak, sintagmarteko atsedenak, inguramenak,

estereotipiak eta hitzak aurkitzeko zailtasunak .

Frogan agertzen diren alderdi kaltetuenak antonimoak, esaldien errepikaketa,

hizjariotasuna, esaldigintza, morfologia eratorria, morfologikoki aurkakoak, buru-

kalkulua, esaldien irakurketa ozena, irakurketa isila, hitzen eta esaldien diktaketa

eta irakurritako esaldien ulermena dira euskaraz. Gaztelerazko froga orokorrean
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hobeto burutzen du, kaltetuen agertzen direlarik hizjariotasuna, esaldigintza,

morfologikoki aurkakoak eta hitzen diktaketa .

52 . Subjektua: Gizona, 63 urte, Lekeitiarra, eskolan lau urtez ibilia, barkuko

patroia lanbidcz, euskalduna jatorriz, aldi berean gazteleraren jabe era egin zelarik

bigarren mailan . Euskara eta gazteleraren jabe zen beraz gaitzak jo aurretik. Bilboko

Gurutzeta Ospitalean aztertu genuen jatorri kardiobaskularreko gaitzak jo eta

ezkerreko hemisferioa kaltetu eta sei hilabete beranduago .

Hizketa Espontaneoaren azterketa egiterakoan, gaztelerazko jarioa

euskarazkoa baina aheratsagoa dela dakusagu, nahiz eta ezaugarri patologikoak ere

ugariagoak izan, bietan agertzen direlarik pertseberazioak, ahaztutako

derrigorrezko morfemak, estereotipiak, aproposak ez diren erdal hitzak eta esaldi

okerrak. Hauez gain, zenbait neologismo eta parafasia ere agertzen zaizkigu euskaraz,

gazteleraz paragranmatismoak, hitzen hurrenkeran egindako hutsegiteak,

sintagmarteko atsedenak, inguramenak eta hitzak aurkitzeko zailtasunak ere

agertzen zaizkigu .

Deskribaketan, antzerako balioak agertzen dira bai euskaraz zein gazteleraz,

ezaugarri patologiko gehiagoz hornituta dagoelarik gaztelerazko jarioa .

Frogari dagokionean, antonimoak, gramatikalitate epaia, esaldigintza,

morfologia eratorria, morfologikoki aurkakoak, hitzen eta esaldien irakurketa ozena,

kopia, hitzen eta esaldien diktaketa eta hitzen eta esaldien irakurketa isila eta

ulermena dira euskaraz kalteturik agertzen diren alderdiak. Gazteleraz,

morfologikoki aurkakoak, entzundakoaren ulermena, irakurketa isila eta esaldien
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diktaketa dira kaltetuen agertzen direnak . Euskarazko irakurketa eta euskara zein

gaztelerazko idazketa ere kalteturik dituela ikus dezakegu .

53 . Subjcktua : Emakumea, 66 urte, Bergararra, zazpi urtez ibilia eskolan

ikasten, lanbidez baserritarra, jatorriz euskalduna eta maila berean gazteleraren jabe

ere, bi hizkuntza hauen jabe zelarik kalteak jo aurretik. Basurtoko Ospitalean aztertu

genuen lesioa jasan eta bi hilabete beranduago .

Hizketa Espontaneoa eta Deskribaketaren azterketa egiterakoan bietan ere

antzerako balioak agertzen direla ikus dezakegu, berezko jarioa beraz oso murriztuta

duela esan genezake . Gaztelerazkoa bietan ere euskarazkoa baina zertxobait

aberatsagoa agertzen da eta bietan ere bai eta bi hizkuntzatan ere agertzen dira

zenbait ezaugarri patologiko .

Frogari dagokionean, nahiko ondo burutu dituela esan dezakegu orokorrean,

euskarazkoan kaltetuen agertzen direnak morfologia eratorria, morfologikoki

aurkakoak, buru-kalkulua, entzundakoaren ulermena, kopia, hitzen eta esaldien

diktaketa eta irakurritako esaldien ulermena dira ; gazteleraz, entzundakoaren

ulermena, hitzen eta esaldien irakurketa mena, irakurketa isila, kopia, hitzen eta

esaldien diktaketa eta esaldien irakurketa isila eta ulermena izanik kaltetuenak .

Euskarazko maila morfologikoa da ahulen antzematen dena bai eta euskarazko zein

gaztelerazko idazketa ere .

54 . Subjektua: Gizona, 69 urte, Plentziarra, sei urtez ibilia eskolan ikasten,

itsasgizona lanbidez, euskalduna jatorriz eta maila berean gazteleraren jabe zena ere

-300-
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kaltea jasan aurretik. Basurtoko Ospitalean aztertu genuen gaitzak jo eta sei

hilabetetara .

Hizketa Espontaneoaren emaitzak aztertzerakoan, nahiko jario urria agertzen

duela antzeman dezakegu batez ere euskaraz, pertseberazio ugari, ahaztutako

derrigorrezko morfemak, sintagmarteko atsedenak, inguramenak, estereotipiak eta

hitzak aurkitzeko zailtasunak agertzen zaizkigularik bai euskaraz zein gazteleraz,

eta hauetaz gain, aproposak ez diren erdal hitzak eta esaldi okerrak ere agertzen

zaizkigu euskaraz . Bai euskaraz zein gazteleraz jarioa ez da koherentea ez eta

zentzuduna ere.

Deskribaketan ere gaztelerazko jarioa aberatsagoa agertzen da bain ezaugarri

patologikoak ugariagoak izanik, bietan ere Hizketa Espontaneoan agertzen diren

parekoak azalduaz .

Euskarazko frogan aginduak, entzundako hitzen bereizketa, egitura sintaktikoen

ulermena, kategoria semantikoak, sinonimoak, antonimoak, esaldien errepikaketa,

serieak, hizjariotasuna, izendapena, esaldigintza, semantikoki aurkakoak,

morfologia eratorria, morfologikoki aurkakoak, entzundakoaren ulermena, hitzen eta

esaldien irakurketa ozena, irakurketa isila, kopia, hitzen eta esaldien diktaketa eta

hitzen eta esaldien irakurketa isila eta ulermena dira kaltetuen agertzen diren

alderdiak. Euskara beraz oso desitxuratuta dagoela pentsa genezake .

Gaztelerazko frogan, aginduak, egitura sintaktikoen ulermena, kategoria

semantikoak, sinonimoak, antonimoak, esaldien errepikaketa, serieak,

hizjariotasuna, esaldigintza, morfologikoki aurkakoak, buru-kalkulua,
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entzundakoaren ulermena, hitzen eta esaldien irakurketa ozena, irakurketa isila,

hitzen eta esaldien diktaketa eta esaldien irakurketa isila eta ulermena dira

kaltetuen agertzen direnak . Gaztelera ere ahul samar agertzen zaigu. Alderdi

morfologikoa, lexikoa eta semantikoa dira kaltetuenak bai euskaraz zein gazteleraz

bai eta ulermena, idazketa eta irakurketa ere bietan .

55 . Subjektua: Cizona, 61 urte, Markinarra, se¡ urtez eskolan ibilia, baserritarra

lanbidez, jatorriz euskalduna eta maila berean gazteleraren jabe ere zena gaitzak jo

aurretik. Basurtoko Ospitalean aztertu genuen lesioa jasan eta hamalau egun

beranduago .

Hizketa Espontaneoaren eta Deskribaketaren azterketan ikusten dugunez, ez

ditu burutu ez cuskaraz ez eta gazteleraz ere ; izan ere, oso gutxi da ekoizten duena, eta

ekoizpen urri hau ulertu ere ez zaio ulertzen . Jarioa beraz eragotzita duela la erabat

antzeman genezake .

Frogari dagokionean, lehenik eta behin eskuetan dardara handia duela

adierazi behar dugu eta honek, idatzizko frogak burutzea eragozten duela .

Gaztelerazko frogaren eginbehar bakar bat ere ez du burutzen, bai aldiz euskarazkoa .

Gaztelera beraz euskara baino kaltetuagoa duela pentsa genezake. Euskarazko frogari

dagokionean, orokorrean nahiko ondo burutzen duela ikus dezakegu, idazketari

lotutako frogak kenduta kaltetuen agertzen direlarik sinonimoak, antonimoak,

hizjariotasuna, esaldigintza eta morfologíkoki aurkakoak.

56. Subjektua : 58 urte dituen gizona, Bilbotarra, eskolan lau urte eman dituena,

baserritarra lanbidez eta euskalduna jatorriz . Euskara eta gazteleraren jabe zen



gaitzak jo aurretik. Basurtoko Ospitalean aztertu genuen lesioa jasan eta zazpi egun

beranduago .

Datuen azterketa

Hizketa Espontaneoaren eta Deskribaketaren emaitzak aztertuz gero, ez dituela

burutu ikusten dugu, ez cuskaraz eta gazteleraz ere . Jarioa beraz oso eragotzita duela

esan dezakegu bi hizkuntzatan ; komunikazioa eragotzia duela hein handi batean

alegia .

Frogaren emaitzak aztertzerakoan ere gauza bera ikus dezakegu, eta honek froga

pasatako egunean antzeman genuena baieztatzen du . Orduan, frogaren eginbeharren

erantzunak ematen zituen, baina emateagatik, guztiei baiezkoa ematen zielarik.

Honen ondorioz beraz, bai euskara zein gaztelera biak ere oso kalteturik dituela esan

genezake .

57. Subjektua : Gizona, 77 urte, Urduliztarra, lanbidez kontablea, euskalduna

jatorriz eta gaztcleraren jabe ere zena gaitza jasan aurretik. Basurtoko Ospitalean

aztertu genuen gaitzak jo eta bederatzi egun beranduago .

Hizketa Espontancoari dagokionean, berezko jarioa nahiko urria dela ikus

genezake . Era berean, gaztelerazkoa euskarazkoa baina aberatsagoa dela ere esan

dezakegu, bietan ere ezaugarri patologikoak agertzen direlarik; hala nola:

neologismoak, parafasiak, pertseberazioak, estereotipiak eta hitzak aurkitzeko

zailtasuna .

Deskribakctari dagokionean, emaitza hobeak dituela esan genezake orokorrean

bai eta gaztcleraren aldekoa dela ere . Pertseberazioak, estereotipiak, hitzak



aurkitzeko zailtasunak eta esaldi okerrak ere agertzen zaizkigu bai euskaraz zein

gazteleraz .

Froga dela eta, kategoria semantikoak, sinonimoak, antonimoak, esaldien

errepikaketa, serieak, izendapena, semantikoki aurkakoak, morfologia eratorria,

morfologikoki aurkakoak, buru-kalkulua, entzundakoaren ulermena, esaldien

irakurketa ozena, irakurketa isila, kopia, hitzen eta esaldien diktaketa eta hitzen

eta esaldien irakurketa isila eta ulermena dira euskaraz zein gazteleraz kaltetuen

agertzen direnak . Hauez gain, egitura sintaktikoen ulermena, gramatikalitate epaia,

hizjariotasuna eta esaldigintza ere kalteturik agertzen zaizkigu euskaraz .

Gaztelerako froga beraz zertxobait hobeto burutu duela ikus genezake nahiz eta bietan

ere oso kaltetuta agertu hizkuntza .

58 . Subjektua : Gizona, 57 urte, Deustuarra, eskolan hiru urtez ibilia, lanbidez

mekanikaria, jatorriz cuskalduna eta gazteleraren jabe zena maila berean gaitzak jo

aurretik. Basurtoko Ospitalean aztertu genuen lesioa jasan eta hogei egunetara .

Hizketa Espontaneoari dagokionean, jarioa nahiko urria dela antzeman

dezakegu batez cre cuskaraz . Deskribaketan antzerako balioak agertzen zaizkigu bi

hizkuntzatan bietan cre pertseberazioak eta estereotipiak agertzen zaizkigularik .

Frogari dagokionean, irakurketa-idazketari lotutako eginbeharrak eragotzita

agertzen zaizkigu bi hizkuntzatan baina hauek kenduta, bai euskarazko zein

gaztelerazko frogak oso ondo burutzen dituela esan genezake hizkuntza beraz osorik

gordetzen duelarik .

Datuen azterketa
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59 . Subjcktun : 18 urteko mutil gaztea, Errenteriarra, eskolan hamalau urtez

ibilia, ikaslea lanbidez, euskalduna jatorriz eta honekin batera ere euskaraz jabetu

zena. Lesioa jasan aurretik beraz euskara eta gazteleraren jabe zen . ASPACEn aztertu

genuen jatorri kardiobaskularreko gaitzak jo eta urte bete eta hiru hilabetetara.

Hizketa Espontaneoari dagokionean, gaztelerazko jarioa euskarazkoa baina

aberatsagoa dela antzeman dezakegu nahiz eta bietan ere ezaugarri patologiko ugari

agertu; hala nola : parafasiak, pertseberazioak, paragramatismoak, ahaztutako

derrigorrezko morfema k, hitzen hurrenkeran egindako hutsegiteak, inguramenak,

estereotipiak, hitzak aurkitzeko zailtasunak, aproposak ez diren erdal hitzak eta

esaldi okerrak .

Gaztelcrazko Deskribaketa ere euskarazkoa baina aberatsagoa da, bietan ere

Hizketa Espontaneoan ikusi bezala, ezaugarri patologiko ugari agertzen direlarik :

parafasiak, pertseberazioak, paragramatismoak, ahaztutako derrigorrezko

morfemak, sintagmarteko atsedenak, estereotipiak, hitzak aurkitzeko zailtasunak

eta esaldi okerrak .

Frogari dagokionean, orokorrean gaztelerazkoa euskarazkoa baina hobeto burutu

duela esan genezake euskarazko alderdi kaltetuenak egitura sintaktikoen ulermena,

kategoria semantikoak, sinonimoak, esaldien errepikaketa, izendapena, esaldigintza,

semantikoki aurkakoak, morfologia eratorria, morfologikoki aurkakoak, buru-

kalkulua, entzundakoaren ulermena eta esaldien diktaketa izanik . Gazteleraz berriz,

esaldien errepikaketa, rnorfologia eratorria eta morfologikoki aurkakoak dira

kaltetuen agertzen zaizkigun alderdiak .
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41 .Kasua : Pixkabat lanak, esto plate plate platera&fregatu o ola

etxia pixkatgarbittu o deus askprik,ez porquegute zens dut dista

ondatu zatt askp ta barrukQ zera onek fastidiatu nau askp . Beñere

esan tzian, juan nitzen onakp zeak,esan tzian, okydistak,esan

tzian, oi, zuk ez duzu deñeregafckan iza e ibilli, ta ez, ta ezagu

ezagun duzu ezetz . 913&oaindik,ia faro larogei bitartean, bi

gutxiyo larogei daño bi batgutxiyago orrela, ez dut deñere beñere

nik,zera bat artu, antioju bat, deñere . Izandu det dista bat in

inkreible. Zertikan ne kuñatakin nere illobak, zea zeakuan eztakit

zenbat une izango Buen zea cincuenta años o cincuentaydos años,

nif askpz ere zea nií askpz ere urtegeyo nituen, askpz ere une

geyo ta beak,esaten tzian, Maria, izeba, zukzukein nazu

enebratu ariya eta bai eta, . . .
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Atal honetan, gure iker ihardueratik erator daitezkeen funtsezko ondorioak

ekarri nahi ditugu. Lehena, agian, hemen erabilitako hizkuntzari legokioke,

euskarari alegia . Irakurleak hamaika aho-korapilo bere kabuz askatu behar izan

dituelakoan gaude . Ez da, kasu honetan, euskararen garbitasuna bilatu nahi izan dugun

helburua, kontzeptuen gardenatasuna baino . Kontzeptuak ahalik eta gardenen

azaltzeak batzutan hizkuntza behartzeraino eraman gaitu ; hizkuntza aztergaia eta

gure menpe jarri nahi izan dugu. Badakigu jakin alderdi hortatik kritika bat bain

gehiago egin dakiokela lan honi; hala nola, hiztegi teknikoa ez jartzearena edota

sortutako hitz berrien justifikazioa ez ematearena kasurako .

Dena den, berriz ere diogu, gure helburuari atxekiz arazoari aurrez aurre heldu

diogu, nahiz eta zekarren zama astuna mementuz sahiestu . Nahiago izan dugu

esaterako, elebiduntasuna/elebitasuna dikotomiaren sena eta kontzeptuen edukia

azpimarratzea, elebiduntasuna hitza egokia denentz eztabaidatu baino . Kontzeptuak

ulertu eta onartuz gero zein nolako etiketa jartzen diegun azter dezakegu, kontzeptu

hutsalak balira, esanahigabekoak kasu, hobe ezta izenik ere .

Irizpideak erabil ditugu, jakina, adibidez euskara "normalizatua " ; hots, dena

euskarara ekartzea, Euskaltzaindiak definituriko arauak errespetatuz . Hortik

aurrera, gure aburuz edukiari ondoen zegozkiokeen hitzak aukeratu ditugu ; hau da,

adierazi nahi duguna, hobekien jakinarazten dutenak .

Esanak esanda, gure azterketen erdigune edo abiapuntua batez ere E.A.T. tresna

izanik, ikus dezagun lehenik eta behin historian zehar zeintzu izan diren helduen



1 Berezko adierazpena
2 Hitzen ulermena
3 Irakurketa
4 Idazketa
5 Hizkuntzaren ulermena
6 Hizkuntza espresiboa
7 Objektu eta koloreen izendapena
8 Kalkulua
9 Hizkuntz jokabide orokorra
10 Ikusitakoaren bereizketa
11 Berrezagutza eta oroimena
12 Jokabide bisuoespaziala
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hizkuntz-nahasteak aztertzeko sortu izan diren tresnak, kronologikoki ordenaturik,

eta zeintzu diren froga hauek neurtzen dituzten alderdiak .

Ikus dezagun aipatu frogen deskribaketa ondoko taulan :

66. TAULA: Helduen hizkuntz-nahasteak aztertzeko frogak

13 Fonazio giharren mugimenduak
14 Estimulu parekideen berrezagutza
15 Denotazio froga
16 Errepikaketak
17 Gramatikazko froga
18 Praxiak
19 Gnosiak
20 Marrazketa
21 Adierazpen funtzioak
22 Hartzaile funtzioak
23 Hizkuntz nahasketak
24 Komunikazioa

IZENA Froga mota Urtea Aztertutako
eremuak

La Salpetière(Paris)
Hizkuntza Saila

Protokoloa 1965 1,2,3,4

"Bagdasar" .Bucarest
Klin. Neurokir. Botez

Protokoloa 1951 3,4,5,6,7

Minnesota Testa
Schuel-ek

Testa(bateria) 1955 9,10,11,12,13,14

Bel Air Osp. Ginebra
J .Ajuriagerrak

Protokoloa 1958 1,2,3,4,8

Parisko

	

G.M .I.Z .n
erabilitakoa. Hécaen

Protokoloa 60. hamarkadan 15,16,17

Afasian gramatika
hutsegiteak. Whitaker

Protokoloa 1969 17

Bucaresteko Neurol .
Inst.tukoa. Kreindler

Protokoloa 1970 3,4,8,18,19,20,21,
22

Boston Testa .
Goodglas, Kaplan

Testa 1972 1,2,3,4,5,6

Afaslaren azt . testa .
Ducarne de Ribacourt

Testa 1977 23

CADL
Audrey Holland

Protokoloa 1980 24

BAT (EAT)
Michel Paradis

Testa 1986(1989) 1-24(ikus 4 . Atala)
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Ikus dezakegun modura, historian zehar helduen hizkuntz nahasteak aztertzeko

sortutako tresna gehienak, "protokoloak" dira; froga klinikoak alegia, anamnesia

antzekoak. Metodologiaren atalean aipatzen genuen bezala, hauek ere metodologia

klinikoari lotzen zaizkio ; behaketa da beraz funtsezko prozedura eta hauen bitartez,

arazoa eta egoera ezagutu ahal izatea dute helburua.

Gainontzeko frogak, "testak" ditugu eta hauen helburua ez da bakarrik egoera

ezagutzea baizik eta arazorik egonez gero, konponbidean jartzea; hau da, batez ere

berreskuraketari begira, erabakiak hartzeko bidean jartzen gaituzte . Hauen

oinarrizko metodologia Psikologiari dagokio eta aurrekoak baino finago eta

emankorragoak dira .

Cure ikerketan erabilitako neurketa tresnaren bitartez, hizkuntza bakoitzean

sortutako kalteak aztertu ditzakegu eta nahaste hauen ebaluaketa egin ondoren,

nondik nora eta zein hizkuntzatan ekin berreskuraketari azalduko digu .

Datuen azterketan ikus ahal izan dugun modura, ederki aztertzen ditu

hizkuntzak eta baliogarritasun handikoa da hizkuntza desberdinetan duen

konparagarritsuna .

Hain osoa izateak, oso luze eta neketsua izatea ere badakar bestalde,

komenigarria ez dela ikusten dugularik saio bakar batean froga osoa burutzea .

Gutxienik bi edo hiru saiotan banatzeari gomendagarria deritzogu, subjektuak nekea

adierazten duenean etenaz edo ariketaz aldatuaz; nekeak ez ditzan erantzun okerrak

sorrarazi. Batean baino saio gehiagotan banatuz gero, kontutan hartu beharrekoa da

-309-
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ezin dugula denbora asko igarotzen utzi saio batetik bestera, tartean egunak uzten

baditugu, hasieran batez ere denboraren iraganak aldaketak ekarri baititzake

berezko berreskuraketa mailan . Hala izanez gero, frogak ez luke baliogarritasunik

izango, hizkuntza egoera desberdinetan aztertuko bailuke. Guzti hau beraz, kontutan

hartu beharrekoa da frogarekin lanean hasi aurretik.

Frogaren baliogarritasuna aide batetara utzi dezagun, eta ekin diezaiogun

ondoren gure subjektuen kokapenari .

Afasia aztertzerakoan gaitzaren sorburua eta jasandako garun aldeko kalteak

ahalik eta ondoen ezagutzea funtsezkoa da . Hots, azterketa klinikoa eta ondorioz

banakako azterketa, oinarrizkoa da . Norberaren hizkuntz-garapena eta testuingurua

bestalde, egindako azterketa klinikoaren osagarriak dira. Hala ere, eta

hastapenetatik afasiak jotakoak bakanduriko kasuak izanagatik, hizkuntzen arteko

ukipen egoeran bizi izateagatik gaixo horiek -euskaldunak hain zuzen ere- diagnosi

momentuan eta berreskuraketa prozesuan, baldintza bereziak pairatzen dituzte .

Hau dela bide, irakur dezagun ondoren gure azterketarekin inplikazio zuzenak

dituen J. M. Sanchez Carrión-en, "Txepetx" goitizenez, zenbait ohar (1,987 .ean, 133.

or.n);

1- . Hizkuntza jakin bateko hiztunek hizkuntza hori ez dela pentsamendu teoriko

abstrakturako baliagarria baieztatzen dutenean, hiztun hauek hizkuntza honetan ez

dutela pentsamendu teorikoaren modurik konplexuenak adierazteko gaitasuna jaso

besterik ez dute adierazten .
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2- . Subjektu jakin bat nolabaiteko "eskizofrenia" linguistikoak jota egon daiteke,

esperientzia zehatza bideratu duen hizkuntza, eta arrazoinamendu abstrakturako

gaitasuna eman dion eskola bidez ikasitako hizkuntza arteko etendurak eraginda . 1

Aipamen honek ezinobeto azaltzen du gure subjektuen egoera . Beraien hizkuntza

nagusia, komunikaziozkoa eta beraien esperientzia zehatza bideratu duena euskara

izanik, gaztelera da eskolan eta eskola bitartez eraikitako arrazonamendu

abstraktuari lotu zaion hizkuntza . Guzti hau argi eta garbi azaltzen zaigu datuen

azterketa egiterakoan . Izan ere, eta behin eta berriz errepikatu bezala nahiz eta

jatorriz euskaldunak izan gure subjektuak bai eta hizkuntzen erabilera nagusia

euskararena izan, orokorrean gazteleraren aldeko emaitzak agertzen zaizkigu .

Ulergarria da orokorrean gaztelerazko frogaren emaitzak hobeak izatea,

heziketa formalarekin nahiko lotuta dagoenez, eta bai eskola-formazioa zein

berreskuraketa gazteleraz jaso dutenez, euskara atzetik gelditzea .

Baina Hizketa Espontaneoaren eta Deskribaketaren azterketa egiterakoan

ordea, harrigarria bada ere, aberatsagoa agertzen zaigu orokorrean gaztelerazko

berezko jarioa euskarazkoa baino, gazteleraz euskaraz baino esaldi gehiago ekoizten

direlarik bai eta guztira hitz kopurua ere, hitz desberdin kopurua eta menpeko

esaldiak. Honetaz gainera, patologia eta hizkuntz murrizketa adierazten dueen

ezaugarriak ere ugariagoak dira gazteleraz euskaraz baino berezko jarioan. Honela

beraz gazteleraz euskaraz baino neologismo, parafasia fonemiko, parafasia

semantiko, hitzezko parafasiak, pertseberazioak, paragramatismoak, ahaztutako

derrigorrezko morfemak, hitzen hurrenkeran egindako akatsak, lokuzio arteko

1 Guk itzulita euskarara .



atsedenak, inguramenak, estereotipiak, hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmenak eta

esaldi oker gehiago agertzen dira .
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Hizketaldia beraz ugariagoa da gazteleraz euskaraz baino. Badaiteke honen

arrazoia, gure subjektuak gazteleraz alfabetatuak izateaz gain, jasotako

berreskuraketa ere gazteleraz jaso izateak, gaztelera sendotzen lagundu izatea .

Bitartean, euskara babes eta eredurik gabe gelditzen da eta pixkanaka pixkanaka

berezko berreskuraketa ematen da, baina gazteleraz baino motelago . Honek azalduko

luke, euskara gazteleraren atzetik egotea .

Honekin ere esan genezake beraz, gaixoak gaitza jasan aurretik zituen hizkuntza

guztiak direla gehienetan berreskuratzen direnak; nahiz eta berreskurapen formalaren

bitartez bakarra landu . Argi ikus genezake azken hau gure subjektuengan . Nahiz eta

kaltea jasan eta une beretik gaztelera izan orokorrean indartutako hizkuntza,

azkenean euskara ere berreskuratzen da askotan. Honetan, familia eta lagunartearen

eragina erabakiorra izan da gure ustetan, berreskuraketaren funtzioa bete dutelarik

nolabait ere.

Harrigarria gerta daitekeen beste ezaugarria da, gazteleraz jarioa ugariago eta

aberatsagoa agertzen den bezala, ezaugarri patologikoak ere gazteleraz izatea

ugarienak . Cure ustctan, jario kopuruari lotuta legoke ; hau da, gaztelerazko jarioa

ugariagoa denez, ezaugarri patologikoek ere agertzeko aukera gehiago dute, zenbat

eta txikiagoa izan lagina orduan eta ezaugarri gutxiagok dute agertzeko aukera.

Euskarazko jarioa urriagoa baina zuzenagoa dela esan genezake beraz, baino ez

litzateke agian egia osoa izango zeren eta ondoren Deskribaketaren kasuan ikusiko
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dugun bezala, gerta daiteke euskarazko jarioa ugariagoa denean, ugariagoak izatea

era berean hizketaren ezaugarri patologikoak .

Deskribaketan, aurreratu bezala, Hizketa Espontaneoan gertaturakoaren

alderantzizkoa azaltzen zaigu . Jarioa ugariagoa da euskaraz gazteleraz baino,

hizketa "normala"-ren ezaugarriak, nolabait deitzearren ugariagoak direlarik ; hala

nola: enuntziatu kopurua, hitz kopuru osoa, hitz desberdinak, aditz kopurua eta

menpeko esaldi kopurua .

Ezaugarri afasikoak bestalde, bai eta hizkuntzaren murrizketa adierazten

dutenak ere, orokorrean ugariagoak dira euskaraz gazteleraz baino, nahiz eta kopuru

hauek ez izan gaztelerazko Hizketa Espontaneoarenak adinakoak. Honela beraz,

neologismo, paragramatismo, ahaztutako derrigorrezko morfema, hitzen hurrenkeran

egindako akatsak, lokuzioarteko atsedenak, inguramen, estereotipia, hitzak

aurkitzeko zailtasunak eta esaldi oker gehiago antzeman ditzakegu euskarazko

Deskribaketan gaztelerazkoan baino .

Gauza bera da ondoren hizkuntzen arteko erkaketa egiterakoan berriz ere

agertzen zaiguna . Honexegatik bada pentsa genezake ezaugarri patologikoen

ugaritasuna, jarioaren ugaritasunari berari lotuta dagoela.

Ikusi dugunez, Hizketa Espontaneoaren eta Deskribaketaren arteko hizkuntz

nagusitasunaren desberdinketa dago. Zer dela eta agertzen zaigu gaztelera nagusi

Hizketa Espontaneoan eta Deskribaketan berriz euskara? Ez al dugu esan bada

dagoeneko kultur garapenak eragiten duela berezko joera guztien aurka gaztelera

nagusitzea? Zein arrazoi dago orduan Deskribaketan euskara nagusi agertzeko ?. Cure
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ustetan eta dagoeneko Datuen azterketa izenburupeko atalean agertu dugun bezala,

Deskribaketaren ariketa Hizketa Espontaneoarena baina errazagoa da . Azken

honetan irudimena askoz ere gehiago landu behar du, gai libre bati buruz ari baita .

Berak erabaki behar du zertaz hitz egin eta zer esan, eta berak aukeratu behar du

modu berean, zeintzuk izango diren hizketarako elementuak . Abstrakzio maila,

handiagoa da eta azken finean, bere hizketaren egoeraren ispilu fidela da, bertan

agertzen zaigu , ezin ezkutatu delarik, benetako egoera .

Deskribaketan aldiz, dagoeneko azaldu behar duenaren esanahia markatuta

dago irudien bitartez . Subjektuak ematen zaizkion irudien deskribaketa edota hauekin

osatutako istorioa kontatu behar du . Askoz ere ariketa zehatzagoa da beraz .

Orain arte aipatutakoarekin beraz ikus genezake Vygotski-k 1 .934 .ean zioen

bezala hizkuntza gizarterabidea bada, hizkuntza galtzeak isolamendua dakarrela;

afasiak beraz, desgizarteraketa dakar. Ikuspegi honetatik bertatik hizkuntzaren

berreskuraketak, bergizarteratzea dakar . Hala ere badu izan oreka puntu bat, hiztuna

izandakoa eta izan behar duenaren artean. Afasikoen kasuan kultur eredu arrotzak

erabil badaitezke ere, erabiltzen direla ikus berri dugun bezala, banakoari

dagozkionak baino malkarragoak direla onartu beharra dago .

Hizkuntza, eta hau darabilen mintzaira, ez da komunikabidea besterik gabe

baizik eta datozen belaunaldiengana zuzendutako esperientziaren iraupen eta

transmisio tressa ere. Hizkuntzaren bitartez, ezaugarri nagusiak antzeman ditzakegu ,

bai eta hauek orokortu ere errealitatearekin kategoriazko erlazioa eraikiaz, jokabide

kontzientearen la alderdi guztiak baldintzatu . Hizkuntzaren eraginpean, pertzeptzioa

erabat aldatzen da, oroimen mota berriak sortzen bai eta pentsamendu modu berriak
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ere. Hasera batetan kanpokoa eta ondoren barrukoa den hizkuntza, jokabidearen

oinarrizko arautzaile nagusi bilakatzen delarik (A. Luria-k, 1.979.ean) .

lldo honetatik beretik jarraituaz, mintzairaren kokapena garunean Vygotski-ren

hitzetan, garapen psikikoari eratorria da; hots, kronogenikoa da . Denboraren jarioan

ezartzen eta eraldatzen diren nerbio-ehunen arteko lokeratan oinarritutako goi-

milako funtzio psikikoa .

Giza-jokabidea, portacra, mintzairak gidatua izateak, honen konplexutasuna

azalerazten du . Garapeneko aurreneko momentuetan -haurtzaro goiztiarrean-

ekintzatan eta kanpoko mnunduari begira antolatzen dena, geroxeago, eta hizkuntzari

esker, prozesu psikikotan eta portaera gidatuan gauzatzen da . Guzti hau ulertu ahal

izateko ontogenesi kontzeptuari heltzea, funtsezkoa da. Ez dugu esaten subjektuak

hizkuntzaren sorrera bcrregin behar duenik, ez eta ontogenesia filogenesiaren

laburbiltzea denik ere . Azken buru, hiztun bakoitza ezinbestean, bere ondare genetiko,

kultura eta hizkuntz ingurunearen ondorio zuzena baino ez da . Bi elementu horiek,

banakakoak definitzen dituzte, bai aniztasunean bai eta gune amankomunetan ere.

Garapen historikoan, eta ondorioz ontogenesian ere, norberarengan funtzio

berriak agertzeak oz du, besterik ezean, garuneko zelula sare jakin batzuetan kokatuak

direnik adierazten . Hiztun batengandik bestearenganako ezberdintasunek, arazoaren

konplexutasuna azalerazten dute . Garunaren goi-mailako antolaketak, itxura bat

baino gehiago har dezake pertsona desberdinengan ; egitura neurologikoa oinarria da,

oinarrizkoa beraz, baina funtzioa eta antolaketa funtsezkoak dira . Aldaketa

dinamikoan datza kontua, garuneko gune ezberdinen arteko loturen malgutasunean

alegia .
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Horri esker, malgutasuna bide, hizkuntzaren berreskurapena maila batean edo

bestean ahalezkoa da afasikoengan, nahiz eta egitura neurologikoa kaltetua izan.

Malgutasun honen erakusle garrantzitsuenak ditugu gazteak. Lanaren atal

desberdinetan aipatu izan dugun modura, subjekturik gazteenak dira berreskuraketa

onena agertzen dutenak eta gehienetan gainera, berreskuraketa baino berrikasketa da

ematen dena (Ducarne de Ribacourt-ek), garunak oraindik duen malgutasun handiari

esker hain zuzen ere .

Cure azterketako subjektu gehienak heldu/zaharrak dira baina izan ere

baditugu kategoria honetan sar daitezkeen bi kasu ; hamahiru eta hogeitabigarrenak

alegia. Hamahirugarrena, hamahiru urteko neska dugu, baina kaltea sei urte zituela

jasan zuen. Hogeitabigarrena berriz, bederatzi urteko mutila dugu. Biak ere, jatorri

traumatikoak eragindako afasiak jota, ikusi bezala . Deskribaketa teorikoetan

agertzen den bezala, hauek ere, oso kalte gogorrak jota hasieran, baina aurrera atera

direnak. Bietan ere berezko berreskuraketa ematen hasi eta ondoren formalari ekin

zioten. Lehenengo kasuan, hizkuntzaren berreskuraketa eman dela ikus dezakegu,

nahiz eta zenbait ezaugarri gelditu, pertseberazio modukoak, baina hauek jario

normalean ere askotan ematen direnak izanik, ez dira gure ustetan oso garrantzitsuak

eta inola ere komunikazioa eragotz diezaioketeenak .

Bigarren kasuan ere jarioa nahiko berreskuratuta dagoela ikus genezake, nahiz

eta aurreko kasuan bezala zenbait ezaugarri afasiko oraindik antzeman. Kontutan

hartu beharra dago zortzi hilabete besterik ez direla pasa lesioa jasan zuenetik . Bi

kasu hauetan heraz, dagoeneko aipatutakoa berretsi beharra dugu . Bietan ere oraindik
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gelditzen dira afasiaren zenbait aztarna, hauek, ekoizpenean antzeman

ditzakegularik eta ez inola ere ulermenean, dagoeneko alderdi teorikoan aurreratu

bezala .

Ikasketa mailari dagokionean, ikasten denbora gehien eman duten gure

subjektuak, hamasei urte dira . Hauek ez dira asko, eskolatzearen urte guztiak

kontutan hartuz gero, baina bai bataz bestekoa gure kasuan zazpi urtekoa dela

kontutan izanik . Bi subjektu besterik ez ditugu hamasei urte eman dituztenak ikasten ;

hamaikagarren eta hemezortzigarren kasuak hain zuzen ere .

Hamaikagarren kasua, 36 urte dituen emakumea dugu, lanbidez bulegaria zena

eta Broca afasia diagnostikatu ziotena; hau da hitz batean esateko ekoizpena duena

kaltetuen, ez ulermena . Kasu hau, gure subjektuen arteko bitxienetakoa dugu ; izan ere,

ekoizpena oso kaltetua gertatu zitzaion gaitza jasan ondoren eta berreskuraketari

gazteleraz ekin zioten, erritmoa erabiliaz ekoizpena bultzatzeko tresna modura ;

musikalitatean oinarrituaz alegia . Honela bada euskara baztertu egin zuten eta

gazteleraren berreskuraketari ekin zioten. Datuen azterketan ikus dezakegun modura,

nahiko berreskuratuta du subjektu honek gaztelera nahiz eta jarioa ez oso ugaria izan

eta oraindik ere zenbait ezaugarri patologiko antzeman ekoizpenean . Euskararen

jarioa eragotzita du eta une honetan, pertsonalki, dagoeneko gazteleraz

aurrerapausuak egin dituela ikusi duenez, euskara berreskuratzeko teknika berdinak

erabiltzen saiatzen ari da, euskara berreskuratzerik baduen ikusteko. Hizketaldiari

doinu jakin baten euskarria jarriz ekoizten saiatzen hasia da beraz.Argi utzi behar

dugu, erabateko saiakera pertsonala dela, inolako laguntzarik eta gidarik gabea.
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Froga alabaina ongi burutzen du bai euskaraz zein gazteleraz eta bere gaitzari

dagokion bezala, ulermena ederki mantentzen duela ikus dezakegu bi hizkuntzatan

ere, arazoak ekoizpenean agertzen direlarik .

Bigarren kasua, 68 urte dituen gizona dugu, apaiza bera, eta Wernicke afasia

diagnostikaturik duena; labur-labur esatearren, ekoizpen ona baina ulermen arazoak

izaten dituztenak. Kasu honetan nabarmena da izan duen berreskuraketa . Nahiz eta

gazteleraren jarioa grabatu ez arazo teknikoak zirela medio, euskarazko jarioaren eta

euskarazko eta gaztelcrazko frogen emaitzek adierazten duten bezala, erabat

berreskuratuta agertzen du hizkuntza eta ulermenean ere ez du inolako arazorik

agertzen .

Cure ustetan, kultura mailak ez du berez eragiten kaltea txikiagoa izatea edota

hizkuntza arinago berreskuratzea . Gerta daitekeena, ikasketa maila handiagoa

dutenen artean, ikaskuntza estrategia gehiago edukitzea da eta berreskuraketan, oso

tresna baliagarriak bilakatzen dira eta errazagoa da beraz berreskuraketa formalari

ekitea. Honek ondorioz, berreskuraketari etekin handiagoa ateratzea dakar berarekin

motibazioa ere handituz doalarik, aurrerapenak ikusten baititu, kate bat bilakatzen

delarik subjektuaren onerako .

Era guztictara ezin atera dezakegu ikasketa mailari lotutako ondoriorik ; izan

ere batetik, oso subjektu gutxi baitira eta bi hauek, inolako ondorio orokorrik

ateratzeko; eta hestetik, bi kasuak ere desberdinak direla agertzen zaizkigu . Bigarren

kasua ederki lotzen zaio aidez aurretik ikasketa mailari buruz esan dugunari baina ez

aldiz lehenengoa . Honekin beraz ez dugu uste ondorioz ikasketa maila handiena duten

gure subjektuek hizkuntz berreskuraketa hobea agertzen dutela esan dezakegunik .
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Berresku ra ke tari dagokionean dagoeneko behin eta berriz errepikatu dugu

euskaraz ez dagocla berreskuraketari ekiteko aukerarik, funtsean metodologiarik

euskaraz garatu oz delako. Hemendik beraz azpimarratu nahiko genuke euskaraz

berreskuraketa plangintza egin ahal izateak duen garrantzia men eta bestela gure

subjektuei gertatutakoa birsortu daiteke ; hau da, gaitza jasateaz gain, beraientzako

arrotza den hizkuntza batean adierazi beharra, beraien hizkuntza murriztua eta

mugatua izatea eta oz kaltearen ondorioz baizik eta kontutan ez delako hartu orain

artean behintzat, subjektuak beste hizkuntza batean berreskuraketa jaso dezakeenik,

nahikoa zela hizkuntzaren batean komunikatzeko gaitasuna berreraikitzea baizik,

pentsatu izan delako .

Honekin zerbait froga badezakegu, honako hau da: nahiz eta berreskuraketa

hizkuntza batean eman honek ez duela eragozten beste hizkuntzatan berezko

berreskuraketa ematea. Adibide modura ditugu gure subjektu guztiak . Jasotako

berreskuraketa gazteleraz jaso dute guztiek, baina hala ere eta nahiz eta gaztelera

euskara baino gehiago hobetu (berreskuraketak beraz badu hizkuntzaren osaketan

aldeko eraginik), ez dute euskara galdu . Are gehiago, ezaugarri beretsuak mantentzen

dituzte euskaraz zein gazteleraz baina euskara mugatu eta murritzagoa agertzen

delarik. Heme ii ere badu garrantzia famili eta lagunarteko harremanak, beraiekin

euskaraz komunikatze hutsarekin, gure subjektuen kasuan euskarazko berreskuraketa

indartu eta bultzatu dueela uste baitugu .

Besteak bes te Lebrun-ek ere dioen bezala (1 .988.ean) beraz, oso garrantzitsua da

gaixoaren hizkuntza guztiak aztertzea eta berreskuraketa zein hizkuntzatan burutuko



den erabakitzea, honek markatuko duelako kasu askotan zein den hobekien berreskura

daitekeen hizkuntza .

Bertatik atera dezakegun beste ondorioetako bat, Elebiduntasuna eta afasia

izenburuko atalean planteatzen genuen galderari erantzutea litzateke . Bertan, ea

garuneko zonalde bera kalteturik gertatzerakoan (eta hau subjektu bakoitzarengan

hala da zeren eta garun bakar baten jabe da bakoitza), maila berean ote dauden

kalteturik hizkuntza guztiak .

Orokorrean, eta berreskuraketak eman dezakeen gazteleraren aldeko indartzea

kontutan izanik, gure subjektu gehienengan antzerako kalteak agertzen dira hizkuntza

guztietan, bai euskaraz zein gazteleraz. Antzeko ezaugarriak dituzte bi hizkuntzek ;

hau da, jarioan ezaugarri patologiko ugari agertzen badira hizkuntza batean, bestean

ere antzeko czaugarriak agertuko dira nahiz eta kantitatea aldakorra izan; edota

hizkuntza batean ulermen maila oso ona baldin bada eta ekoizpenarena kaskarragoa

esaterako, antzcrakoa gertatzen da beste hizkuntzan ere .

Cure subjektuengan beraz orokorrean bi hizkuntzak maila berdintsuan agertzen
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direla kaltetuta osan genezake .

Bestalde, lateralizazioaren gaia dugu . Cure laginaren deskribaketa

egiterakoan,argi ikusi dugu subjektu gehienek ezkerreko hemisferioa dutela

kalteturik, bakarra izanik eskuineko hemisferioa kaltetua duena eta sei aide biak

dituztenak gaitzak jota .
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Zenbait autorek aipatu izan duten bezala elebidunen bi hizkuntzak hemisferio

desberdinetan edo nagusiki behintzat bakoitza batean lateralizaturik egongo balitz,

kaltea hemisferio bakarrean jasanez gero, hizkuntza bakarra gertatuko litzateke

kaltetuta; besteak, osotasunari eutsi liezaiokeen artean . Kasu honetan inoiz ere

gertatuko ez litzatekeena, bi hizkuntzak kaltetuak gertatzea litzateke noski .

Teoriaren alderdian autore gehienen iritzia zena agertzen zaigu guri ere hemen

nagusi. Alexander, Benson eta Stuss-ek (1 .989 .ean) dagoeneko aipatu bezala,

elebidunek, elebakarren modu eta neurri berean agertuko dituzte kalteturik bere

hizkuntzak .

Cure laginaren gehiengoak, antzerako moduan ditu kaltetuak bi hizkuntzak .

Beraz, eta nagusiki M. Paradis-ek proposatzen duenarekin bat dator, gure subjektuen

emaitzak direla eta, atera dezakegun ondorioa; hau da, ezkerreko hemisferioaren

partehartzea bera dela bi hizkuntzetarako, kontutan harturik noski norbanakoen

artean zein bakoitzaren baitan egon daitekeen aldakortasun maila (Paradis-ek ,

1.989.ean). Biak beraz nagusiki ezkerraldean daude lateralizaturik .

Kontutan hartu beharreko beste aldagaia dugu lesiotik pasatako denbora .

Edozein izanda ere jasandako gaitza, gertatu eta berehala izaten du bere agerpenik

gogorrena; hau da, kalteak jo ondoko lehen unetan agertzen da hizkuntza kaltetuen.

Denborarekin, pixkanaka pixkanaka berezko berreskuraketa ematen hasten da, oso

kasu larri batzutan ez beste (gehienetan Erabateko afasiak izaten dira kasu hauek).

Cure subjektuen azterketa egiterakoan ere honakoxe hau ikus genezake

(Erabateko afasiaren craginez jarioa eragotzita duten subjektuak baztertuz gero noski) .
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Kasu berrienak dira hain zuzen ere, hizketaren nahaste kopuru handiena agertzen

dutenak, zenbat eta txikiagoa izan lesiotik pasatako denbora orokorrean handiagoa

izaten da hizkuntzaren kaltea .

Bestetik, orokorrean kaltetuena agertzen den alderdia idazketarena da, bai

euskaraz zein gazteleraz, baina ezin egin ditzakegu kasu honetan hizkuntzen arteko

erkaketarik, euskaraz inoiz ere alfabetatu ez direnez; bai aldiz gazteleraz. Ezin erka

ditzakegu honclako maila desberdina duten bi hizkuntza, faltsuak izango bailirateke

bertatik erator genitzakeen ondorioak .

Orain arte burututako lan guzti honetatik, atera ditugu zenbait ideia argitara,

hauetako bat izanik, euskaraz hizkuntza berreskura ahal izateko aukeraren beharra .

Bai eta hau aurrera cramateko ere beharrezkoa den metodologiaren sorrera ere. Inork

ere ez du zalantzan jartzen kalte bat jasaterakoan alderdi fisikoak duen garrantzia,

baina bere neurrian balioztatu beharrezkoa da, elebidunak hizkuntza bat baino

gehiagoren jabe direla ahaztu gabe, eta honi ere dagokion garrantzia emanaz.

Hizkuntzaren garapenak eta inguruneak informazio esanguratsua ekar

diezaguke pire azterketan . Gu neurologoak ez prenez, ezin berregin dezakegu

hondatutako egitura neurologikoa . Horrela izanik, galduta edo kaltetutako

(hizkuntz) fun tzioa berrcskuratzen lagun al dezakegu?. Gu baiezkoan gaude, baldin eta

funtzioa eta berorren garapena zertan datzan aztertzen eta ikasten badugu .

Honek damaio sena osoa gure tesiari . Gizarte Zientziatan, Pedagogian ere, zer

esan eta zer ekarri badago egon. Batez ere hizkuntzaren i(ra)kaskuntzari dagokionean,

baina aipatu beharra dugu halere disziplinartekotasunak duen garrantzia . Ikuspegi
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desberdinetatik aztertu ondoren, arazoaren ikuspegi zabal eta osoagoa eduki

baitezakegu, izan ditzakeen inplikazio guztiak nabarmenago ager daitezkeelarik .

Beraz, ezinbestekoa dela beraz iruditzen zaigu honelako azterketetan, taldeko lana .

Interesgarria litzateke modu berean guk burutu ez dugun C Atalaren

(itzulpenarena alegia) azterketari ekitea, oso gauza bitxiak atera daitezkeela

antzematen hasiak baigera eta bertatik ondorio eta ekarpen garrantzitsuak erakarri

baitaitezke. Modu berean, oso interesgarria litzateke beste hizkuntzen emaitzekin

erkatu ahal izatea, egituren distantziaren arabera multzokatuz esaterako . Oso

emaitza interesgarriak ager daitezke, adibidez, beste ahalezko egoeren artean,

hizkuntzen arteko egiturazko distantzia handia duten egoera elebidunak eta txikia

dutenak elkarrekin crkatuz gero .

Bestalde, guk izan dugun beste muga bat adierazi nahi genuke, muge¡ lotutakoa

hain zuzen ere ; haü da, ez dugu Ipar Euskal Herrian gerta daitekeena aztertu bertako

subjektu elebidun afasikoengan . Euskararako eta frantseserako frogak prest daudenez,

interesgarria litzateke oso bertako egoera aztertu eta Hego Aldekoarekin konpara

ahal izatea .

Azkenik eta lan honi amaicra emateko, atal guztietan barrena agertzen den

euskal kulturaren garapenaren beharra aldarrikatu nahi dugu hemendik bertatik ere.

Honen erakusle txiki bat da hasieran aipatutakoa ; hau da, kontzeptuak euskaraz

behar bezala a7altzeko izan ditugun zailtasunak eta hauek gainditzen saiatzea .
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33.Kasua : Mekanikp, mekaniko. Muchas clases, muchas clases, e

diferencias, diferentzia aundixa, diferentzi aundixa, diferentzi

aundiiak,dia fiai, diferentzi aundiEak.dia fiai. Aundixe izangoa,

diferentziya, kategorixak, kategoriXg bate¡ . Ba le, letengo ba e

eondu nitzan lenenguan, en primera. No, espere primero eso sin

ca categoría, primero sin ca categoría y después;gero bagero fia

por ejemplo ba después de, después del año cuaren cuarentayuno

porejemplo, amendik, kuarentaiunoan edo fia igual primeria . Baña

hay de todas clases, tambien hay ahí según la fábrica tambien,
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I. Eranskina

Pazientearen ezaugarriak:	

Datu bilketaren data :	

Datu bilketaren noiztik norakoa :	tik	ra

Datu biltzailea :

Michel Paradis
McGill University

BILINGUAL APHASIA TEST
(BASQUE VERSION)

ELEBIDUNENTZAKO AFASIA TESTA

Elebidunentzako Afasia Testa José Luis Alvarez Emparanza, Inaki Bidegain eta Lore Erriondok euskeratu
dute .



I. Eranskina

ELEBIDUNENTZAKO AFASIA TESTA

Euskal bertsioa

A ATALA: Hizkuntza guztietarako berdina den atala.

Elebiduntasunaren historia

Ondorengo galderak behean agertzen diren modu berean irakurri behar zaizkio pazienteari .
Beharrezko informazioa ezin badezake pazienteak eman, senide edo hurbileko norbaitek erantzun
dezake bere ordez.
Erantzuna"bai" edo "ez" izan daitekeen guztietan, "+" inguratu baiezkotan eta "-" ezezkotan .
Galderaren baten erantzuna lortzea ezinezkoa izanez gero, EZ utzi bete gabe, inguratu ezazu "0"a,
dagokion lekuan. Datu biltzailearentzako beharrezkoak diren argitasun guztiak, "***" zinuaz daude
adierazirik. Argitasun hauek ez zaizkio noski pazienteari irakurri behar .

*** Hemendik aurrera hasi ozenki irakurtzen

1 . Zein da zure jaiotze data? (1)
2. Non jaio zinen? (2)
3 . Txikitan zein zen etxean gehien erabiltzen zenuen hizkuntza? (3)
4 . Txikitan hitzegiten al zenuen beste hizkuntzarik etxean? + - 0 (4)

*** (4) Galderaren erantzuna "ez" izanez gero, joan zaitez (6) galderara.

5 . Zein beste hizkuntza hitzegiten zenituen etxean txikitan? (5)
6 . Zein zen zure aitaren ama-hizkuntza? (6)
7 . Beste hizkuntzarik hitzegiten al zuen aitak? + - 0 (7)

*** (7) Galderaren erantzuna "ez" izanez gero, joan zaitez (12) galderara .

8 . Zein beste hizkuntza hitzegiten zituen aitak? (8)
9 . Zein hizkuntzatan hitzegiten zuen gehienetan aitak zurekin? (9)
10. Beste hizkuntzarik hitzegiten al zuen aitak etxean? + - 0 (10)

*** (10) Galderaren erantzuna "ez" izanez gero, joan zaitez (12) galderara.

11 . Zein beste hizkuntza hitzegiten zituen aitak etxean? (11)
12 . Zein zen zure amaren ama-hizkuntza? (12)
13 . Beste hizkuntzarik hitzegiten al zuen amak? + - 0 (13)

*** (13) Galderaren erantzuna "ez" izanez gero, joan zaitez (18) galderara.

14 . Zein beste hizkuntza hitzegiten zituen amak? (14)
15 . Zein hizkuntzatan hitzegiten zuen gehienetan amak zurekin etxean? (15)
16 . Beste hizkuntzarik hitzegiten al zuen amak etxean? + - (16)

*** (16) Galderaren erantzuna "ez" izanez gero, joan zaitez (18) galderara .

17 . Zein beste hizkuntza hitzegiten zituen amak etxean? (17)
18 . Beste norbaitek zaindu al zintuen txikitan ? + - 0 (18)

*** (18) Galdraren erantzuna "ez" izanez gero, joan zaitez (25) galderara .

19 . Zein zen beste pertsona honen ama-hizkuntza? (19)
20. Beste hizkuntzarik hitzegiten al zuen beste pertsona honek? + - 0 (20)



37 . Ondoren joan al zinen oraindik ere beste hizkuntzaren batetan irakasten zuten eskolaren

43 . Ondoren joan al ziren oraindik ere beste hizkuntzaren batetan irakasten zuten eskolaren

I. Eranskina

*** (20) Galderaren erantzuna "ez" izanez gero, joan zaitez (25)galderara .

21 . Zein beste hizkuntza hitzegiten zituen beste pertsona honek? (21)
22. Zein hizkuntzatan hitzegiten zuen gehienetan pertsona honek zurekin etxean? (22)
23 . Beste hizkuntzarik hitzegiten al zuen beste pertsona honek etxean? + - 0(23)

*** (23) Galderaren erantzuna "ez" izanez gero, joan zaitez (25) galderara.

24 . Zein beste hizkuntza hitzegiten zituen pertsona honek etxean? (24)
25 . Zein hizkuntzatan hitzegiten zenuen gehienetan txikitan lagunekin? (25)
26 . Zenbat urtez joan zinen eskolara? (26)
27 . Eskolan hasi zinenean, zein hizkuntzatan irakasten zuten? (27)
28 . Hizkuntza hortan irakasten al ziren gai guztiak? + - 0 (28)

*** (28) Galderaren erantzuna "bai" izanez gero, joan zaitez (30) galderara .

29 . Beste zein hizkuntzatan irakasten zuten? (29)
30. Zein zen ikasle gehienek hitzegiten zuten hizkuntza eskolan? (30)
31. Ondorenjoan al zinen beste hizkuntzaren batetan irakasten zuten eskolaren batetara?+ - 0(31)

*** (31) Galderaren erantzuna "ez" izanez gero, joan zaitez (49) galderara .

32. Zein zen hizkuntza hori? (32)
33 . Zenbat urtez joan zinen eskolara hizkuntza berri honetan ikasten hasi aurretik? (33)
34. Eskola berrian bai al ziren beste hizkuntzaren batetan irakatsitako gaiak? + - 0 (34)

*** (34) Galderaren erantzuna "ez" izanez gero, joan zaitez (36) galderara.

35. Zeintzu ziren beste hizkuntza horiek? (35)
36 . Zein hizkuntzatan hitzegiten zuten ikasle gehienek eskola berrian? (36)

batetara?
*** (43) Galderaren erantzuna "ez" izanez gero, joan zaitez (49) galderara .

+ - 0(43)

44. Zein zen hizkuntza hori? (44)
45. Zenbat urtez joan zinen eskolara hizkuntza berri honetan ikasten hasi aurretik? (45)
46. Eskola berrian bai al zeuden beste hizkuntzaren batetan irakatsitako gaiak?

*** (46) Galderaren erantzuna "ez" izanez gero, joan zaitez (48) galderara.

+ - 0(46)

47. Zeintzu ziren beste hizkuntza horiek? (47)
48. Zein hizkuntzatan hitzegiten zuten ikasle gehienek eskola berrian? (48)
49 . Eskola utzi ondoren, zertan jardun zinen? (49)
50 . Zure istripu/gaisotasun aurretik, zein hizkuntza hitzegiten zenituen? (50)

batetara?

	

+ - 0
*** (37) Galderaren erantzuna "ez" izanez gero, joan zaitez (49) galderara.

(37)

38 . Zein zen hizkuntza hori? (38)
39 . Zenbat urtez joan zinen eskolara hizkuntza berri honetan ikasten hasi aurretik? (39)
40 . Eskola berrian bai al ziren beste hizkuntzaren batetan irakatsitako gaiak?

*** (40) Galderaren erantzuna "ez" izanez gero, joan zaitez (49) galderara .

+ - 0 (40)

41 . Zeintzu ziren beste hizkuntza horiek? (41)
42. Zein hizkuntzatan hitzegiten zuten ikasle gehienek eskola berrian? (42)



EUSKERAREN EZAGUTZA

Testean, datu biltzaileari zuzendutako argitasun guztiak, *** zinuaz daude adieraziak . Argitasun
hauek ez zaizkio pazienteari ozenki irakurri behar.

I. Eranskina

B ATALA

*** Erantzun anitzeko galdera guztietan, gaisoaren erantzunari dagokion zenbakia inguratu ezazu .

9. Eguneroko bizitzan, zure gaisotasun/istripu aurretik, euskaraz hitzegiten zenuen :
1) EGUNERO 2) ASTERO 3) HILABETERO 4) URTERO 5) URTEAN BEHIN BAINA
GUTXIAGOTAN

	

0 1 2 3 4 5(9)
10.Euskaraz irakurtzen ikasi al duzu inoiz?

	

+ -

	

(10)

***Erantzuna "ez" izanez ger, segi "HIZKETA ESPONTANEOA" (18) atalera.

11 . Zein adin zenuen euskerz irakurtzen ikasi zenuenean? .

	

(11)
12. Zure gaisotasun/istripu aurretik, nola irakurtzen zenuen euskaraz?
1) Ez oso ongi 2) Ongi 3) Oso ongi

	

0 1 2 3

	

(12)
13.Eguneroko bizitzan, zure gaisotasun/istripu aurretik, euskeraz irakurtzen zenuen :
1) EGUNERO 2) ASTERO 3) HILABETERO 4) URTERO 5) URTEAN BEHIN BAINO

1) EGUNERO 2) ASTERO 3) HILABETERO 4) URTERO 5) URTEAN BEHIN BAINO
GUTXIAGOTAN

	

0 1 2 3 4 5 (17)

HIZKETA ESPONTANEOA
*** Graba ezazu gaisoaren hizketa espontaneoaren bost minutu grabagailuaz . Testaren atal honen
helburua, gaisoaren hizketa espontaneoaren adibide bat lortzea da, eta datu biltzaileak, beraien

GUTXIAGOTAN

	

0 1 2 3 4 5 (13)
14 . Euskeraz idazten ikasi al duzu inoiz? + - (14)

*** Erantzuna "ez" izanez gero, segi "HIZKETA ESPONTANEOA" (18) atalera .

15 . Zein adinetan ikasi zenuen euskaraz idazten? (15)
16 . Zure gaisotasun/istripu aurretik, nola idazten zenuen euskeraz?
1) Ez oso ongi 2) Ongi 3) Oso ongi

	

0 1 2 3 (16)
17 . Eguneroko bizitzan, zure gaisotasun/istripu aurretik, euskeraz idazten zenuen :

***Egin ondoko sarrera gaisoari eta ondoren, galderak eginaz segi.

Zure euskarari buruzko galdera batzu egingo dizkizut. Ados?

1 . Bizi izan al zara inoiz euskaraz hitzegiten den beste herrialderen batean?

	

+

	

- (1)

*** Erantzuna "ez" izanez gero, joan zaitez (4) galderara.

2.Zein zen beste herrialde horren izena? (2)
3 . Zenbat denboraz bizi izan zinen han? (3)

4 . Zure gaisotasun/istripu aurretik, nolakoa zen zure ahozko euskara:
1) ez oso ona 2) ona 3) oso ona

	

0 1 2 3 (4)
5. Zein adin zenuen eukaraz hitzegiten ikasi zenuenean? (5)
6. Zure gaisotasun/istripu aurretik, euskaraz hitzegiten al zenuen etxean?

	

+ (6)
7. Euskaraz hitzegiten al zenuen lanean?

	

+ - (7)
8. Euskaraz hitzegiten al zenuen lagunekin?

	

+ (8)



I. Eranskina

arteko harreman atsegina bideratu ahal izatea . Elkarrizketari eusteko datu biltzaileak noizean behin
honako hauei buruzko galderak egin ditzake:
a) Gaisoaren gaisotasun edo istripua
b) bere lanbidea
c) bere esperientziak atzerrian
d) bere familia, etab . . .

***Gaisoak hitzegiten bukatzen duenean, datu biltzaileak ondorengo bost itemetako bakoitzari
dagokion aukera inguratuko du . Hau, gaisoari grabatutako eta ondoren zehazki aztertuko den
hizketaren ezaugarriei buruzko oso azalekoak diren azalpen orokor eta subjetiboak emateko besterik
ez da.

ENTLUNDAKOAREN ULERMENA

*** Atal honetan aginduak poliki eta argi irakurri behar zaizkio, ohizko entonazioaz . Gaisoak ez
badu inolako erantzunik ematen BOST SEGUNDU ondoren "0" inguratu eta segi urrengo
galderara. GAISOAK UKITZEN DUEN LEHENENGO GAUZA BESTERIK EZ MARKATU .

Gaisoaren erantzunak "+", "-" edo "0" inguratuaz jasotzen dira . Erantzuna zuzena izanez gero, "+"
inguratu. Erantzuna okerra izanez gero . "-" inguratu. Azkenik, gaisoak inolako erantzunik ematen
ez badu (edota galdetzen zaiona ulertzen ez duela adierazten duen erantzuna ematen badu), "0"
inguratu. Adibidez: pazienteari mahai gainean dagoen liburua ukitzea eskatzen bazaio eta berak
mahai gainean dagoen beste zerbait ukitzen badu, "-" inguratu. Ez badu ezer ukitzen ordea, (edo
mihia ateratzen badu ad.) "0" inguratu .

I7.ENDAPENA

*** Atal hau burutzeko ondorengo objektuak, gaisoaren aurrean, berak objektu bakoitza banaka
erraz ukitzeko moduan egon behar dute jarririk mahai batetan . Objektuak, honako orden honetan
jarriko ditugu : ezkerretik eskuinera botoi bat, guante bat, guraizak, sobre bat, erztun bat, zepilu
bat, baso bat, pospoluak, giltza bat, ordulari bat .

*** Irakurri gaisoari ondorengo aginduak eta bere erantzuna idatz ezazu. Ebaluaketa erizpideak,
"+", "-" eta "0", aurreko ataleko berberak dira .
Mahai gainean eduki beharreko materialeak, honako hauek dira : eraztun bat, pospoluak, edalontzi
bat, arkatz bat eta tenedore bat .

*** Hemen hasi ozenki irakurtzen

23 . Uki ezazu eraztuna

	

+ 0 (23)
24. Uki ezazu botoia

	

+ 0 (24)
25. Uki ezazu pospolua

	

+ 0 (25)
26. Ukitu guantea

	

+ 0 (26)
27. Uki ezazu giltza

	

+ 0 (27)
28. Uki itzazu guraizak

	

+ 0 (28)
29 . Uld ezazu ordularia

	

+ 0 (29)
30. Uki ezazu sobrea

	

+ 0 (30)
31 . Uki ezazu edalontzia

	

+ 0 (31)
32. Uki ezazu zepiloa

	

+ 0 (32)

AGINDU SINPLEAK ETA ERDI-KONPLEXUAK

18 . Kantitatea: 1) Ezer ez 2) Oso gutxi 3) Ohizkoa baino gutxiago 4) Ohizkoa (18)
19 . Jarioa : 1) Pobrea 2) Onargarria 3) Ona 4) Ohizkoa (19)
20 . Ahoskera: 1) Txarra 2) Onargarria 3) Ona 4) Ohizkoa (20)
21 . Gramatika : 1) Txarra 2) Onargarria 3) Ona 4) Ohizkoa (21)
22 . Hiztegia: 1) Pobrea 2) Onargarria 3) Ona 4) Ohizkoa (22)



*** 43tik 47ra bitarteko zenbakiak, agindu konplexuak adierazten dituzte . Agindu osoa (hau da,
hiru azpiaginduak), esaldi bakarra bezela irakurri behar zaio gaisoari . Item bakoitzean pazienteari
hiru objektuen multzoa erabiltzea eskatuko diogu. Hiru objektuak, gaisoarentzako eskuragarri egon
behar dute, bere aurreko mahai gainean jarririk . Materialeak: hiru paper (handia, ertaina, txikia) ;
hiru arkatz (urdina, oria, gorria) ; hiru txanpon (txikia, ertaina, handia)bat etorri behar dutelarik
hauen tamaina eta balioak; hau da, zenbat eta handiagoa izan txanpona, orduan eta balio handiagoa .
Hiru makil (motza, ertaina, luzea), edalontzi bat eta hiru liburu (txikia, ertaina eta handia) .
Erantzuna zuzena izanez gero (agindu guztiak beteak esandako sekuentzian), "+" inguratu. ezazu Ez
bada eantzuna zuzena, ongi betetako agindu kopurua idatzi, sekuentzia kontutan hartu gabe . Era
honetara, 3ak, gaisoak hiru ekintzak zuzen burutu dituela adierazten du, baina nahspilaturik, ordena
kontutan izan gabe; 2ak, bi agindu burutuak izan direla adierazten du, sekuentzia kontutan izan
gabe.

*** Has zaitez hemendik aurrera ozenki irakurtzen

43 . Hona hemen hiru paaper .
Emaidazu txikia, jar ezazu erdiparekoa zure belaun gainean eta bota handia.

Ireki ezazu lehenengoa, emaiozu buelta bigarrenari eta har ezazu hirugarrena .
+ 3 2 1 0 (47)

ENTZUNDAKO HI 1ZEN BEREIZKETA

*** Atal honetan gaisoak, berak entzun duen hitza hobekien errepresentatzen duen irudia ukitu
behar du. Irudi bakoitza, eskuin goikaldean dagoen zenbaki batek identifikatzen du . Hitz
bakoitzarentzat, gaisoak ikutzen duen irudiari dagokion zenbakia inguratu (l-4 edo X) . Gaisoak ez
badu irudirik ukitzen ez eta "X" ere, "0" inguratu dagokion lekuan .

I. Eranskina

***Hemendik aurrera hasi ozenki irakurtzen .

Gauza batzu egin ditzazun eskatuko dizut orain . Ados?

33 . Begiak itxi itzazu mesedez

	

+ 0 (33)
34 . Ireki ezazu ahoa

	

+ 0 (34)
35 . Eskua altxa ezazu

	

+ 0 (35)
36. Mingaina atera ezazu

	

+ 0 (36)
37 . Txalo jo ezazu

	

+ 0 (37)
38 . Jar ezazu eraztuna pospoluen gainean

	

+ 0 (38)
39 . Jar ezazu edalontzia arkatzaren ondoan

	

+ 0 (39)
40 . Jar itzazu pospoluak tenedorearen azpian

	

+ 0 (40)
41 . Jar ezazu arkatza eraztunaren aurrean

	

+ 0 (41)
42 . Jar ezazu tenedorea edalontziaren barruan

	

+ 0 (42)

AGINDU KONPLEXUAK

+ 3 2 1 0 (43)
44. Hona hemen hiru arkatz
Emaidazu urdina, bota oria lurrera eta har ezazu zuretzat gorria . + 3 2 1 0 (44)

45 . Hona hemen hiru txanpon
Gerturatu iezadazu handiena, emaiozu buelta ertainari eta estali ezazu txikiena eskuaz .

0 (45)+ 3 2 1
46. Hona hemen hiru makil
Jar ezazu txikiena edalontzi barruan, emaidazu ertaina eta mahaiajo razu handienarekin .

(46)+ 3 2 1 0
47. Hona hemen hiru liburu



*** Hemendik aurrera hasi irakurtzen

Hitz bat entzungo duzu . Ondoren, hitz honek adierazten duen irudia ukitu ezazu mesedez. Hitza
errepresentatzen duen irudirik ez balego, "X"a uki ezazu. Adibidez : nik "hila" esaten badut, zuk
"hila" errepresentatzen duen irudia ukitu behar duzu. Ados?

I. Eranskina

*** Ondorengo sailean, pazienteak, irakurtzen zaion esaldiaren esanahia hobekien adierazten duen
irudia ukitu behar du . Esaldiak, ohizko entonazioaz irakurri behar dira . Gaisoaren erantzuna,
hontarako egokituriko espazioan, gaisoak ukitu duen irudiari dagokion zenbakia inguratuaz
azalduko da . Gaisoak, esaldia irakurri ondorengo BOST SEGUNDUtan ez badu inolako erantzunik
ematen, "0" inguratu eta segi ondorengo esaldira. Gaisoak aurrean eduki behar du "Egitura
sintaktikoen ulerketa" izeneko irudi liburua, orrialdeko lau irudietako bat behatzez erraz ukitzeko
moduan.

*** Hemendik aurrera has zaitez ozenki irakurtzen .

Esaldi bat entzungo duzu. Uki ezazu mesedez esaldiaren esanahiari dagokion irudia . Adibidez nik,
"mutila eserita dago" esaten badut, zuk, eserita dagoen mutila adierazten duen irudia ikutu behar
duzu.

48. BAREA X 1 2 3 4 0 (48)
49. ASEA X 1 2 3 4 0 (49)
50. AHATEA X 1 2 3 4 0 (50)
51 . AZA X 1 2 3 4 0 (51)
52. TEA X 1 2 3 4 0 (52)
53 . APARRA X 1 2 3 4 0 (53)
54 . XOTA X 1 2 3 4 0 (54)
55 . ADURRA X 1 2 3 4 0 (55)
56. HAUTSA X 1 	 2 3 4 0 (56)
57 . PLATERA X 1 2 3 4 0 (57)
58 . URA X 1 2 3 4 0 (58)
59 . ETZAN X 1 2 3 4 0 (59)
60. MAHAI X 1 2 3 4 0 (60)
61 . LARROSA X 1 2 3 4 0 (61)
62. OLLOA X 1 2 3 4 0 (62)
63 . HERRI X 1 2 3 4 0 (63)
64 . FARRA X 1 2 3 4 0 (64)
65.IGO X 1 2 3 4 0 (65)

EGITURA SINTAKTIKOEN ULERKETA

*** 1.Orr .
66 . Mutilak neska heltzen du 1 2 3 4 0 (66)
67 . Neskak mutila heltzen du 1 2 3 4 0 (67)
68 . Neskak heltzen du 1 2 3 4 0 (68)
69 . Haiek heltzen dute 1 2 3 4 0 (69)
70. Hark heltzen ditu 1 2 3 4 0 (70)

*** 2 . Orr.
71 . Aitak bere semea garbitzen du 1 2 3 4 0 (71)
72. Amak bere alaba garbitzen du 1 2 3 4 0 (72)
73. Aitak garbitzen du 1 2 3 4 0 (73)
74. Aitak bere burua garbitzen du 1 2 3 4 0 (74)
75. Amak bere burua garbitzen du 1 2 3 4 0 (75)
76. Amak garbitzen du 1 2 3 4 0 (76)



I. Eranskina

*** 3. Orr .

77 . Mutilak neskak heltzen ditu 1 2 3 4 0 (77)
78 . Hark mutila heltzen du 1 2 3 4 0 (78)
79 . Hark neska heltzen du 1 2 3 4 0 (79)
80 . Hark heltzen ditu 1 2 3 4 0 (80)

*** 4. Orr.

81 . Neskak mutila bultzatzen du 1 2 3 4 0 (81)
82. Mutilak neska bultzatzen du 1 2 3 4 0 (82)
83. Mutila neskak bultzatzen du 1 2 3 4 0 (83)
84. Neska mutilak bultzatzen du 1 2 3 4 0 (84)
85. Mutilak bultzatzen du neska 1 2 3 4 0 (85)
86. Neskak bultzatzen du mutila 1 2 3 4 0 (86)
87. Mutila bultzatzen du neskak 1 2 3 4 0 (87)
88. Neska bultzatzen du mutilak 1 2 3 4 0 (88)

*** 5.Orr.

89 . Kamioiak kotxea arrastatzen du 1 2 3 4 0 (89)
90. Kotxeak kamioia arrastatzen du 1 2 3 4 0 (90)
91. Kamioia kotxeak arrastatzen du 1 2 3 4 0 (91)
92. Kotxea kamioiak arastatzen du 1 2 3 4 0 (92)
93 . Kamioiak arrastatzen du kotxea 1 2 3 4 0 (93)
94 . Kotxeak arrastatzen du kamioia 1 2 3 4 0 (94)
95 . Kotxea arrastatzen du kamioiak 1 2 3 4 0 (95)
96 . Kamioia arrastatzen du kotxeak 1 2 3 4 0 (96)

*** 6. Orr.

97 . Mutilak bustitzen du neska 1 2 3 4 0 (97)
98 . Neska mutilak bustitzen du 1 2 3 4 0 (98)
99. Mutila neskak bustitzen du 1 2 3 4 0 (99)
100. Neskak mutila bustitzen du 1 2 3 4 0 (100)
101 . Mutilak neska bustitzen du 1 2 3 4 0 (101)
102 . Neska bustitzen du mutilak 1 2 3 4 0 (102)
103 . Neskak bustitzen du mutila 1 2 3 4 0 (103)
104. Mutila bustitzen du neskak 1 2 3 4 0 (104)

*** 7 . Orr .

105 . Amak bere alaba jazten du 1 2 3 4 0 (105)
106 . Aitak bere semea jazten du 1 2 3 4 0 (106)
107 . Amak bere burua jazten du 1 2 3 4 0 (107)
108 . Aitak jazten du 1 2 3 4 0 (108)
109 . Amak jazten du 1 2 3 4 0 (109)
110 . Aitak bere burua jazten du 1 2 3 4 0 (110)

*** 8 . Orr .

111 . Neskak ez du mutila bultzatzen 1 2 0 (111)
112. Mutilak ez du neska bultzatzen 1 2 0 (112)
113 . Neska ez du mutilak bultzatzen 1 2 0 (113)
114. Mutila ez du neskak bultzatzen 1 2 0 (114)



I. Eranskina

*** 9. Off.

115 . Neskak ez du mutila bustitzen 1 2 0 (115)
116. Mutilak ez du neska bustitzen 1 2 0 (116)
117 . Neska mutilak bustitzen du 1 2 0 (117)
118. Mutila ez du nskak bustitzen 1 2 0 (118)
119 . Neska ez du mutilak bustitzen 1 2 0 (119)
120 . Neska mutilak bustitzen du 1 2 0 (120)

*** 10.Orr

121 . Kamioiak ez du kotxea arrastatzen 1 2 0 (121)
122. Kamioia ez du kotxeak arrastatzen 1 2 0 (122)
123 . Kotxeak ez du kamioia arrastatzen 1 2 0 (123)
124 . Kotxea ez du kamioiak arrastatzen 1 2 0 (124)

*** 11 .Orr.

125. Mutilak ez du ama esnatzen 1 2 0 (125)
126. Amak ez du mutila esnatzen 1 2 0 (126)
127. Mutila ez du amak esnatzen 1 2 0 (127)
128 . Ama ez du mutilak esnatzen 1 2 0 (128)

*** 12.Orr.

129 . Polizia ez du lapurrak jotzen 1 2 0 (129)
130 . Lapurra ez du poliziak jotzen 1 2 0 (130)
131 . Poliziak ez du lapurra jotzen 1 2 0 (131)
132 . Lapurrak ez du polizia jotzen 1 2 0 (132)

*** 13.Orr .

133. Gizonak ez du emakumea altxatzen 1 2 0 (133)
134. Emakumea ez du gizonak altxatzen 1 2 0 (134)
135. Emakumeak ez du gizona altxatzen 1 2 0 (135)
136. Gizona ez du emakumeak altxatzen 1 2 0 (136)

*** 14.Orr.

137. Erakuts iezadazu txakurraren nagusia 1 2 0 (137)

*** 15.Orr.

138 . Erakuts iezadazu gaisoaren sendagilea 1 2 0 (138)

*** 16.Orr.

139 . Erakuts iezadazu behi-esnea 1 2 0 (139)



I. Eranskina

*** 17.Orr.

140 . Erakuts iezadazu iturriko ura 1 2 0 (140)

*** 18 . Off.

141. Erakuts iezadazu ikasgelako andereinoa 1 2 0 (141)

*** 19.Orr .

142. Erakuts iezadazu haurraren ama 1 2 0 (142)

*** 20.Orr.

143 . Erakuts iezadazu tabernaren nagusia 1 2 0 (143)

*** 21.Orr.

144 . Erakuts iezadazu ogi-labea 1 0 (144)

*** 22.Orr.

145. Erakuts iezadazu nagusiaren txakurra 1 2 0 (145)

*** 23.Orr.

146. Erakuts iezadazu sendagilearen gaisoa 1 2 0 (146)

*** 24.Orr .

147. Erakuts iezadazu esne-behia 2 0 (147)

*** 25.Orr.

148 . Erakuts iezadazu ur-iturria 1 2 (148)

*** 26.Orr.

149 . Erakuts iezadazu andereinoaren ikasgela 1 2 0 (149)

*** 27.Orr.

150. Erakuts iezadazu amaren haurra 1 0 (150)

*** 28.Orr.

151. Erakuts iezadazu nagusiaren taberna 1 2 0 (151)



*** 29 . Orr .

152 . Erakuts iezadazu labeogia

	

1

	

2

	

0

	

(152)

KATEGORI SEMANTIKOAK

*** Hemendik aurrera has zaitez ozenki irakurtzen.

Lau hitz entzungo dituzu ondoren . Esaidazu mesedez zein ez den taldekidea . Adibidez nik,
"txapela", "guantea", "elefantea", "alkandora" entzun ditzazkezu . Zuk :"elefantea" aukeratu behar
duzu zeren eta elefantea ez dajazida. Ados?

I. Eranskina

*** Atseden bat egin eta irakurri ondorengo azalpenak gaisoari:

Orain hitz bakar bat entzungo duzu . Antzeko esanahia duen beste bat eskatuko dizut. Lau aukera
emango dizkizut. Adibidez, nik "beroki" esango dizut eta lau aukera eskeiniko : "mahai", "etxe",
"gabardina" eta "kotxe " . Zuk "gabardina" aukeratuko duzu, bere esanahia, "beroki"ren antzekoena
delako. Ados?

*** Atseden bat egin eta irakurri ondorengo azalpenak gaisoari :

Galdera hauek, aurrekoen antzekoak dira. Hitz bat entzungo duzu eta ondoren lau aukera. Oraingo
honetan zuk aurkako esanahia duen hitza aukeratu behar duzu. Adibidez, "beldurti" esntzuten
baduzu eta ondoren "zital", "ausarta", "bigun" eta "mespreziagarri" aukerak, zuk, "ausarta" aukeratu
behar duzu, bere esanahia, "beldurti"aren aurkakoena delako . Ados?

163 . ZAILA 1)Gogorra 2)Enaza 3)Lantsua 4)Nekatua 1234(163)
164 . ILUNA 1)Lotsatia 2)Beltza 3)Argia 4)Isila 1234(164)
165 . GAZTEA 1)Handia 2)Zaharra 3)Gordina 4)Txikia 1234(165)
166. MOTZA 1)Laburra 2)Estua 3)Iheskorra 4)Luzea 1234(166)
167 . GARBIA 1)Zikina 2)Txukuna 3)Lehuna 4)Argitsua 1234(167)

153. 1)Tulipan 2)Larrosa 3)Igela 4)Bitxilora 1 2 3 4 0 (153)
154.1)Aza 2)Sagarra 3)Banana 4)Gerezia 12340(154)
155. 1)Esku 2)Oin 3)Galtzenii 4)Belarri 12340(155)
156. 1)Aulki 2)Mahai 3)Ohe 4)Kotxe 12340(156)
157. 1)Zozo 2)Sardina 3)Uso 4)Arrano 12340(157)

SINONIMOAK

158 . AULKI 1)Pitxar

	

2)Arkatz

	

3)Siloi 4)Erloju 1234(158)
159 . PENDULO 1)Oinetako 2)Kajoi

	

3)Banana 4)Ordulari 1234(159)
160 . ARKATZ 1)Estilografika2)Txapela 3)Hautsontzi 4)Sagar 1234(160)
161 . OINETAKO 1)Itsasontzi 2)Zapata

	

3)Eskutitz 4)Lorategi 1234(161)
162 . TXALUPA 1)Metxero 2)Itsasontzi 3)Egunkari 4)Zuhaitz 1234(162)

ANTONIMOAK



I. Eranskina

*** Atsedena hartu eta irakurri honako azalpen hauek gaisoari :

Ondoren hitz batzu emango dizkizut ; bakoitzarentzat ematen diren hiru soluzioak, antza handia dute
elkarren artean, baina bakar bat da aurkakoa. Adibidez, nik "beldurti" hitza esaten badut eta aukerak
honako hauek izan : "ausardi ", "ausarta" eta "ausarki", zuk "ausarta" esan behar duzu . Ados?

*** Ondorengo esaldientzat "+" inguratu gaisoak estimulu esaldia onargarria dela uste badu .
Gaisoak onargarria ez dela uste izanez gero, "-" inguratu .
Gaisoak, BOST SEGUNDU ondoren inolako erantzunik ematen ez badu, edota ez dakiela esaten
badu, "0" inguratu .

*** Hemendik aurrera hasi ozenki irakurtzen .

Esaldi batzu irakuniko dizkizut. Zuk, nik irakurtzen duten esaldi bakoitza zuzena den ala ez esango
didazu . Adibidez, nik "txoria zeruan hegaka dabil" esaten badut, esaldia zuzena da eta zuk "bai"
esango didazu . Nik "gaur eguraldiak onak egiten du" esaten badut, ez da zuzena eta zuk "ez" esango
duzu. Ados?

173 . Neskak bultzatzen du epaia+ - 0 (173)
174 . Neskak polita da epaia+ - 0 (174)
175 . Kotxea kamioiak arrasta du epaia+ - 0 (175)
176. Mutila da neska besarkatzen du epaia+ - 0 (176)
177 . Kamioiak kotxea arrastatzen du epaia+ - 0 (177)
178. Mutila neska arrastatzen du epaia+ - 0 (178)
179 . Neska mutila bultzatua da epaia+ - 0 (179)
180 . Mutilak ez ama du esnatzen epaia+ - 0 (180)
181 . Amak bere alaba garbitzen du epaia+ - 0 (181)
182. Mutila ez bultzatzen du neskak

	

epaia+ - 0

	

(182)

ONARGARRITASUN SEMANTIKOA

*** Hemen gelditu eta irakur iezazkiozu ondorengo azalpenak gaisoari :

Orain irakurriko dizkizuten esaldi guztiak, esaldi zuzenak dira, baina hauetako batzuk, ez dute
inolako zentzurik. Adibidez nik "berak ilea arkatzez mozten du" esaten badut, esaldia ongi eraikia
dago, baina ez du inolako esanahirik; "berak ilea guraizez mozten du" aldiz, onargarria da. Zuk
"bai" esan beharko didazu esaldia onargarria baldin bada eta "ez" ez baldin bada. Ados?

183 . Eguzkiak gaua distiratzen du epaia+ 0 (183)
184 . Katuak teilatu gainean egiten du lo epaia+ 0 (184)
185 . Loreek saltsan bultzatu egiten dute epaia+ 0 (185)
186 . Geltokia kezulotik irteten da epaia+ 0 (186)
187 . Berak gaur soineko berri bat darama epaia+ 0 (187)
188 . Autoek bidean igeri egiten dute epaia+ 0 (188)
189 . Saltxitxak txakurra jan du epaia+ 0 (189)
190. Haiek, gosarian, telebista bat jan dute epaia+ 0 (190)
191 . Bera ispilu aurrean orrazten da epaia+ 0 (191)
192.Bero egiten duenean berak ondarra edaten du epaia+ 0 (192)

168.EDERRA 1)Itsusia 2)Itsustasuna 3)Itsuski 1234(168)
169.ISILA 1)Zalaparta 2)Zalapartaz 3)Zalapartaria 1234(169)
170.MOTELA 1)Arinki 2)Arintasuna 3)Arina 1234(170)
171 .BEROA 1)Hotza 2)Hoztasuna 3)Hozki 1234(171)
172.AUSARTA 1)Ustela 2)Ustelki 3)Ustelkeria 1234(172)

GRAMATIKALITATE EPAIA



193 . Ke
194 .
195 . Lan
196
197 . Giltz
198 .
199 . Txon
200.
201 . Gu
202 .
203 . Kan
204 .
205 . Ga
206.
207. Su
208.
209 . Gos
210 .
211 . Huts
212
213 . Motz
214 .
215. Hortz
216
217 . Haitz
218 .
219 . Tatz
220.
221 . Har
222.
223 . Atso
224 .

I. Eranskina

HITZ ETA LOGATOMOEN ERREPIKAKETA ETA ERABAKI LEXIKALA

*** Sail honetan, bi gaitasun aztertzen dira : 1) hitzak errepikatzeko gaitasuna eta 2) entzun duena
hitz bat den edo ez erabakitzeko gaitasuna . Item bakoitzarentzat lehenik hitza irakurri eta
pazienteak errepika dezan itxarongo dugu. Pazienteak zehatz mehatz errepikatu behar du
entzundakoa. "+" inguratu pazientearen errepikaketa zuzena izanez gero (doinu desberdintasuna edo
euskalkiak onartuak daude baina kontutan hartu behar dira) ."-" inguratu pazientearen erantzuna
okerra izanez gero. BOST SEGUNDU ondoren ez badu inolako erantzunik ematen, "0" inguratu.
Pazienteak item bakoitza errepikatu (edo ez errepikatu) ondoren, galde iezaiozu ea benetazko euskal
hitz bat ote den . "+" inguratu "bai hitz bat da" esaten badu eta "-", "ez ez da hitz bat" esanez gero.
BOST SEGUNDU igaro ondoren ez badu pazienteak inolako erantzunik ematen, "0" inguratu eta
segi urrengo itemetara. Buru mugimendu egokia onartu ezazu epaiketen erantzun gisa .

****** MAGNETOFOIA MARTXAN JARRI******

*** Hemendik aurrera hasi ozenki irakurtzen .

Hitz batzu errepika ditzazun eskatuko dizut . Hauetako hitz batzu, benetako hitz euskaldunak dira,
baina beste batzu ez dira hitz euskaldunak, ez dute inolako zentzurik. Nik ahoskatu ondoren
errepika itzazu mesedez, eta ondoren, benetako euskal hitz bat den ala ez esaidazu . Ados?

errepikaketa+ 0 (193)
epaia+ - 0 (194)
errepikaketa+ 0 (195)
epaia+ - 0 (196)
errepikaketa+ 0 (197)
epaia+ - 0 (198)
errepikaketa+ 0 (199)
epaia+ - 0 (200)
errepikaketa+ 0 (201)
epaia+ - 0 (202)
errepikaketa+ 0 (203)
epaia+ - 0 (204)
errepikaketa+ 0 (205)
epaia+ - 0 (206)
errepikaketa+ 0 (207)
epaia+ - 0 (208)
errepikaketa+ 0 (209)
epaia+ - 0 (210)
errepikaketa+ 0 (211)
epaia+ - 0 (212)
errepikaketa+ 0 (213)
epaia+ - 0 (214)
errepikaketa+ 0 (215)
epaia+ - 0 (216)
errepikaketa+ 0 (217)
epaia+ - 0 (218)
errepikaket+ - 0 (219)
epaia+ - 0 (220)
errepikaketa+ - 0 (221)
epaia+ - 0 (222)
errepikaketa+ - 0 (223)
epaia+ - 0

	

(224)



225 . Jaboi
226.
227 . Aika
228.
229 . Adar
230.
231 . Mori
232 .
233 . Deru
234 .
235. Paper
236 .
237 . Batel
238 .
239 . Txapol
240 .
241 . Iturri
242
243 . Azeri
244 .
245. Emaitza
246.
247 . Ataba
248 .
249 . Agiri
250.
251 . Komuna
252.

*** Gelditu hemen bost segunduz eta irakurri ezazu .

I. Eranskina

Orain esaldi batzu entzungo dituzu euskeraz . Nik ahoskatu ondoren errepikatu behar dituzu . Ados?

errepikaketa+ - 0
epaia+ - 0
errepikaketa+ - 0
epaia+ - 0
errepikaketa+ - 0
epaia+ - 0
errepikaketa+ - 0
epaia+ - 0
errepikaketa+ - 0
epaia+ - 0
errepikaketa+ - 0
epaia+ - 0
errepikaketa+ - 0
epaia+ - 0
errepikaketa+ - 0
epaia+ - 0
errepikaketa+ - 0
epaia+ - 0
errepikaketa+ - 0
epaia+ - 0
errepikaketa+ - 0
epaia+ - 0
errepikaketa+ - 0
epaia+ - 0
errepikaketa+ - 0
epaia+ - 0
errepikaketa+ - 0
epaia+ - 0

(225)
(226)
(227)
(228)
(229)
(230)
(231)
(232)
(233)
(234)
(235)
(236)
(237)
(238)
(239)
(240)
(241)
(242)
(243)
(244)
(245)
(246)
(247)
(248)
(249)
(250)
(251)
(252)

*** Atal honetan gaisoak buruz ikasitako zerrenda bat esan dezala besterik ez diogu eskatzen . "+"
inguratu pazienteak ariketa ondo betez gero . "-" inguratu pazienteak hutsegiteak, omisioak edota
zerrendako elementuen ordena aldatuz gero. Ez badu erantzuten, "0" inguratu .

253 . Mutilak neska bultzatzen du +-0 (253)
254 . Neskak mutila heltzen du +-0 (254)
255 . Kamioiak arrastatzen du kotxea +-0 (255)
256. Mutila bultzatzen du neskak +-0 (256)
257 . Kotxea ez du kamioiak arrastatzen +-0 (257)
258 . Haiek eltzen dute +-0 (258)
259 . Neskak ez du mutila bultzatzen +-0 (259)

SERIEAK

*** Hemendik aurrera has zaitez ozenki irakurtzen .

260 . Zeintzu dira asteko egunak? + - 0 (260)
261 . Konta ezazu letik 25era + - 0 (261)
262 . Esaizkidazu urteko hilabeteak + - 0 (262)



HI 1GEZKO ETORRIA

*** Atal honetan, soinu jakin batez hasten diren hitzak gogorarazteko gaitasuna aztertzen da.
Kontutan hartu beharrekoa, pazienteak MINUTU BATean produzitu ditzakeen hitzen kopurua da .

*** Hemendik aurreaa has zaitez ozenki irakurtzen .

Atal honetan, soinu jakin batez hasten diren ahal dituzun hitz gehienak esatea eskatuko dizut .
Adibidez, nik "s" soinuaz hasten diren hitzak esatea nahiko nuke" esaten badizut, zuk, "sasoi ",
"sagar", "seme", "soro ", "suge ", etab. . . moduko hitzak esango dizkidazu . Ados?

I. Eranskina

*** Ondorengo atalean, gaisoak, aurkezten zaizkion objektuak banan bana izendatu behar ditu .
Objektuak ez dute ikusgarri egon behar aurkeztuak izan aurretik . Objektuak ondo erakutsi, ordena
jarraituaz .

*** Hemendik aurrera hasi ozenki irakurtzen .

Gauza batzu erakutsiko dizkizut . Zuk, hauen izena esango didazu . Ados?

"b" soinuaz hasten diren hitzak esatea nahiko nuke .

263 . Hitz guztiak "b" soinuaz hasten dira? + - 0 (263)
264. Onargarri diren hitz kopurua . (264)

Ondo da, orain, "k"z hasten diren hitzak .

265 . Hitz guztiak "k" soinuaz hasten dira? + - 0 (265)
266.Onargarri diren hitz kopurua . (266)

Ondo da, main, "l"z hasten diren hitzak

267 . Hitz guztiak "1" soinuaz hasten al dira? + - 0 (267)
268. Onargarri diren hitz kopurua (268)

IZENDAPENA

269. Liburua

	

+ 0 (269)
270. Betaurrekoak

	

+ 0 (270)
271 . Giltza

	

+ 0 (271)
272 . Katilua

	

+ 0 (272)
273 . Gorbata

	

+ 0 (273)
274 . Guraizak

	

+ 0 (274)
275 . Goilarea

	

+ 0 (275)
276 . Guantea

	

+ 0 (276)
277 . Arkatza

	

+ 0 (277)
278 . Karta (jokatzekoa)

	

+ 0 (278)
279 . Termometroa

	

+ 0 (279)
280. Botoia

	

+ 0 (280)
281 . Zigarroa

	

+ 0 (281)
282. Tenedorea

	

+ 0 (282)
283 . Luma (hegaztiena)

	

+ 0 (283)
284 . Eraztuna

	

+ 0 (284)
285 . Kandela

	

+ 0 (285)
286. Sobrea

	

+ 0 (286)
287 . Hortzetarako zepilua

	

+ 0 (287)
288. Ordularia

	

+ 0 (288)



ESALDIGINTZA

*** Sail honetan, pazienteak, ematen zaizkion hitzak erabiliaz, esaldi bat sortu behar du . Esaldi
bakoitzerako, hau da idatziz jaso beharrekoa : (1) pazienteak osoki erantzun duen ala ez ; (2) esaldia
euskal esaldi zuzena den ala ez; (3) sortutako esaldiak zentzurik duen ala ez ; (4) emandako hitz
guztiak erabili ote dituen eta azkenik, erabilitako hitz kopuru osoa, grabagailuan jaso beharko
litzateke .

*** Hemendik aurrera has zaitez ozenki irakurtzen .

Hitz batzu emango dizkizut. Hitz hauekin, ahal duzun esaldi soil eta motzena egin behar duzu.
Adibidez, nik honako hitz hauek esaten badizkizut : "ate", "ireki ", "mutila", zuk, hitz guztiak
barnesartzen dituen esaldi soil bat eraikitzen saiatuko zara, hala nola : " mutilak atea ireki du" .
Ados?

Etxe / katu

lortutako erantzuna? + - 0 (289)
gramatikalki zuzena? + - 0 (290)
zentzurik bai al du? + - 0 (291)
erabilitako hitz-stimulus kopurua (292)
hitz kopuru osoa

	

(293)

aulki / sendagile / eseri

lortutako erantzuna? + - 0 (289)
gramatikalki zuzena? + - 0 (290)
zentzurik bai al du? + - 0 (291)
erabilitako hitz-stimulus kopurua (292)
hitz kopuru osoa

	

(293)

mahai / ireki / kajoi

lortutako erantzuna? + - 0 (289)
gramatikalki zuzena? + - 0 (290)
zentzurik bai al du? + - 0 (291)
erabilitako hitz-stimulus kopurua (292)
hitz kopuru osoa

	

(293)

zuhaitz / berde / hosto / ikusi

lortutako erantzuna? + - 0 (289)
gramatikalki zuzena? + - 0 (290)
zentzurik bai al du? + - 0 (291)
erabilitako hitz-stimulus kopurua (292)
hitz kopuru osoa

	

(293)

arkatz / idatzi / urdin / orri

lortutako erantzuna? + - 0 (289)
gramatikalki zuzena? + - 0 (290)
zentzurik bai al du? + - 0 (291)
erabilitako hitz-stimulus kopurua (292)
hitz kopuru osoa

	

(293)

I. Eranskina



I. Eranskina

*** Ondorengo fhiru sailetan gaisoak estimulu bakoitza ahozko erantzun batez hornitu behar du.
Item bakoitzarentzat, erantzun zuzen probableena eskuinean dago jarra, parentesi artean. Gaisoak
zehazki erantzun hau emanez gero, "+" inguratu eta SEGI ONDORENGO ITEMAREKIN .
Gaisoak beste erantzunen bat emanez gero berriz, "1" inguratu zuzena dela uste izanez gero, eta "-"
okerra dela (zuzentasun erizpideak, sail bakoitzerako jarriko dira) uste izanez gero. Lehen bezala,
pazienteak BOST SEGUNDU ondoren ez badu inolako erantzunik eman, "0" inguratu eta aurrera
segi .

SEMANTIKOKI AURKAKOAK

*** Sail honetan gaisoari ematen zaion hitzaren aurkako esanahia duen hitz batez erantzun dezala
eskatuko diogu . Erantzuna zuzena izango da, aurkako esanahia duen hitz bat izanez gero, baina
harreman mofologikorik ez duena .

*** Hemendik aurrera has zaitez ozenki irakurtzen .

Hitz bat esango dizut . Zuk, aurkako esanahia duen hitz bat esan behar didazu. Adibidez, nik "ON"
esaten badizut, zuk "TXAR" esan behar duzu, zeren eta "ON" eta "TXAR"ek, aurkako esanahiak
dituzte. Ados?

*** Sail honetan, gaisoak parentesi artean dagoen hitza esanez gero, "+" inguratu eta ondorengo
hitzera pasa . Gaisoak erantzun okerra ematen badu, "-" inguratu. BOST SEGUNDU ondoren
gaisoak ez badu inolako erantzunik ematen, "0" inguratu .

*** Hemendik aurrera hasi ozenki irakurtzen .

Nik aditz batzu emango dizkiut. Zuk, dagokion izena (adjektiboa) eman behar didazu. Adibidez nik
"dantza egin" esaten badut, zuk "dantzari" esango duzu ; nik "eman" esaten badizut, zuk "emale"
esango didazu. Ados?

324 . IKUSI (IKUSLE)

	

+ 0 (324)
325 . EKARRI (EKARLE)

	

+ 0 (325)
326. KONPONDU (KONPONTZAILE)

	

+ 0 (326)
327 . EHIZE EGIN (EHIZTARI)

	

+ 0 (327)
328 . ASMATU (ASMATZAILE)

	

+ 0 (328)
329. GALDU (GALTZAILE)

	

+ 0 (329)
330. HITZ EGIN (HIZLARI)

	

+ 0 (330)
331 . SALDU (SALTZAILE)

	

+ 0 (331)
332 . IKASI (IKASLE)

	

+ 0 (332)
333. KORRIKA EGIN (KORRIKALARI)

	

+ 0 (333)

314 . EGIAZKO + (GEZURREZKO) 1 0 (314)
315 . BEHARTSU + (ABERATS) 1 0 (315)
316 . HANDI + (TXIKI) 1 0 (316)
317 . ASTUN + (ARIN) 1 0 (317)
318 . GOGOR + (BIGUN) 1 0 (318)
319 . ZABAL + (ESTU) 1 0 (319)
320. MOTEL + (AZKAR) 1 0 (320)
321 . ITXI + (IREKI) 1 0 (321)
322. JAIKI + (ETZAN,ESERI) 1 0 (322)
323 . LODI

MORFOLOGIA ERATORRIA

+(MERE) 1 0 (323)



MORFOLOGIKOKI AURKAKOAK

*** Ondorengo sailean gaisoak, ematen zaion hitzaren aurkakoa sortu behar du, aurrizki edo atzizki
ezezkoi bat gehituz . Erantzuna zuzena izanez gero, "+" inguratu eta okerra bada berriz "-" . BOST
SEGUNDU barru gaisoak ez badu inolako erantzunik eman, "0" inguratu eta ondorengo hitzera
pasa.

*** Hemendik aurrera has zaitez ozenki irakurtzen .

Orain hitz batzu emango dizkizut eta zuk aurkakoak eman behar dizkidazu aurrizki edo etzizki
egokia gehituaz, hitzez aldatu gabe . Nik "EGIN" esaten badizut, zuk "DESEGIN" esan behar
didazu. Nik "ULERGARRI" esaten badizut, zuk "ULERGAITZ " . Ados?

I. Eranskina

*** Hemen has zaitez ozenki irakurtzen

** Froga honetan gaisoari, marrzkidun historio mutu bat aurkeztuko diogu. Frogak irauten duen
bitartean, marrazkidun historioa duen orrialdea pazienteak ongi ikus dezan aurre-aurrean izango ditu .
Historia, BI MINUTU inguruan kontatu beharko luke. Bukatzerakoan, datu biltzaileak, erantzun
egokia inguratuko du 344tik 346 bitarteko galderetan.

Orain, sei irudi dituen marrazki multzo bat erakutsiko dizut. Irudiek historiatxo bat osatzen dote .
Irudiak begiratu eta konta iezadazu historioa .

*** Sail honetan gaisoak buruz egin behar ditu eragiketa batzu . Galdera bakoitza, azpi honetan
agertzen den era berean irakurri behar zaio . Erantzun zuzena, eskuinaldean dago jarririk . Gaisoak
erantzun hau emanez gero, "+" inguratu. Gaisoak erantzun oker bat ematen badu, "-" inguratu .
HAMAR SEGUNDU barru ez badu inolako erantzunik eman, "0" inguratu eta hurrengo eragiketara
pasa . Segidan BOST HUTSEGITE egin ondoren, froga gelditu eta hurrengora pasa ("ENTZUMEN
ULERKUNTZA") . "0" inguratu, froga honetan gelditzen diren beste erantzun guztietarako .

334 . BARKAGARRI (barkagaitz) + - 0 (334)
335 . EZAGUN (ezezagun)

	

+ 0 (335)
336 . IRAKURGARRI (irakurgaitz)

	

+ 0 (336)
337 . EGOKI (desegoki)

	

+ 0 (337)
338 . IKUSGARRI (ikusgaitz)

	

+ 0 (338)
339 . SINISGARRI (sinisgaitz)

	

+ 0 (339)
340. GAI (ezgai)

	

+ 0 (340)
341 . ULERGARRI (ulergaitz)

	

+ 0 (341)
342. MAITAGARRI (maitagaitz)

	

+ 0 (342)
343 . BERDIN (desberdin)

	

+ 0 (343)

DESKRIBAKETA

344 . Produkzio kantitatea

	

0 1
0) ezer ez 1) oso gutxi 2) ohizkoa baino gutxiago 3) ohizkoa

2 3 (344)

345 . Gaisoa bukaeraraino joan al da?

	

+ - (345)

346. Gaisoak

	

1 2 3 (346)
1) irudi bakoitza deskribatu besterik ez du egin
bestea ere

BURU-KALKULUA

2) historio jarrai bat eman du 3) ez bata ez ezta



I . Eranskina

*** Hemendik hasi ozenki irakurtzen
Aritmetika galdera batzu egingo dizkizut. Saia zaitez ahalik eta azkarren erantzun zuzena ematen .

*** Ondorengo azalpen eta historoa irakurri pazienteari. Jarraian ondorengo bost galderak egin eta
erantzun zuzenari dagokion zinua "+" inguratu edo okerrak "-" . Ez badu erantzunik ematen edota ez
dakiela esanez gero, "0" inguratu .

*** Hemen has zaitez ozenki irakurtzen

Historiotxo bat entzungo duzu . Arretaz entzun eta ondoren galdera batzu egingo dizkizut. Ados?

Udako goiz batean andere bat eta bere alaba denda batetara joan ziren . Andereak soineko batzu
aukeratu zituen probatzeko, bat erosi nahi zuelako . Baina ezin izan zuen erosi, bere neurrikorik ez
zegoelako.

*** Ondorengo frogatan gaisoak estimuluak ozenki irakurri behar ditu . Ongi irakurritako estimulu
bakoitzean "+" inguratu; "-" gaizki irakurria egonez gero eta "0" gaisoak ez badu mer esaten.

*** Hemen has zaitez ozenki irakurtzen

Grain hitz batzu erakutsiko dizkizut . Hitz bakoitza ozenki (fuerte) irakur ezazu. Ados?

347 . Zenbat da BOST gehi LAU BEDERATZI 0 (347)
348 . Zenbat da ZAZPI ken BI BOST 0 (348)
349. Zenbat da BI bider HIRU SEI 0 (349)
350 . Zenbat da BEDERATZI zati HIRU HIRU 0 (350)
351 . Zenbat da SEI gehi ZAZPI HAMAHIRU 0 (351)
352. Zenbat da HOGEITABAT ken BEDERATZI HAMABI 0 (352)
353 . Zenbat da LAU bider SEI HOGEITALAU 0 (353)
354 . Zenbat da HAMABI zati LAU HIRU 0 (354)
355. Zenbat da HAMALAU gehi HOGEITABI HOGEITAMASEI + 0 (355)
356. Zenbat da BERROGEITASEI ken HOGEITABAT HOGEITABOST + 0 (356)
357. Zenbat da HIRU bider HAMABI HOGEITAMASEI + 0 (357)
358. Zenbat da HIRUROGEI zati LAU HAMABOST

	

+ 0 (358)
359. Zenbat da HAMAZAZPI gehi HEMEZORTZI HOGEITAMABOST+ 0 (359)
360. Zenbat da HOGEITAMABI ken HAMABOST HAMAZAZPI + 0 (360)
361 . Zenbat da HIRU bider HAMALAU BERROGEITABI + 0 (361)

ENTZUNDAKOAREN ULERMENA

367. KEA

	

+ 0 (367)
368. SAREA

	

+ 0 (368)
369.OTSOA

	

+ 0 (369)
370 . ALEA

	

+ 0 (370)
371 . ATXURRA

	

+ 0 (371)
372. ESAN

	

+ 0 (372)
373. ARRA

	

+ 0 (373)
374. BOTA

	

+ 0 (374)
375. HAURRA

	

+ 0 (375)
376. HAMARRA

	

+ 0 (376)

362. Norajoan ziren anderea eta bere alaba? + - 0 (362)
363 . Zein urtarotan zeuden? + - 0 (363)
364. Zer egin zuen andereak? + - 0 (364)
365. Zertarako aukeratu zituen soinekoak? + - 0 (365)
366. Zergatik ezin izan zuen erosi?

IRAKURKETA OZENA

+ - 0 (366)



*** Hemen has zaitez ozenki irakurtzen

I. Eranskina

*** Ondorengo atalean gaisoak parrafo bat irakurri behar du isilean eta ondoren, irakurri duenari
buruzko galdera batzuri erantzun. LAROGEI TA HAMAR SEGUNDU eman gaisoari zati hau
irakurtzeko .

Parrafo txiki bat erakutsiko dizut irakurtzeko. Isilean irakum ezazu eta bukatzerakoan galdera
batzu egingo dizkizut.Ados?

Gizon bat arrantzara joan zen bere semearekin . Bi bixigu harrapatu zituzten . Herriratu zirenean
azokara joan ziren eta bixiguen truke sagarrak jaso zituzten.

******************* HEMEN GELDITU GRABAKETA **************

KOPIA

*** Gaisoari orri bat eta arkatz bat eman eta has zaitez irakurtzen hemendik aurrera .

Hitz zerrenda bat emango dizut . Hona hemen arkatza. Kopia ezazu mesedez ezazu hitz bakoitza orri
honetan .

*** Hemen gelditu eta irakurri ondorengo azalpenak gaisoari

Orain, esaldi batzu emango dizkizut zuk ozenki irakur ditzazun . Ados?

377 . Mutilak neska heltzen du

	

+ 0 (377)
378. Aitak bere huma garbitzen du

	

+ 0 (378)
379. Kamioia kotxeak arrastatzen du

	

+ 0 (379)
380 . Mutilak neska bustitzen du

	

+ 0 (380)
381 . Mutilak ez du neska bultzatzen

	

+ 0 (381)
382 . Kamioia ez du kotxeak arrastatzen

	

+ 0 (382)
383 . Kamioia arrastatzen du kotxeak

	

+ 0 (383)
384 . Hark neska heltzen du

	

+ 0 (384)
385 . Neska mutilak bultzatzen du

	

+ 0 (385)
386 . Neska ez du mutilak bustitzen

	

+ 0 (386)

IRAKURKETA ISILA

387. Norekin joan zen gizona? + - 0 (387)
388. Norajoan ziren gizona eta bere semea? + - 0 (388)
389. Zer egin zuen gizonak? + - 0 (389)
390. Nora eraman zituen bixiguak? + - 0 (390)
391 . Zer egin zuen bixiguekin? + - 0 (391)
392 . Zer jaso zuen bixiguen truke? + - 0 (392)

393. ORROA + - 0 (393)
394. ATEA + - 0 (394)
395.IXO + - 0 (395)
396. KOTA + - 0 (396)
397. KAREA + - 0 (397)

DIKTAKETA

*** Hemen gelditu eta irakurri gaisoari honako azalpen hauek.



*** Hemen gelditu eta irakurri gaisoari honako azalpen hauek . Esaldia ongi idatzita egonez gero,
akatsik gabe, "+" inguratu ; bestela, dagokion lekuan, zuzen idatzita dauden hitz kopurua idatzi
edota "0", gaisoak ez badu ezer idazten.

*** Ondorengo sailean pazienteari hitz bat bestearen jarraian erakutsi eta hitz bakoitzarentzat irudi
bana hautatu beharko du berak. Ingura ezazu gaisoak hautaturiko irudiari dagokion zenbakia.

*** Hemendik aurrera hasi ozenki irakurtzen .

Orain hitz batzu erakutsiko dizkizut . Hitzaren esanahiari dagokion irudia uki ezazu . Hitza
errepresentatzeko irudirik ez balego, "X" uki ezazu . Ados?

I. Eranskina

IRAKURKETA ISILA ETA ESALDIEN BERREZAGUTZA

*** Irakurri honako azalpen hauek gaisoari .

Orain esaldi batzu erakutsiko dizkizut . Esaldi bakoitzaren zentzuari dagokion irudia uki ezazu .
Ados?

Orain hitz batzu entzungo dituzu .Nik irakurri egingo dizkizut eta zuk idatzi . Ados?

398 . AHULA + - 0 (398)
399 . HARRA + - 0 (399)
400 . AGURRA + - 0 (400)
401 . EMAN + - 0 (401)
402 . ADARRA + - 0 (402)

408. KEA X 1 2 3 4 0 (408)
409 . SAREA X 1 2 3 4 0 (409)
410.OTSOA X 1 2 3 4 0 (410)
411 . ALEA X 1 2 3 4 0 (411)
412. ATXURRA X 1 2 3 4 0 (412)
413 . ESAN X 1 2 3 4 0 (413)
414 . ARRA X 1 2 3 4 0 (414)
415 . BOTA X 1 2 3 4 0 (415)
416. HAURRA X 1 2 3 4 0 (416)
417. HAMARRA X 1 2 3 4 0 (417)

Orain esaldi batzu entzungo dituzu . Idatz itzazu mesedez . Ados?

403 . Mutilak arrastatzen du

	

+ 0 (403)
404 . Amonak garbitzen du

	

+ 0 (404)
405. Mutila arrastatzen du txakurrak

	

+ 0 (405)
406 . Neskak ez du kotxea bultzatzen

	

+ 0 (406)
407 . Amak jarraitzen du kamioia

	

+ 0 (407)

IRAKURKETA ISILA ETA HITZEN BERREZAGUIZA

418 . Mutilak neska heltzen du 1 2 3 4 0 (418)
419 . Aitak bere burua garbitzen du 1 2 3 4 0 (419)
420. Kamioia kotxeak arrastatzen du 1 2 3 4 0 (420)
421 . Mutilak neska bustitzen du 1 2 3 4 0 (421)
422. Mutilak ez du neska bultzatzen 1 2 3 4 0 (422)



*** Gaisoari paperezko orri bat eman iezaiozu eta BOS MINUTU eman espontaneoki idazteko .

*** Hemendik aurrera hasi ozenki irakurtzen .

Orain, paper hontan zure gaisotasunaz zerbait idaztea nahiko nuke .

I. Eranskina

423 . Kamioia ez du kotxeak arrastazen 1 2 3 4 0 (423)
424 . Kamioia arrastatzen du kotxeak 1 2 3 4 0 (424)
425 . Hark neska heltzen du 1 2 3 4 0 (425)
426 . Neska mutilak bultzatzen du 1 2 3 4 0 (426)
427 . Neska ez du mutilak bustitzen 1 2 3 4 0 (427)

BEREZKOIDAZKETA



I. Eranskina

Galdera estandarizatuek jasotzen ez dituzten pazientearen hizkuntzaren alderdi guztiei buruzko oharrak.



I. Eranskina

Basque/Spanish

	

Pazientearen ezaugarriak :	

Datu bilketaren data :	

Datu bilketaren noiztik norakoa :	tik	ra

Datu biltzailea:	

Michel Paradis
McGill University

BILINGUAL APHASIA TEST

PART C

Bilingüismo vasco-castellano

Euskara-gaztelania elebitasuna

Afasia Elebidunengan Testaren C Atala, Iñaki Bidegain eta Lore Erriondok egokitu dute
euskara/gaztelania elebitasunera.

La parte C del test de la afasia en los bilingües ha sido adaptada al bilingüismo vascolcastellano por
Iñaki Bidegain y Lore Erriondo .



EXAMEN DE LA AFASIA EN BILINGÜES

AFASIAREN AZTERKETA ELEBIDUNENGAN

PARTE C / C ATALA
Bilingüismo vasco-castellano

	

Euskara-gaztelania elebitasuna

RECONOCIMIENTO DE PALABRAS / HIICEN BERREZAGUTZA

*** Mostrar las palabras una cada vez al paciente y al mismo tiempo, léalas en voz alta . El
paciente debe decir y/o mostrar la palabra en la lista de 10 palabras que aparecen en vasco. Rodee el
número correspondiente a la elección del paciente . Si después de 5 segundos el paciente no ha dado
ninguna respuesta, rodee el "0" y pase a la siguiente palabra-estímulo . Si el paciente es incapaz de
leer, léale usted las 10 posibles elecciones, hasta que él haya formulado una elección . Si después de
3 lecturas consecutivas de la lista, el paciente no ha indicado ninguna elección, rodee el "0" y pase
a la siguiente palabra-estímulo .

*** Comience a leer aquí .

Le voy a mostrar una palabra en castellano y usted tiene que decirme cual de las palabras de esta
lista quiere decir lo mismo en euskera . ¿Preparado?

*** Hemen hasi irakurtzen

Hitz bat erakutsiko dizut euskaraz eta zuk, zerrenda hortan dagoen zein hitzek duen gaztelaniaz
esanahi bera esan behar didazu. Prest al zaude?

I. Eranskina

TRADUCCION DE PALABRAS / HITZEN ITZULPENA

*** Lea las siguientes palabras en voz alta, una cada vez . Si la respuesta es la palabra entre
paréntesis, rodee el signo "+", si la palabra es diferente pero aceptable, rodee la cifra "1" . Si la
traducción es falsa, rodee el signo "-" . Si al cabo de 5 segundos el paciente no ha respondido
nada, rodee el "0" y pase a la palabra siguiente .

433. Esnea 1 . Armario 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (433)
434. Zaldia 2. Leche 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (434)
435. Alkandora 3. Camisa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (435)
436. Lorea 4. Mesa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (436)
437. Armairua 5. Flor 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (437)

6. Agua
7. Corbata
8. Caballo
9. Hoja
10. Asno

428. Arbol 1 . Sagarra 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (428)
429. Nieve 2. Elurra 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (429)
430. Ventana 3. Tximista 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (430)
431. Martillo 4. Mailua 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (431)
432. Pescado 5. Atea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (432)

6. Arraina
7. Leihoa
8. Aliketak
9. Zuhaitza
10. Ardia



I. Eranskina

*** Irakur itzazu ondorengo hitz hauek ozenki, bat aldi bakoitzean . Erantzuna, parentesi artean
dagoen hitza izanez gero, "+" ikurra inguratu. Hitza desberdina baldin bada baino onargarria, "1"
zenbakia inguratu ; itzulpena okerra izanez gero, "-" ikurra inguratu . 5 segundu igaro ondoren
pazienteak ez badu ezer erantzun, "0" inguratu eta hurrengo hitzera pasa.

** Hemen hasi irakurtzen

Nik hitz bat esango dizut euskaraz eta zuk honen erderazko itzulpena eman beharko didazu . Prest al
zaude?

TRADUCCION DE FRASES / ESALDIEN ITZULPENA

*** Presente las frases a traducir en voz alta . Hasta tres veces, repita la frase tantas veces como la
pida el paciente y rodee el número de veces que ha sido leída la frase . La marca corresponde al
número de grupos de palabras que están indicadas en la traducción correcta sugerida entre paréntesis .
Rodee la cifra que corresponde al número de grupos sin error; una omisión cuenta igualmente como
un error. Si todos los grupos contienen al menos un error, o si el paciente no dice nada después de
tres repeticioens sucesivas, rodee el "0" . Si la traducción del paciente es distinta a la que aparece
entre paréntesis pero aceptable, rodee el "+" .

La marca de una frase idéntica a la traducción entre paréntesis, será igual al número de grupos en la
frase.

*** Comience aquí a leer en voz alta .

*** Comience a leer aquí.

Voy a darle una palabra en castellano y me tiene que dar la traducción en vasco . ¿Preparado?

438. Cuchillo (labana)

	

+ 1 0 (438)
439. Puerta (atea)

	

+ 1

	

- 0 (439)
440. Oreja (belarria)

	

+ 1

	

- 0 (440)
441. Arena (hondarra)

	

+ 1 0 (441)
442. Bolsillo (poltsiko, sakela, patrika) + 1

	

- 0 (442)
443. Amor (maitasuna)

	

+ 1

	

- 0 (443)
444. Fealdad (itsuskeria)

	

+ 1

	

- 0 (444)
445. Valor (kemena)

	

+ 1

	

- 0 (445)
446. Tristeza (tristura)

	

+ 1

	

- 0 (446)
447. Razón (arrazoia)

	

+ 1

	

- 0 (447)

448 . Labana (navaja)

	

+ 1

	

- 0 (448)
449 . Pareta (pared)

	

+ 1

	

- 0 (449)
450 . Lepoa (cuello)

	

+ 1

	

- 0 (450)
451 . Olioa (aceite)

	

+ 1

	

- 0 (451)
452 . Txapela (boina, sombrero)

	

+ 1

	

- 0 (452)
453 . Gorrotoa (odio)

	

+ 1

	

- 0 (453)
454 . Poza (alegría)

	

+ 1

	

- 0 (454)
455 . Ikara (miedo)

	

+ 1

	

- 0 (455)
456 . Erokeria (locura)

	

+ 1

	

- 0 (456)
457. Edertasuna (belleza)

	

+ 1

	

- 0 (457)



Arb ol

	

1 . S agarra

Nieve

	

2. Elurra

Ventana

	

3. Tximista

Martillo

	

4. Mailua

Pescado

	

5. Atea

6. Arraina

7. Leihoa

8 . Aliketak

9 . Zuhaitza

10. Ardia



I. Eranskina

Esnea

	

1 . Armario

Zaldia

	

2. Leche

Alkandora

	

3. Camisa

Lorea

	

4. Mesa

Armairua

	

5. Flor

6. Agua

7. Corbata

8. Caballo

9. Hoja

10. Asno



*** Itzuli behar diren esaldiak ozenki azaldu. Gehienez hiru aldiz, pazienteak eskatzen duen hainbat
aldiz irakurri esaldia eta inguratu esaldia zenbat aldiz errepikatua izan den zenbakia . Marka parentesi
artean zuzen itzulirik emandako itzulpenean agertzen den hitzen talde kopururari dagokio . Inguratu
ezazu zuzen dauden taldeen kopuruari dagokion zenbakia ; ezer ez esatea, oker egitea bezala litzateke .
Talde guztiek gutxienez oker bat baldin badute edota pazienteak segidan eginiko hiru errepikaketen
ondoren ez badu ezer esaten, "0" inguratu. Nahiz eta pazientearen itzulpena, parentesikoarekin bat
ez etorri baina onargarria izan "+" inguratu

** Hemen has¡ ozenki irakurtzen

Esaldi batzu emango dizkizut euskaraz . Zuk, erderazko itzulpena emango didazu . Prest al zaude?

JUICIOS DE GRAMATICALIDAD / GRAMATIKALITATE EPAIAK

*** En esta sección el paciente debe indicar si una frase que se le lee es correcta o no . Si el
paciente juzga que la frase no es gramatical, se le pide que la corrija y hacerla así aceptable . Para el
juicio del paciente, rodee el signo "+" si el paciente declara que la frase es correcta ; "-" si la
considera incorrecta, independientemente del hecho de que sea efectivamente correcta o errónea ; y
"0" ; si no responde. A continuación, rodee el signo "+" si la frase corregida es aceptable, "-" si es

I. Eranskina

458. El pide pan porque tiene hambre 1 2 3(458)
Qga eskatu du goseak dago eta

	

+ 0 1 2 3(459)

460 . Rosa es la más joven de las hermanas 1 2 3(460)
Rosa ahizparik az~ teena da

	

+ 0 1 2 3(461)

462 . Ellas compran flores el viernes 1 2 3(462)
Haiek ostiralean loreak erosten dituzte

	

+ 0 1 2 3(463)

464 . Por la mañana jugaremos 1 2 3(464)
Goizean olastuko gara

	

+ 0 1 2 3(465)

466 . Estas enfermeras cuidarán a tus padres los dos primeros días de la semana próxima
1

Erizain hauek datorren asteko lehen bi egunetan zainduko dituzte zure
2 3(466)
gurasoak

+ 0 1 2 3(467)
468 . Los amigos de Luis han prometido venir a casa 1 2 3(468)

Luisen lagunak etxera etorriko direla agindu dute

	

+ 0 1 2 3(469)

470. Alde egin dugu bidali egin gaitu eta . 1 2 3 (470)
Nos hemos marchado porque nos ha mandado

	

+ 0 1 2 3 (471)

472 . Herriko gizonik zaharrena Joxe da 1 2 3 (472)
Jose es el hombre más viejo del pueblo

	

+ 0 1 2 3 (473)

474 . Asteazkenean arraina jaten dute. 1 2 3 (474)
El miércoles comen pescado

	

+ 0 1 2 3 (475)

476. Gauean dantza egingo dugu 1 2 3 (476)
Bailaremos por la noche

	

+ 0 1 2 3 (477)

478 . Neska horiek zure anaiak hilabeteko azken hiru egunetan ikusiko dituzte .1 2 3 (478)
Esas chicas verán a tus hermanos los tres últimos días del mes+ 0 1 23(479)

480. Juanitaren semeck herritik alde egitea erabaki dute . 1 2 3 (480)
Los hijos de Juanita han decidido marcharse del pueblo + 0 1 2 3 (481)



inaceptable, "0" si el paciente se declara incapaz de rectificarlo, si ha declarado incorrectamente la
frase como correcta, si no la ha corregido o si el paciente no ha dicho nada. Cuando una frase
correcta (486, 492) es juzgada como incorrecta para el paciente y en su tentativa de corrección la
convierte en incorrecta, rodee el signo "-" . Si el paciente lo cambia sin convertirla en incorrecta,
rodee el signo "+" en la corrección .

*** Sail honetan pazienteak, berari irakurtzen zaion esaldia zuzena den edo ez esan behar du .
Pazienteak esaldia ez-gramatikala dela uste badu, zuzendu dezala eskatzen zaio, onargarria itzuliaz .
Pazientearen epairako, "+" ikurra inguratu pazienteak esaldia zuzena dela esaten badu; "-" okerra
dela une badu, alde batera utzirik bere ustea zuzena edo okerra den ; eta "0", ez badu erantzunik
ematen. Ondoren, "+" ikurra inguratu, esaldi zuzendua onargarria izanez gero ; "-" onartezina bada,
"0" pazienteak, zuzentzeko gai ez dela esaten badu, esaldia zuzentzat jo baldin badu hau okerra
izanik, ez badu zuzendu edota pazienteak ez badu ezer esaten. Esaldi zuzen bat (500, 504),
pazienteak okertzat jo badu eta ondoren, zuzendu nahiean okerra bihurtzen baldin badu, "-" ikurra
inguratu. Pazienteak, okerra bihurtu gabe aldatzen badu, "+" ikurra inguratu zuzenketan .

*** Hemen hasi ozenki irakurtzen .

Esaldi batzu emango dizkizut euskaraz . Esaldi hauek zuzenak diren edo ez esan behar didazu. Ez
baldin badira, zuzendu ditzazun eskatuko dizut . Adibidez nik : "Atzo zure aitarengana hitzegin
genuen" esaten badut, zuk: "okerra" esango duzu eta zuzendu: "Atzo zure aitarekin hitzegin
genuen". Prest al zaude? .

I. Eranskina

498 . Etorriko zara? Ba ez dakit. Epaia

	

+

	

- 0 (498)
Zuzendutako esaldia

	

+

	

- 0 (499)
500 . Asteazkenerarte geldituko da Epaia

	

+

	

- 0 (500)
Zuzendutako esaldia

	

+

	

- 0 (501)
502 . Miren pozarekin etorriko da Epaia

	

+

	

- 0 (502)
Zuzendutako esaldia

	

+

	

- 0 (503)
504 . Motorra konpontzen saiatu da Epaia

	

+

	

- 0 (504)
Zuzendutako esaldia

	

+

	

- 0 (505)
506 . Baita ere Inglaterrara joan da Epaia

	

+

	

- 0 (506)
Zuzendutako esaldia

	

+

	

- 0 (507)
508 . Mahai gainean liburuak gutxi daude Epaia

	

+

	

- 0 (508)
Zuzendutako esaldia

	

+

	

- 0 (509)
510 . Berak du ezer ere ez ekarri goizean Epaia

	

+

	

- 0 (510)
Zuzendutako esaldia

	

+

	

- 0 (511)
512 . Madrideko bidea hartu du Epaia

	

+

	

- 0 (512)
Zuzendutako esaldia

	

+

	

- 0 (513)

*** Comience aquí a leer en voz alta .

482. ¿Iremos? . No sé si iremos pues . Juicio

	

+

	

- 0 (482)
Frase corregida

	

+

	

- 0 (483)
484. Juan llegará retrasado Juicio

	

+

	

- 0 (484)
Frase corregida

	

+

	

- 0 (485)
486. Iremos a San Sebastián . Juicio

	

+

	

- 0 (486)
Frase corregida

	

+

	

- 0 (487)
488. Vive en Bilbao tampoco . Juicio

	

+

	

- 0 (488)
Frase corregida

	

+

	

- 0 (489)
490. ¿Cúanto melón has comprado? Juicio

	

+

	

- 0 (490)
Frase corregida

	

+

	

- 0 (491)
492. Empezó a lavar la ropa Juicio

	

+

	

- 0 (492)
Frase corregida

	

+

	

- 0 (493)
494. Nadie no ha venido a la reunión Juicio

	

+

	

- 0 (494)
Frase corregida

	

+

	

- 0 (495)
496. Este es el camino para la casa Juicio

	

+

	

- 0 (496)
Frase corregida

	

+

	

- 0 (497)



I . Eranskina

Aurreko galderek jasotzen ez dituzten pazientearen hizkuntzaren alderdi guztiei buruzko oharrak .
Notas adicionales de todos los aspectos del lenguaje del patiente que no fueron destacados en las preguntas anterior



I. Eranskina

Basque/French

	

Pazientearen ezaugarriak :	

Datu bilketaren data :	

Datu bilketaren noiztik norakoa :	tik	ra

Datu biltzailea:	

Michel Paradis
McGill University

BILINGUAL APHASIA TEST

PART C

Bilinguisme basque-français

Euskara-frantsesa elebitasuna

Afasia Elebidunengan Testaren C Atala, Lore Erriondok egokitu du euskera/frantsesa elebitasunera .
La partie C de l'examen de l'aphasie chez les bilingues a été adapté au bilinguisme basque-français par

Lore Erriondo .



EXAMEN DE L'APHASIE CHEZ LES BILINGUES

AFASIA TESTA ELEBIDUNENTZAT

PARTIE C / C ATALA

Bilinguisme basque-français

	

Euskara-frantsa elebitasuna

RECONNAISSANCE DES MOTS/HITZEN BERREZAGUTZA

***Montrez les mots un à la fois au patient et en même temps lisez-les à haute voix . Le patient
doit dire et/ou montrer le mot dans la liste de 10 mots qui est son équivalent en basque. Encerclez
le nombre correspondant au choix du patient . Si après 10 secondes le patient n'a donné aucune
réponse, encerclez le "0" et passez au mot stimulus suivant . Si le patient est incapable de lire,
lisez-lui les 10 choix jusqu'à ce qu'il ait formulé un choix . Si, après 3 lectures consécutives de la
liste, le patient n'a pas indiqué de choix, encerclez le "0" et passez au mot stimulus suivant.

***Commencez à lire ici.

Je vais vous donner un mot en français et vous allez me dire lequel des mots dans cette liste veut
dire la même chose en basque . Vous êtes prêt?

I. Eranskina

10. Ardia

*** Hemen hasi irakurtzen

Hitz bat erakutsiko dizut euskaraz eta zuk, zerrenda hortan dagoen zein hitzek duen frasntseseraz
esanahi bera esan behar didazu . Prest al zaude?

10. âne

TRADUCTION DE MOTS/HITZEN ITZULPENA

***Lisez les mots suivants à haute voix, un à la fois . Si la réponse est le mot entre parenthèses,
encerclez le signe "+", si le mot est différent mais acceptable, encrclez le chiffre "1", si la
traduction est fausse, encerclez le signe "-" . Si au bout de 5 secondes le patient n'a rien répondu,
encerclez le "0" et passez au mot suivant .

433. Esnea 1 . armoire 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (433)
434. Zaldia 2. lait 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (434)
435. Alkandora 3. chemise 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (435)
436. Lorea 4. table 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (436)
437. Annairua 5. fleur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (437)

6. eau
7. cravate
8. cheval
9. feuille

428. Arbre 1. Sagarra 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (428)
429. Neigee 2. Elurra 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (429)
430. Fenêtre 3. Tximista 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (430)
431. Marteau 4. Mailua 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (431)
432. Poisson 5 . Atea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (432)

6. Arraina
7. Leihoa
8. Aliketak
9. Zuhaitza



I. Eranskina

***Commencez à lire ici.
Je vais vous dire un mot en français et vous allez me donner sa traduction en basque . Vous êtes
prêt?

*** Irakur itzazu ondorengo hitz hauek ozenki, bat aldi bakoitzean . Erantzuna, parentesi artean
dagoen hitza izanez gero, "+" ikurra inguratu. Hitza desberdina baldin bada baino onargarria, "1"
zenbakia inguratu ; itzulpena okerra izanez gero, "-" ikurra inguratu . 5 segundu igaro ondoren
pazienteak ez badu ezer erantzun, "0" inguratu eta hurrengo hitzera pasa.

*** Hemen hasi irakurtzen

Nik hitz bat esango dizut euskaraz eta zuk honen frastseserako itzulpena eman beharko didazu .
Prest al zaude?

TRADUCTION DE PHRASES/ESALDIEN ITZULPENA

*** Présentez les phrases à traduire à haute voix . Jusqu'à concurrence de trois fois, répétez la
phrase autant de fois que le patient le demandera et encerclez le nombre de fois que la phrase aura
été lue. Le score correspond au nombre de groupes de mots tels qu'indiqués dans la traduction
suggérée entre parenthèses correctement traduits . Encerclez le chiffre qui correspond au nombre de
groupes sans erreur; une omission compte également comme une erreur . Si tous les groupes
contiennent au moins une erreur, ou si le patient ne dit rien après trois répétitions successives,
encerclez le "0" . Si la traduction du patient est autre que celle entre parenthèses mais acceptable,
encercelez le "+" . Le score d'une phrase identique à la traduction entre parenthèses sera égal au
nombre de groupes dans la phrase.

*** Commencez à lire à haute voix ici .

Je vais vous donner des phrases en français . Vous m'en donnerez la traduction en basque . Vous êtes
prêt?

448 . goilara (cuillère)

	

+ 1

	

- 0 (448)
449 . Pareta (mur)

	

+ 1

	

- 0 (449)
450. Lepoa (cou)

	

+ 1

	

- 0 (450)
451 . Olioa (huile)

	

+ 1

	

- 0 (451)
452. Txapela (béret)

	

+ 1

	

- 0 (452)
453 . Gorrotoa (haine)

	

+ 1

	

- 0 (453)
454 . Poza (bonheur)

	

+ 1

	

- 0 (454)
455. Ikara (peur)

	

+ 1

	

- 0 (455)
456. Erokeria (folie)

	

+ 1

	

- 0 (456)
457. Edertasuna (beauté)

	

+ 1

	

- 0 (457)

438. couteau (labana)

	

+ 1

	

- 0 (438)
439. porte (atea)

	

+ 1

	

- 0 (439)
440. oreille (belarria)

	

+ 1

	

- 0 (440)
441 . sable (hondarra)

	

+ 1

	

- 0 (441)
442. pantalon (galtza)

	

+ 1

	

- 0 (442)
443. amour (maitasuna)

	

+ 1

	

- 0 (443)
444. laideur +(itsuskeria) 1 0 (444)-
445. courage (kemena)

	

+ 1

	

- 0 (445)
446. tristesse (tristura)

	

+ 1

	

- 0 (446)
447. raison (arrazoia)

	

+ 1

	

- 0 (447)



I. Eranskina

arbre

	

1 . sagarra

neige

	

2. elurra

fenêtre

	

3. tximista

marteau

	

4. mailua

poisson

	

5. atea

6. arraina

7 . leihoa

8 . aliketak

9 . zuhaitza

10 . ardia



I. Eranskina

esnea

	

1 . armoire

zaldia

	

2. lait

alkandora

	

3. chemise

lorea

	

4. table

armairua

	

5. fleur

6 . eau

7. cravate

8 . cheval

9 . feuille

10 . âne



I. Eranskina

462. La plus jeune des soeurs a acheté une bouteille de bière .texte lul 2 3 fois

	

(462)
(Ahizparik eazteenak, garagardo botil bat erosi du.)groupes sans erreur+ 0 1 2 3 (463)

*** Itzuli behar diren esaldiak ozenki azaldu. Gehienez hiru adiz, pazienteak eskatzen duen hainbat
aldiz irakurri esaldia eta inguratu esaldia zenbat aldiz errepikatua izan den zenbakia. Marka parentesi
artean zuzen itzulirik emandako itzulpenean agertzen den hitzen talde kopururari dagokio . Inguratu
ezazu zuzen dauden taldeen kopuruari dagokion zenbakia ; ezer ez esatea, oker egitea bezala
litzateke. Talde guztiek gutxienez oker bat baldin badute edota pazienteak segidan eginiko hiru
errepikaketen ondoren ez badu ezer esaten, "O" inguratu. Nahiz eta pazientearen itzulpena,
parentesikoarekin bat ez etorri baina onargarria izan "+" inguratu

*** Hemen hasi ozenki irakurtzen

Esaldi batzu emango dizkizut euskaraz . Zuk, frastseserako itzulpena emango didazu . Prest al zaude?

470. Zuk nahi duzunean etorriko da Lore .textua 1

	

2

	

3aldiz irakurria

	

(470)
	 ore viendra quand tu voudras)akatsik gabeko multzoak + 0 1 2 3

	

(471)

472. Edurnek hitzegin die. textua 1 2 3

	

aldiz irakurria

	

(472)
(Edurne lui a parlé) . akatsik gabeko multzoak +

	

0

	

1 2 3

	

(473)

474. Arrantzalerik zaharrenak baso bete ardo edan du. textual 2

	

3 aldiz irakurria (474)
(Le plus vieux des marins a bu un verre de vin) akatsik gabeko multzoak+ 0 1 2 3(475)

476. Korrikalari gizaraxoak ura edan du, egarri zen eta. textual

	

2 3aldiz irakurria (476)
(Le pauvre courreur a bu de l'eau parce qu'il avait soif) . akatsik gabeko multzoak+0123 (477)

JUGEMENTS DE GRAMMATICALITÉ/GRAMATIKALITATE EPAIAK

*** Dans cette section le patient doit indiquer si une phrase qu'on lui lit est correcte ou non . Si le
patient juge que la phrase n'est pas grammaticale, on lui demande de la corriger et ainsi de la rendre
acceptable . Pour le jugement du patient, encerclez le signe "+" si le patient déclare que la phrase
est correcte, "-" s'il la considère incorrecte, indépendamment du fait que son jugement soit

458. Ifiaki partira dès que tu arriveras . texte lu 1 2 3 fois (458)
(Zu iritsi bezain laister aide egingo du Iñakik groupes sans erreur+ 0 1 2 3(459)

460. Txomin les a mangés . texte lu 1 2 3 fois (460)
Txominek jan egin ditu.) groupes sans erreur + 0 1 2 3(461)

464. Le vieux mendiant a demandé du pain parcequ'il vait faim .texte lui 2 3
(Eskale zaharrak ogia eskatu du, goseak dago eta.)groupes sans erreur+ 0 1

fois (464)
2 3

(465)

466. Le matin, ces élèves vont à Bilbao .texte lu 1 2 3 fois (466)
(Ikasleak Bilbora doaz goizez .)groupes sans erreur + 0 1 2 3 (467)

468. Ils ont promis de venir le vendredi .

	

texte lu 1 2 3 fois (468)
(Ostiralean etorriko direla agindu digute.)groupes sans erreur+ 0 1 2 3

	

(469)

478. Neskak etxera doaz arratsaldez . textua

	

1

	

2

	

3 aldiz irakurria (478)
(Le soir, ces filles vont à la maison)akatsik gabeko multzoak + 0 1 2 3 (479)

480. Larunbatean ikasiko duela erabaki du . textua

	

1

	

2 3 aldiz irakurria (480)
(Elle a décidé d'étudier le samedi) akatsik gabeko multzoak + 0 1 2 3 (481)
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effectivement juste ou erroné, et "0" s'il ne donne pas de réponse . Ensuite, encerclez le signe "+"
si la phrase corrigée est acceptable, "-" si elle est inacceptable, "0" si le patient se déclare incapable
de la rectifier, s'il a incorrectement déclaré la phrase comme étant correcte, auquel cas il n'y a pas
lieu de la rectifier, ou si le patient ne dit rien . Lorsqu'une phrase correcte (486, 492) est jugée
incorrecte par le patient, et ensuite rendue incorrecte par le patient dans sa tentative de correction,
encerclez le signe "-" aux deux rubriques. Si le patient la change sans la rendre incorrecte, encerclez
le signe "+" pour la correction .

***Commencez à lire à haute voix ici .

Je vais vous donner des phrases en français . Vous me direz si ces phrases sont correctes ou non . Si
elles ne le sont pas, je vous demanderai de les corriger . Par exemple, si je dis "la nuit dernière, il
a pensé de son père" vous dites "incorrect" et vous corrigez : "il a pensé a_ son père ." Vous êtes
prêt?

482. Elle enseigne par français

	

jugement

	

+

	

0 (482)
phrase corrigée +

	

0 (483)
484. Il a commencé répondant à son courrier .

	

jugement

	

+

	

0 (484)
phrase corrigée +

	

0 (485)
486. Le boulanger a vu tes frères.

	

jugement

	

+

	

0 (486)

phrase corrigée +

	

0 (487)
488 . Miren n'est pas allée nulle part.

	

jugement

	

+

	

0

	

(488)
phrase corrigée +

	

0 (489)
490. Txomin a visité les dernières trois maisons .

	

jugement

	

+

	

0

	

(490)
phrase corrigée +

	

0 (491)
492.11 achèterait une voiture s'il gagnait à la loterie.

	

jugement

	

+

	

0

	

(492)
phrase corrigée +

	

0 (493)
494.11 a mangé de la pâtisserie un gateau .

	

jugement

	

+

	

0 (494)

phrase corrigée +

	

0 (495)
496.La pomme est mûre assez .

	

jugement

	

+

	

0 (496)

phrase corrigée +

	

0 (497)

*** Sail honetan pazienteak, berari irakurtzen zaion esaldia zuzena den edo ez esan behar du .
Pazienteak esaldia ez-gramatikala dela uste badu, zuzendu dezala eskatzen zaio, onargarria itzuliaz .
Pazientearen epairako, "+" ikurra inguratu pazienteak esaldia zuzena dela esaten badu ; "-" okerra
dela uste badu, aide batera utzirik bere ustea zuzena edo okerra den; eta "0", ez badu erantzunik
ematen. Ondoren, "+" ikurra inguratu, esaldi zuzendua onargarria izanez gero ; "-" onartezina bada,
"0" pazienteak, zuzentzeko gai ez dela esaten badu, esaldia zuzentzat jo baldin badu hau okerra
izanik, ez badu zuzendu edota pazienteak ez badu ezer esaten. Esaldi zuzen bat (500, 504),
pazienteak okertzat jo badu eta ondoren, zuzendu nahiean okerra bihurtzen baldin badu, "-" ikurra
inguratu. Pazienteak, okerra bihurtu gabe aldatzen badu, "+" ikurra inguratu zuzenketan .

*** Hemen hasi ozenki irakurtzen .

Esaldi batzu emango dizkizut euskaraz . Esaldi hauek zuzenak diren edo ez esan behar didazu . Ez
baldin badira, zuzendu ditzazun eskatuko dizut . Adibidez nik : "Atzo zure aitarengana hitzegin
genuen" esaten badut, zuk : "okerra" esango duzu eta zuzendu: "Atzo zure aitarekin hitzegin
genuen". Prest al zaude ? .
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498. Eskutitzak euskeran idazten ditu . Epaia + - 0 (498)
Zuzendutako esaldia

	

+

	

- 0 (499)
500. Postariak zure gurasoak aurkitu ditu . Epaia + - 0 (500)

Zuzendutako esaldia

	

+

	

- 0 (501)
502 . Arropa garbitu hasi da bera. Epaia

	

+ - 0 (502)
Zuzendutako esaldia

	

+

	

- 0 (503)
504 . Dirua izango balu, zinera joango litzateke . Epaia + - 0 (504)

Zuzendutako esaldia

	

+

	

- 0 (505)
506 . Ainhoak ez du mer jan . Epaia + - 0 (506)

Zuzendutako esaldia

	

+

	

- 0 (507)
508 . Patxik bost lehenengo orrialdeak irakurri ditu .

	

Epaia

	

+

	

- 0 (508)
Zuzendutako esaldia

	

+

	

- 0 (509)
510.Orri bat liburuarena hautsi du . Epaia + - 0 (510)

Zuzendutako esaldia

	

+

	

- 0 (511)
512. Bere txanoa gehiegi handia da. Epaia + - 0 (512)

Zuzendutako esaldia

	

+

	

- 0 (513)
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Remarques supplémentaires concernant tout aspect de la performance du patient non relevé par les
questions standardisées .

Galdera estandarizatuek jasotzen ez dituzten pazientearen ekoizpenari buruzko oharrak .
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Pazientearen ezaugarriak :	

Datu bilketaren data:	

Datu bilketaren noiztik norakoa:	tik	ra

Datu biltzailea :	

Michel Paradis
McGill University

BILINGUAL APHASIA TEST

PART C

Basque-English Bilingualism

Euskara-ingelesa elebiduntasuna

Afasia Elebidunengan Testaren C Atala, Lore Erriondok egokitu du euskera/ingelesa elebitasunera .
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AFASIAREN AZTERKETA ELEBIDUNENGAN

BILINGUAL APHASIA TEST

C ATALA / PART C

Euskara-Ingelesera elebiduntasuna

	

Basque-English bilingualism

HITZEN BERREZAGUTZA/WORD RECOGNTTION

***Banaka erakuts iezazkiozu hitzak pazienteari eta ozenki irakur itzazu aldi berean .Ingeleseraz
agertzen den 10 hitzetako zerrendan pazienteak hitza erakutsi edo/eta esan egin behar du .
Pazientearen hautaketari dagokion zenbakia ingura ezazu . Bost segundu ondoren pazienteak ez
badu inolako erantzunik eman, "0"a ingura ezazu eta joan zaitez urrengo hitz-estimulusera .
Pazientea ez bada irakurtzeko gai, irakur iezazkiozu zerorrek 10 aukerak, berak hautaketa bat egin
arte. Zerrenda hiru aldiz irakurri ondoren ez badu pazienteak inolako hautaketarik adierazten, "0"a
inguratu ezazu eta joan zaitez hurrengo hitz-estimulusera .

***Hemendik aurrera hasi irakurtzen

Hitz bat erakutsiko dizut euskeraz eta zuk ondoren, zerrenda hontako zein hitzek duen aurkako
esanahia ingeleseraz esan behar didazu . Prest al zaude?

***Start reading here .

Now I am going to show you a word in English and you are going to tell me which of the words
in the list means the same thing in Basque . Ready?

HITZEN ITZULPENA/WORD TRANSLATION

***Irakur itzazu ozenki banaka, banaka, ondorengo hitz hauek . Erantzuna parentesi arteko hitza
izanez gero, ingura ezazu "+" ikurra, hitza desberdina baina hala ere onargarria izanez gero,

-408-

433 . milk 1 . besaulkia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (433)
434. horse 2. esnea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (434)
435 . shirt 3 . alkandora 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (435)
436. flower 4 . mahaia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (436)
437 . armchair 5 . lorea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (437)

6 . ura
7 . gorbata
8 . zaldia
9 . hostoa
10 . astoa

428. zuhaitza 1 . apple 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(428)
429. elurra 2 . snow 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(429)
430. leihoa 3 . lightning 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(430)
431 . mailua 4 . hammer 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(431)
432. arraina 5 . door 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(432)

6 . fish
7 . window
8 . pliers
9 . tree
10. sheep
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"1"zenbakia inguratau. Itzulpena okerra izanez gero, "-" ikurra ingura ezazu. Bost segundu ondoren
pazienteak ez badu ezer ere ez erantzun, "0"a inguratu eta joan zaitez ondorengo hitzera .
***Hemendik aurrera hasi irakurtzen .
Hitz bat emango dizut euskeraz eta zuk, ingeleserazko itzulpena eman behar didazu . Prest al zaude?

***Read aloud the following words, one at a time. If the patient's answer is the word in
parentheses, circle "+" ; if the word is différent but acceptable, circle "1" ; if the translation is
incorrect, circle "-." If the patient has given no answer after 5 seconds, circle "0" and read the next
word.

***Begin reading aloud here.

I am going to say a word in English and you will give me its Basque translation . Are you ready?

ESALDIEN ITZULPENA/TRANSLATION OF SENTENCES

*** Azaldu itzuli behar dituen esaldiak ozenki. Errepika ezazu esaldia pazienteak eskatu haina
baina hiru aldiz baina gutxiagotan eta ondoren ingura ezazu esaldia irakurria izan den aldi kopurua .
Kontrastea, parentesi artean eskeintzen den itzulpen zuzenean azaltzen den multzo kopuruari
dagokio. Ingura ezazu akatsik gabeko multzoei dagokion zenbakia ; omisioa, hutsegite bezala hartu
beharra dago kontutan . Multzo guztiak hutsegite bat gutxienik izanez gero, edota pazienteak ez
badu ezer esaten hiru aldiz errepikatu ondoren, "O"a ingura ezazu. Pazientearen itzulpena parentesi
artean agertzen denaz desberdina izanez gero baina onargarria, "+" ikurra inguratu.

*** Hemendik aurrera has saitez ozenki irakutzen

Esaldi batzu emango dizkizut euskaraz . Zuk, ingelesezko itzulpena eman behar didazu . Prest al
zaude?

458. Dantzariak mahai gainean ari dira dantzan textua

	

1 2 3 aldiz irakurria

	

(458)
(The dancers are dancing onthe table)akatsik gabeko multzoak+ 0 1 2 3

	

(459)

448. trousers (galtza)

	

+ 1 0 (448)
449. wall (pareta)

	

+ 1 0 (449)
450. neck (lepoa)

	

+ 1 0 (450)
451. butter (gurina)

	

+ 1 0 (451)
452. hat (txanoa)

	

+ 1 0 (452)
453. hatred (gorrotoa)

	

+ 1 0 (453)
454. joy (poza)

	

+ 1

	

- 0 (454)
455. pain (oinaze)

	

+ 1

	

- 0 (455)
456. madness (erokeria)

	

+ 1 0 (456)
457. beauty (edertasuna)

	

+ 1 0 (457)

438 . labaina (knife)

	

+ 1

	

- 0 (438)
439 . atea (door)

	

+ 1

	

- 0 (439)
440 . belarria (ear)

	

+ 1

	

- 0 (440)
441 . hondarra (sand)

	

+ 1

	

- 0 (441)
442. maleta (suitcase)

	

+ 1

	

- 0 (442)
443 . maitasuna (love)

	

+ 1

	

- 0 (443)
444 . itsuskeria (ugliness)

	

+ 1

	

- 0 (444)
445 . kemena (courage)

	

+ 1

	

- 0 (445)
446 . tristura (sadness)

	

+ 1

	

- 0 (446)
447 . arrazoia (reason)

	

+ 1

	

- 0 (447)



zuhaitza

	

1 . apple

elurra

	

2. snow

leihoa

	

3. lightning

mailua

	

4. hammer

arraina

	

5. door

6. fish

7 . window

8 . pliers

9 . tree

10 . sheep
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milk

	

1. besaulkia

horse

	

2. esnea

shirt

	

3. alkandora

flower

	

4. mahaia

armchair

	

5. lorea

6 . ura

7. gorbata

8 . zaldia

9. hostoa

10. astoa
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460 . Mikel irrifartsu dago, pozik dago eta . textua

	

1 2 3 aldiz irakurria (460)
(Mikel is laughing because heis happy)akatsik gabeko multzoak+ 0 1 2 3

	

(461)

462 . Zenbat opari eman zaizkio Loreri? .textua

	

1 2 3 aldiz irakurria (462)
(How manv presents was Lore given?)akatsik gabeko multzoak+ 01 2 3

	

(463)

464 . Iñaki duela bost hilabete ari da Toronton lanean textua 1 2 3 aldiz irakurria (464)
(Iñakihasbeen working in Toronto for 5months) akatsik gabeko multzoak+ 0 1 23 (465)

***Read the sentences aloud to the patient up to three times in accordance with the patient's
request for repetition and circle the digit corresponding to the number of times that the text was
read. The score corresponds to the number of word groups (as indicated in the suggested
translation in parentheses) correctly translated. Circle the number corresponding to the number of
word groups containing no error. An omission also counts as an error . If all groups contain one
or more errors, or if the patient says nothing, after three consecutive repetitions, circle "0." If the
patient's translation is not the on suggested but nevertheless acceptable, circle "+ ."

***Begin reading aloud here.

Now I am going to give you some sentences in English. You will translate them into Basque.
Are you ready?

480 . These workers go to the factory without eating

	

textread

	

1 2 3 times (480)
(Langile hauek bazkaldu gabe doaz lantegira)groups without error+ 0 1 2 3

(481)

GRAMATIKALITATE EPAIAK/GRAMMATICALITY JUDGMENTS

*** Atal honetan pazienteak, irakurtzen ari den esaldia zuzena den edo ez den adierazi behar du .
Pazienteak esaldia ezgramatikala dela epaituaz gero, zuzendu eta onargarri bilakatzea eskatuko
diogu. Pazientearen epaiketarako, "+" ikurra ingura ezazu esaldia zuzena dela adierazten badu ; "-"
okerra dela uste izanez gero, nahiz eta benetan ala izan edo ez ; eta "0" ez badu inolako erantzunik
ematen. Ondoren, ingura ezazu "+" ikurra zuzendutako esaldia onargaria izanez gero, "-" onartezina
bada eta "0" pazienteak zuzentzeko gai ez dela adieraziz gero, esaldia okerki zuzentzat jo badu, ez

466. Arrantzale zaharrak botil bat ardo eskatu zuen. textua

	

1 2 3 aldiz irakurria (466)
(The old sailor asked for a boule of wine)akatsik gabeko multzoak+ 012 3 (467)

468 . Ikasle hauek negarrik egin gabe doaz ikastolara . textua 1 2 3 aldiz irakurria (468)
(These pupils go to school without crying) akatsik gabeko multzoak+ 0 1 2 3 (469)

470. The children are playing in the park

	

textread 1 2 3 times (470)
Haurrak parkean jolasten dira)

	

groups without error + 0 1 2 3 (471)

472. Edurne has been living in Madrid for 2 years

	

text read 1 2 3 times (472)
(Duela 2 urte bizi da Edurne Madrilen)groups without error + 0 1 2 3 (473)

474. Txomin was shown many horses

	

textread 1 2 3 times (474)
Txomini zaldi asko izan zaizkio erakutsiak)groups without error + 0 1 2 3 (475)

476. Miren is crying because she is sad

	

text read 1 2 3 times (476)
(Miren negarrez ari da, goibel dago eta)groups without error+ 0 1 2 3 (477)

478. The poor runner is waiting for a glass of water

	

text read

	

1 2 3 times (478)
(Korrikalari gizaraxoa baso bete uraren zai dago)groups without error+ 0 1 2 3 (479)



badu zuzendu edo pazienteak ez badu ezer ere ez esan. Esaldi zuzen bat (486, 492) pazienteak oker
bezala epaituz gero eta zuzendu nahican okertu, "-" ikurra inguratu . Pazienteak okerra bilakatu
gabe aldatuz gero, "+" ikurra inguratu zuzenketan .

***Hemendik aurrera hasi ozenki irakurtzen .

Esaldi batzu emango dizkizut euskaraz. Esaldi hauek zuzenak diren ala ez esango didazu. Okerrak
izanez gero, zuzendu ditzazula eskatuko dizut. Prest al zaude?

***In this section the patient must indicate whether a sentence which is read to him/her is a
correct English sentence or not . If the patient judges the sentence to be ungrammatical, he/she is
asked to make it right . For the patient's judgment, circle "+" if the patient considers the sentence
to be correct, irrespective of whether the patient is right or wrong, "-" if the patient considers the
sentence to be incorrect, and "0" if the patient gives no answer. Then score the corrected sentence
as "+" if acceptable, "-" if unacceptable, and "0" if the patient declares he/she is unable to make it
right, or has wrongly declared an incorrect sentence as "correct," in which case there is no point in
trying to make it right, or if the patient says nothing . When a correct sentence (500, 504) is
declared incorrect, and subsequently made wrong, score "-" for both judgment and correction . If
the patient makes some changes to the sentence which does not make it incorrect, then score "+"
for correction .

***Startreading aloud here.

I am going to give you sorne sentences in English. Tell me if they are correct English sentences.
If they are not, I will ask you to make them right. For example, if I say : "he is thinking to his
mother" you say : "incorrect" and you correct it: "he is thinking of his mother ." Ready?
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482 . Beraiek ez dira inora joan epaia

	

+ - 0 (482)
zuzendutako esaldia + - 0 (483)

484 . Aitor legegizon bat da epaia

	

+ - 0 (484)
zuzendutako esaldia + - 0 (485)

486. Berak bi hilabetez egin du lan epaia

	

+ - 0 (486)

zuzendutako esaldia + - 0 (487)
488 . Erizainak 3.000 pta. irabazten du orduagatik epaia

	

+ - 0 (488)
zuzendutako esaldia + - 0 (489)

490. Koldok erretzen utzi du epaia

	

+ - 0 (490)
zuzendutako esaldia + - 0 (491)

492 . Mirenek euskeraz idazten ditu bere eskulitzak epaia

	

+ - 0 (492)
zuzendutako esaldia + - 0 (493)

494 . Berak nagusia so egin dio epaia

	

+ - 0 (494)

zuzendutako esaldia + - 0 (495)
496 . Irratian entzun dut Frank Sinatra epaia

	

+ - 0 (496)

zuzendutako esaldia + - 0 (497)

498.They did not find nothing in the cave judgment +

	

- 0 (498)
corrected sentence

	

+

	

- 0 (499)
500.He slept for three hours judgment +

	

- 0 (500)
corrected sentence

	

+

	

- 0 (501)
502.Itsaso is nurse judgment +

	

- 0 (502)
corrected sentence

	

+

	

- 0 (503)
504.Iñaki lectures in English judgment +

	

- 0 (504)
corrected sentence

	

+

	

- 0 (505)
506.The plumber earns 12,000 pesetas of the month .judgment

	

+

	

- 0 (506)
corrected sentence

	

+

	

- 0 (507)
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508.Ainhoa stopped to cry judgment +

	

- 0 (508)
corrected sentence

	

+

	

- 0 (509)
510.He answered to his sister judgment +

	

- 0 (510)
corrected sentence

	

+

	

- 0 (511)
512 .1 saw the President in television judgment +

	

- 0 (512)
corrected sentence

	

+

	

- 0 (513)
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Galdera estandarizatuek jasotzen ez dituzten pazientearen ekoizpenari buruzko oharrak.
Additional remarks conceming any aspect of the patient's performance not covered by the standard

questions .
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Mac BAT, Elebidunen Afasia Testaren erantzunak aztertzeko

programaren azalpenak
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Instructions
for

©1991 David E . Caldwell

This program allows you to enter and store responses for the Bilingual Aphasia
Test (henceforth the BAT) :

Part A (Background of Bilingualism),
Part B (Test of an Individual Language), and
Part C (Test of a Pair of Languages).

It will also compute scores for Parts B and C .

Entering Responses

To begin entering responses with MacBAT, select New from the File menu. A
dialog box will appear in which you select the part of the BAT (Part A, Part B, or Part
C) you wish to work on. Select a part by clicking with the mouse, by using the arrow
keys, or by typing a letter; then press the OK button to proceed .

Next, you will be asked to provide an ID number and select a drive/folder in
which to store the responses you enter. (The ID does not actually have to be a number;

you can assign codes to your subjects however you wish .) After you have chosen the
drive/folder and entered the ID number, click on the Save button .

You are now ready to begin entering responses . A window labelled with the ID
number and the part of the test being worked on will appear in the upper left -hand
corner of the screen. This window displays the responses as you enter them. For each
item of the part you are working on, a window will appear in the lower part of the
screen, labelled with the number of the item . This window displays either a choice of
responses, or a box in which you can enter a response, depending on the type of item.



Using Item Windows

Té enter a response for a multiple-choice item, either click on one of the buttons

displayed, or use the arrow keys to make your selection. Note that the OK button will

remain gray (disabled) until you have selected one of the buttons . Once you have made

a selection, the OK button goes black, and you can click on it (or press Return) to register

the response for that item. You then proceed automatically to the next item .

To enter a response for a non-multiple-choice item, simply type the response in
the box provided, then press Return to register it . As before, you will then proceed
automatically to the next item .

The Item menu contains commands which allow you to move around between

items. Next Item and Previous Item are self-explanatory . When you select Go To Item

# . .., a dialog box will appear in which you type the number of the item you wish to go

to, then press Return . Erase Response is sometimes useful with multiple-choice items,

since once a response has been selected for such an item, there is no other way to cause

the response to be left blank if you change your mind (responses to non-multiple-choice

items can also be erased using the Delete key) .

File Management

You may notice that there is no Save command in MacBAT. When you finish

entering responses for a part of the BAT, simply select Close from the File menu, and

the responses will automatically be saved in the file <#>.<part>, where <#> is the
ID number you entered initially, and <part> is the part of the BAT covered (A, B, or C

- so, for example, the responses by subject #12345 for Part B would be stored in the file
"12345.B") . If the responses are for Part B or Part C, when the response file is closed the
corresponding scores will automatically be calculated, and stored in the file
<#>.<part>.scores (e.g . : the scores for the responses in "12345.B" would be stored in the
file "12345 .B.scores") . This file can be opened from within MacBAT if one wishes to
view the scores on the screen .
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If you wish to make changes to a set of responses that were saved previously,
simply Open the relevant file, and enter responses as before. When you close the file
again, the new responses will be saved, and the scores (if applicable) will be
recalculated .

Either responses or scores can be printed from within MacBAT using the Print
command on the File menu . If you wish, you can also open response and score files
(which are stored as text files) from within a text editor or a word processing
application such as Microsoft WordTM or MacWriteTM, in order to view them or format
them for printing . If you do so, it is recommended that you use non-proportionally-
spaced fonts such as Courier or Monaco so that columns of data will fine up properly .
Also, if you modify response or score files using another application, you will very
likely not be able to open them again using MacBAT - therefore, you should save
modified versions of the files under différent names .

Scoring
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The most important thing to remember when entering responses is that items
which are left blank are effectively ignored when scores are calculated . Thus, an item
should be left blank only when it has not been administered to a given subject, or when
the item is to be disregarded for some reason (e.g., the response is missing or cannot be
determined) . A response of "0", on the other hand, is available as a choice on most
items, and it indicates that the subject gave no response when the item was
administered. To illustrate the difference for purposes of scoring, a section of ten items
all of which were left blank would receive a score of 0/0, while ten responses of "0"
would give 0/10.

The score files created by MacBAT contain scores for sections 2-31 (Part B) or 33-
42 (Part C) of the BAT, as well as a matrix which breaks down the scores by the

linguistic levels (Phonology, Morphology, Lexicon, Syntax, and Semantics for Part B ;
Morphology/Syntax and Lexicon for Part C) and skills (Comprehension, Repetition,
Judgment, Lexical Access, Propositionalizing, Reading, and Writing for Part B ;
Translation and Grammaticality Judgment for Part C) tapped in each section . All of
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these scores are given in fractional and decimal form. (In decimal scores, "N/A"
corresponds to a score of 0/0 .) An example of the matrix of scores is shown below :

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Compreh Repetit Judgmnt LxclAcc Proposi Reading Writing
8/12 9/9 2/2 14/14 2/2 0/2 0/0

Each cell in the matrix gives a score for a combination of linguistic level and skill - for
example, the score in the top left corner of the matrix is for phonological
comprehension. The rightmost column gives the (horizontal) total scores for the fixe
linguistic levels, and the bottom row gives the (vertical) totals for the seven linguistic
skills .

If you notice any bugs, or have any comments or suggestions concerning this

program, please address them to :

David E. Caldwell
Bilingual Aphasia Research Project

Linguistics Department, McGill University
1001 Sherbrooke St . West
Montreal, P.Q .

	

Canada

	

H3A 1G5

eMail: CX16@MUSICA.MCGILL.CA

0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 Phonlgy 1/1
0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 Mrphlgy 0/0
0/2 7/7 0/0 0/0 2/2 0/2 0/0 Lexicon 9/13
8/10 1/1 2/2 14/14 0/0 0/0 0/0 Syntax 25/27
0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 Smntics 0/0
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SPSSX azterketa estatistikoetarako programa bilduma

bidez EA Tren erantzunak aztertzeko programa
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title 'Lore eta bere afasikoak'

SET LENGTH=76

SET WIDTH=80

data list file='lore05 .dat' records=28

/1 zkia 1-2 (A) A 3-4 sexo 5 adina 6-7

B 8-9 C 10D 11 E 12 F 13 G 14 H 15116J 17K 18L 19

M20N21022P23Q24R25S26T27U28V29-30W31

X 32 Y 33 Z 34 AA 35 AB 36-37 AC 38 AD 39 AE 40 AF 41-42

AG 43 AH 44 AI 45 AJ 46 AK 47 AL 48 AM 49 AN01 TO AN10 50-59

AO01 TO AO10 60-69 AP1 TO AP5 70-74 QA01 TO QA06 75-80

/2 QA07 TO QA18 1-12 ARO1 to AR68 13-80

/3 AR69 TO AR87 1-19 AS01 TO AS05 20-24 AT1 TO AT5 25-29 AU01 TO AU10 30-39

AVO1 TO AV10 40-49 AW01 TO AW10 50-59 AX01 TO AX21 60-80

/4 AX22 TO AX501-29 AY01 TO AY17 30-46 AZ1 TO AZ3 47-49 BA150 BA2 51-52

BA3 53 BA4 54-55 BA5 56 BA6 57-58 BB01 TO BB20 59-78 BC01 TO BC02 79-80

/5 BC031 BC04 TO BC06 2-4 BC07 TO BC09 5-7 BC10 TO BC12 8-10

BC13 TO BC15 11-13 BC16 TO BC18 14-16 BC19 TO BC21 17-19 BC22 TO BC24 20-22

BC25 TO BC27 23-25 BC28 TO BC30 26-28 BDO1 TO BD10 29-38 BE01 TO BE10 39-48

BFO1 TO BF1O 49-58 BG1 59 BG2 60 BG3 61 BH 62-66 B11 TO B15 67-71

BJ01 TO BJ09 72-80

/6 BJ10 TO BJ30 1-21 BK1 TO BK6 22-27 BL1 TO BL5 28-32 BM01 TO BM05 33-37

BM06 TO BM10 38-42 BNO1 TO BN10 43-52 BO01 TO BO10 53-62 BP01 to BP03 63-80

/7 BP041-2 BQO1 TO BQ20 3-22 BRO1 23 BSO1 24 BR02 25 BS02 26 BR03 27 BS03 28

BRO4 29 BSO4 30 BRO5 31 BS05 32 BRO6 33 BS06 34 BR07 35 BS07 36 BRO8 37

BS08 38 BR09 39 BS09 40 BR10 41 BS10 42 BR1143 BS11 44 BR12 45 BS12 46

BT01 TO BT32 47-78 BU01 79-80

/8 BU021 BU2 2-4 BU3 5-7 BU4 8-10 BU5 11-13 BU6 14-15 BU7 16-17 BU8 18-19

BU9 20-21 BU10 22-23 BU11 24-25 BU12 26-27 BU13 28-29 BU14 30-31 BU15 32-33

BU16 34-35 BU17 36-37 BU18 38-39 BU19 40-41 BU20 42-43 BU21 44-45 BU22 46

BU23 47 BU24 48-50 BU25 51 BU26 52 BV0153-55 BV02 56-58 BV03 59-61 BV04 62-64

BV05 65-66 BV06 67-68 BV07 69-70 BV08 71-72 BV09 73-74 BV10 75-76 BV11 77-78

BV12 79-80

/9 BV13 1-2 BV14 3-4 BV15 5-6 BV16 7-8 BV17 9-10 BV18 11-12 BV19 13-14

BV20 15-16 BV21 17-18 BV22 19 BV23 20 BV24 21-22 BV25 23 BV26 24 BW1 25-26

BW2 27-28 BW3 29-30 BW4 31-32 BW5 33-34 BX1 35-36 BX2 37-38 BX3 39-40
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BY01 TO BY07 41-54 BY08 TO BY14 55-68 BY15 TO BY20 69-80
/10 BY21 1-2 BY22 TO BY28 3-16 BY29 TO BY35 17-30 BY36 TO BY42 31-44
BY43 TO BY49 45-58 BZ1 59 BZ2 60 BZ3 61 BZ4 62 BZ5 63 BZ6 64

CA01 TO CA08 65-80
/11 CA091-2 CA10 2-4 CA11 TO CA20 5-24 CA21 TO CA30 25-44 CA31 TO CA40 45-64

CA41 TO CA48 65-80
/12 CA49 TO CA501-4 CA51 TO CA60 5-14 CA61 TO CA7015-34 CA71 TO CA80 35-54
CB01 TO CB05 55-59 CBO6 TO CB1O 60-64 CB11 TO CB15 65-69 CB16 TO CB20 70-74

CB21 TO CB25 75-79 CB26 80

/13 CB27 TO CB301-4 CB31 TO CB35 5-9 CCO1 TO CCO5 10-14 0006 TO CC1015-19
CC11 TO CC15 20-24 CC16 TO CC20 25-29 CC21 TO CC25 30-34
CC26 TO CC30 35-39 CC31 TO CC35 40-44 CC36 TO CC40 45-49 CDO1 TO CDO5 50-54

CDO6 TO CD10 55-59 CD11 TO CD15 60-64 CD16 TO CD20 65-69 CD21 TO CD25 70-74

CD26 75-76 CD27 77-78 CD28 79-80

/14 CD29 1-2 CE013-4 CE02 5-7 CE03 8-9 CE0410-11 CE0512-13 CE0614-15
CE0716-17 CE0818-19 CE09 20-21 CE10 22-23 CE1124-25 CE12 26-27 CE13 28-29
CE14 30-31 CE15 32-33 CE16 34-35 CE17 36-37 CE18 38-39 CE19 40-41 CE20 42-43

CE2144-45 CE22 46 CE23 47 CZ 48

/15 KKKK 1-2(A) BAI 45 BAJ 46 BAK 47 BAL 48 BAM 49 BAN01 TO BAN10 50-59
BAO01 TO BAO10 60-69 BAP1 TO BAP5 70-74 BQA01 TO BQA06 75-80
/16 BQA07 TO BQA18 1-12 BAR01 to BAR68 13-80

/17 BAR69 TO BAR87 1-19 BAS01 TO BAS05 20-24 BAT1 TO BATS 25-29

BAU01 TO BAU10 30-39 BAVO1 TO BAV10 40-49 BAWO1 TO BAW10 50-59
BAX01 TO BAX21 60-80
/18 BAX22 TO BAX501-29 BAY01 TO BAY17 30-46 BAZ1 TO BAZ3 47-49

BBA150 BBA2 51-52 BBA3 53 BBA4 54-55 BBA5 56 BBA6 57-58 BBB01 TO BBB20 59-78
BBC01 TO BBC02 79-80
/19 BBC03 1 BBC04 TO BBC06 2-4 BBC07 TO BBC09 5-7 BBC10 TO BBC12 8-10

BBC13 TO BBC15 11-13 BBC16 TO BBC18 14-16 BBC19 TO BBC21 17-19

BBC22 TO BBC24 20-22 BBC25 TO BBC27 23-25 BBC28 TO BBC30 26-28

BBDO1 TO BBD10 29-38 BBE01 TO BBE10 39-48 BBF01 TO BBF10 49-58 BBG1 59

BBG2 60 BBG3 61 BBH 62-66 BBI1 TO BBI5 67-71 BBJ01 TO BBJ09 72-80

/20 BBJ10 TO BBJ30 1-21 BBK1 TO BBK6 22-27 BBL1 TO BBL5 28-32

BBM01 TO BBM05 33-37 BBM06 TO BBM10 38-42 BBN01 TO BBN10 43-52

BBO01 TO BBO10 53-62 BBPO1 to BBP03 63-80
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/21 BBP04 1-2 BBQ01 TO BBQ20 3-22 BBRO1 23 BBSO1 24 BBR02 25 BBS02 26

BBR03 27 BBS03 28 BBR04 29 BBS04 30 BBRO5 31 BBS05 32 BBR06 33 BBS06 34

BBR07 35 BBS07 36 BBR08 37 BBS08 38 BBR09 39 BBS09 40 BBR10 41 BBS10 42

BBR11 43 BBS11 44 BBR12 45 BBS12 46 BBT01 TO BBT32 47-78 BBU0179-80

/22 BBU02 1 BBU2 2-4 BBU3 5-7 BBU4 8-10 BBU5 11-13 BBU6 14-15 BBU7 16-17

BBU8 18-19 BBU9 20-21 BBU10 22-23 BBU11 24-25 BBU12 26-27 BBU13 28-29

BBU14 30-31 BBU15 32-33 BBU16 34-35 BBU17 36-37 BBU18 38-39 BBU19 40-41

BBU20 42-43 BBU21 44-45 BBU22 46 BBU23 47 BBU24 48-50 BBU25 51 BBU26 52

BBV01 53-55 BBV02 56-58 BBV03 59-61 BBV04 62-64 BBV05 65-66 BBV06 67-68
BBV07 69-70 BBV08 71-72 BBV09 73-74 BBV10 75-76 BBV11 77-78 BBV12 79-80

/23 BBV13 1-2 BBV14 3-4 BBV15 5-6 BBV16 7-8 BBV17 9-10 BBV18 11-12

BBV19 13-14 BBV20 15-16 BBV21 17-18 BBV22 19 BBV23 20 BBV24 21-22 BBV25 23

BBV26 24 BBW1 25-26 BBW2 27-28 BBW3 29-30 BBW4 31-32 BBW5 33-34 BBX1 35-36

BBX2 37-38 BBX3 39-40 BBY01 TO BBY07 41-54 BBY08 TO BBY14 55-68

BBY15 TO BBY20 69-80

/24 BBY21 1-2 BBY22 TO BBY28 3-16 BBY29 TO BBY35 17-30 BBY36 TO BBY42 31-44

BBY43 TO BBY49 45-58 BBZ1 59 BBZ2 60 BBZ3 61 BBZ4 62 BBZ5 63 BBZ6 64

BCA01 TO BCA08 65-80

/25 BCA09 1-2 BCA10 2-4 BCA11 TO BCA20 5-24 BCA21 TO BCA30 25-44

BCA31 TO BCA40 45-64 BCA41 TO BCA48 65-80

/26 BCA49 TO BCA501-4 BCA51 TO BCA60 5-14 BCA61 TO BCA7015-34

BCA71 TO BCA80 35-54 BCB01 TO BCB05 55-59 BCB06 TO BCB10 60-64

BCB11 TO BCB15 65-69 BCB16 TO BCB20 70-74 BCB21 TO BCB25 75-79 BCB26 80

/27 BCB27 TO BCB301-4 BCB31 TO BCB35 5-9 BCCO1 TO BCCO5 10-14

B0006 TO BCC1015-19 BCC11 TO BCC15 20-24 BCC16 TO BCC20 25-29

BCC21 TO BCC25 30-34 BCC26 TO BCC30 35-39 BCC31 TO BCC35 40-44

BCC36 TO BCC40 45-49 BCDO1 TO BCD05 50-54 BCD06 TO BCD10 55-59

BCD11 TO BCD15 60-64 BCD16 TO BCD20 65-69 BCD21 TO BCD25 70-74 BCD26 75-76

BCD27 77-78 BCD28 79-80

/28 BCD29 1-2 BCE013-4 BCE02 5-7 BCE03 8-9 BCE04 10-11 BCE05 12-13

BCE0614-15 BCE0716-17 BCE08 18-19 BCE09 20-21 BCE10 22-23 BCE11 24-25

BCE12 26-27 BCE13 28-29 BCE14 30-31 BCE15 32-33 BCE16 34-35 BCE17 36-37

BCE18 38-39 BCE19 40-41 CBE20 42-43 BCE21 44-45 BCE22 46 BCE23 47 BCZ 48

RECODE ADINA (9 THRU 49=1) (50 THRU 63=2) (64 THRU 85=3)

/AN01 TO AN10 (2=0)



/AO01 TO AO10 (2=0)

/AVOl TO AV10 (2=0)

/AW01 TO AW10 (2=0)

/AX01 TO AX50 (2=0)

/AY01 TO AY17 (2=0)

/AZ1 TO AZ3 (2=0)

/BAl (2=0)

/BA3 (2=0)

/BA5 (2=0)

/BB01 TO BB20 (2=0)

/BC01 TO BC03 (2=0)

/BC07 TO BC09 (2=0)

/BC13 TO BC15 (2=0)

/BC19 TO BC21 (2=0)

/BC25 TO BC27 (2=0)

/BD01 TO BD10 (3=1) (2=0)

/BE01 TO BE10 (2=0)

/BF01 TO BF10 (2=0)

/BH (2=0)

/BIl TO BI5 (2=0)

/BJ01 TO BJ30 (2=0)

/BK1 TO BK6 (2=0)

/BL1 TO BL5 (2=0)

/BM01 TO BM05 (2=0)

/BQ01 TO BQ20 (2=0) (3=1)

/BAN01 TO BAN10 (2=0)

/BAO01 TO BAO10 (2=0)

/BAVOl TO BAV10 (2=0)

/BAW01 TO BAW10 (2=0)

/BAX01 TO BAX50 (2=0)
/BAY01 TO BAY17 (2=0)

/BAZ1 TO BAZ3 (2=0)
/BBA1 (2=0)

/BBA3 (2=0)
/BBA5 (2=0)
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/BBB01 TO BBB20 (2=0)

/BBCO1 TO BBCO3 (2=0)

/BBC07 TO BBCO9 (2=0)

/BBC13 TO BBC15 (2=0)

/BBC19 TO BBC21 (2=0)

/BBC25 TO BBC27 (2=0)

/BBDO1 TO BBD10 (3=1) (2=0)

/BBE01 TO BBE10 (2=0)

/BBF01 TO BBF10 (2=0)

/BBH (2=0)

/BBI1 TO BBI5 (2=0)

/BBJ01 TO BBJ30 (2=0)

/BBK1 TO BBK6 (2=0)

/BBL1 TO BBL5 (2=0)

/BBM01 TO BBM05 (2=0)

/BBQ01 TO BBQ20 (2=0) (3=1)

COMPUTE BU1=BU01*10+BU02

COMPUTE BBUI=BBU01*10+BBU02

VARIABLE LABELS A 'Lesiotik denbora'

/B 'Ikasturte kopurua'

/C 'Ama-hizkuntza'

/D 'hizkuntz egoera'

/E 'kokaketa'

/F 'jaioterria'

/G 'etxeko hizkuntza'

/H 'etxean erabilitako beste hizkuntzaren bat'

/I 'aitaren ama-hizkuntza'

/J 'aitak erabilitako beste hizkuntzaren bat'

/K 'aita zuregana zuzentzerakoan gehien erabilitako hizkuntza'

/L 'amaren ama-hizkuntza'

/M 'amak erabilitako beste hizkuntzaren bat'

/N 'ama zuregana zuzentzerakoan gehien erabilitako hizkuntza'

/O 'txikitan lagunekin gehien erabilitako hizkuntza'

/P 'eskolan hasterakoan ikasketa-hizkuntza'

/Q 'garai hartan irakaskuntzan erabilitako beste hizkuntza bat'
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/R 'eskola hontan gainontzeko ikasleek erabilitako hizkuntza'
/S 'ikasketak amaitu ondorengo lana'
/T 'gaisotasun/istripu aurretik hitzegiteko gai zinen hizkuntza'
/U 'gaisotasun aurretikako ahozko gaztelaniz/euskara maila'
/V 'gaztelaniz/euskararen ikastadina'
/W 'gaisotasun aurretik euskaraz/gazt . hitzegiten zuen etxean?'
/X 'lanan hitzagiten al zuen euskaraz/gaztelaniaz?'
/Y 'euskaraz/gaztelaniaz hitzegiten al zenuen lagunekin?'
/Z 'eguneroko bizitzan, eusk./gazt. hitzegiteko maiztasuna'
/AA 'euskaraz/gaztelaniaz irakurtzen ikasi ?'
/AB 'euskaraz/gaztelaniaz irakurtzen ikasitako adina'

/AC 'gaisotasun aurretikako euskara/gaztelania maila'
/AD 'eguneroko bizitzan, eusk./gazt. irakurketa maiztasuna'
/AE 'euskaraz/gaztelaniaz idazten ikasi'
/AF 'zenbat urtekin ikasi eusk/gaz idazten?'
/AG 'gaisotasun aurretikako idatzizko euskara/gaztelania maila'
/AH 'gaisotasun aurretikako eusk ./gazt. idaztearen maiztasuna'
/AI 'diskurtso kantitatea'
/AJ 'erritmoa'
/AK 'ahoskaketa'
/AL 'gramatika'
/BA1 'guztiak b soinuaz?'
/BA2 'onargarriak'
/BA3 'guztiak k soinuaz?'
/BA4 'onargarriak'

/BA5 'guztiak 1 soinuaz?'
/BA6 'onargarriak'

/BG1 'produkzio kantitatea'
/BG2 'bukaeraraino ?'
/BG3 'deskribaketa mota'
/BH 'buru-kalkuluá
/BU1 'esaldi kopurua'
/BU2 'hitz kopuru osoa'
/BU3 'esaldien batazbeseko luzera'
/BU4 '5 e. luzeenen bataz . luzera'
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/BUS 'hitz desberdin kopurua'

/BU6 'mota/seal arteko harremana'

/BU7'neologismo kopurua'

/BU8 'ez-hitzak sortzen dituzten parafrasia fonemiko kopurua'

/BU9 'hitzak sortzen dituzten parafrasia fonemiko kopurua'

/BU10 'parafrasia semantiko kopurua'

/BU11 'hitzezko parafrasia kopurua'

/BU12 'pertseberazio kopurua'

/BU13 'paragramatismo kopurua'

/BU14 'nahitaezko gramatika morfemen ahazketa'

/BU15 'hitzen ordenen eginiko akatsak'

/BU16 'aditz kopurua esaldiko'

/BU17 'esaldi subordinatu kopurua'

/BU18 'ahozko lokuzio arteko atseden . kopurua'

/BU19 'inguraketa kopurua'

/BU20 'hitzezko lokuzio estereotipatu kopurua'

/BU21 'hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena'

/BU22 'erdal azentua'

/BU23 'erdal hitz desegokiak'

/BU24 'semantikoki esaldi okerren kopurua'

/BU25 'diskurtsoaren unitatea'

/BU26 'diskurtsoaren zentzua'

/BV01 'esaldi kopurua'

/BV02 'hitz kopuru osoa'

/BV03 'esaldien batazb. luzera'

/BV04 '5 esaldi luz . batazb. luzera'

/BV05 'hitz desberdin kopururua'

/BV06 'mota/seal arteko harremana'

/BV07'neologismo kopurua'

/BV08 'ez-hitzak sortzen duten parafrasia fonemiko kopurua'

/BV09 'hitzak sortzen dituzten parafrasi fonemiko kopurua'

/BV10 'parafrasia semantiko kopurua'

/BV11 'Hitzezko parafrasia kopurua'

/BV12 'pertseberazio kopurua'

/BV13 'paragramatismo kopurua'
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/BV14 'nahitaezko gramatika morfemen ahazketa'

/BV15 'hitzen ordenean eginiko akatsak'

/BV16 'aditz kopurua esaldiko'

/BV17 'esaldi subordinatu kourua'

/BV18 'hitzezko lokuzio arteko atsedenaldi kopurua'

/BV19 'inguraketa kopurua'

/BV20 'hitzezko lokuzio estereotipatu kopurua'

/BV21 'hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena'

/BV22 'erdal azentua'

/BV23 'erdal hitz desegokiak'

/BV24 'semantikoki esaldi okerren kopurua'

/BV25 'diskurtsoaren unitatea'

/BV26 'diskurtsoaren zentzua'

/BW1'neologismo kopurua'

/BW2 'ez-hitzak sortzen dituen parafeasia fonemiko kopurua'

/BW3 'hitzak sortzen dituen parafrasia fonemiko kopurua'

/BW4 'parafrasia semantiko kopurua'

/BW5 'pertseberzio kopurua'

/BX1 'neologismo kopurua'

/BX2 'ez-hitzak ematen dituzten parafrasia fonemiko kopurua'

/BX3 'hitzak ematen dituzten paafrasia fonemiko kopurua'

/BZ1'neologismo kopurua'

/BZ2 'ez-hitzak sortzen dituzten paralexia fonemiko kopurua'

/BZ3 'hitzak sortzen dituzten paralexia fonemiko kopurua'

/BZ4 'paralexia semantiko kopurua'

/BZ5 'grafema-morfema arteko okerrak'

/BZ6 'pertseberazio kopurua'

/CA01 'ez-hitzak sortzen dituen paralexia fonemiko kopurua'

/CA02 'hitzak sortzen dituen paralexia fonemiko kopurua'

/CA03 'paralexia semantikokopurua'

/CA04 'grafema-morfena arteko akatsak'

/CA05 'pertseberazio kopurua'

/CA06 'ahaztutako hitz kopurua'

/CA07 'ahztutako gramatikazko morfemak'

/CA08 'neologismo kopurua'
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/CB01 'hitzaren irakurgarritasuna'

/CB02 'hitzaren grafia mota'

/CB03 'paragrafia kopurua'

/CB04 'hizkien ordezko zati neologistiko kopurua'

/CB05 'pertseberazio kopurua'

/CB06 'gainezkako hizki kopurua'

/CB07 'ahaztutako hizki kopurua'

/0001 'hitzaren irakurgarritasuna'

/0002 'akats kopurua'

/0003 'zati neologistiko kopurua'

/0004 'paragrafia kopurua'

/0005 'pertseberazio kopurua'

/0006 'gainezkako hizki kopurua'

/0007 'ahaztutako hizki kopurua'

/0008 'alfabetako beste hizki batzuren truke sartukako hitzak'

/CDO1 'esaldiaren irakurgarritasuna'

/CD02'hitz zuzen kopurua'

/CD03 'ahaztutako hitz kopurua'

/CD05 'gainezkako hitz kopurua'

/CDO6 'neologismo kopurua'

/CD07 'paragrafia kopuru osoa'

/CDO8 'gramatikazko morfemen ahazketa kopuru osoa'

/CD09'akats ort. kopuru osoa'

/CD10 'aldatutako hizki kopuru osoa'

/CE01 'esaldi kopurua'

/CE02 'hitz kopuru osoa'

/CE03 'esaldien batazb. luzera'

/CE04 'hitz desberdin kopurua'

/CE05 'motaseal arteko harremana'

/CE06'neologismo kopurua'

/CE07 'ez-hitzak sortzen dituzten parafrasia literal kopurua'

/CE08 'hitzak sortzen dituzten parafrasia literal kopurua'

/CE09 'parafrasia semantiko kopurua'

/CE10 'hitzezko parafrasia kopurua'

/CE11 'ortografi akats kopurua'
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/CE12 'pertseberazio kopurua'

/CE13 'paragramatismo kopurua'

/CE14 'nahitaezko gramatikazko morfemen ahazketa kopurua'

/CE15 'hitzen ordeneko akats kopurua'

/CE16 'esaldiko aditz kopurua'

/CE17'esaldi subordinatu kopurua'

/CE18 'inguraketa kopurua'

/CE19 'hitzezko Iokuzio estereotipatu kopurua'

/CE20 'beste idazketa sistemetako interferentzi kopurua'

/CE21 'semantikoki oker dauden esaldi kopurua'

/CE22 'diskurtsoaren unitatea'

/CE23 'diskurtsoaren zentzua'

/CZ 'erabilitako hizkuntza'

/BAI 'diskurtso kantitatea2'

/BAJ 'erritmoa2'

/BAK 'ahoskaketa2'

/BAL 'gramatika2'

/BBA1 'guztiak b soinuaz2?'

/BBA2 'onargarriak2'

/BBA3 'guztiak k soinuaz?2'

/BBA4 'onargarriak2'

/BBA5 'guztiak 1 soinuaz?2'

/BBA6 'onargarriak2'

/BBG1 'produkzio kantitatea2'

/BBG2 'bukaeraraino?2'

/BBG3 'deskribaketa mota2'

/BBH 'buru-kalkulua2'

/BBU1 'esaldi kopurua2'

/BBU2 'hitz kopuru osoa2'

/BBU3 'esaldien batazbeseko2 luzera'

/BBU4 '5 e . luzeenen bataz .2 luzera'

/BBU5 'hitz desberdin kopurua2'

/BBU6 'mota/seal arteko harremana2'

/BBU7'neologismo kopurua2'

/BBU8 'ez-hitzak sortzen dituzten 2parafrasia fonemiko kopurua'
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/BBU9 'hitzak sortzen dituzten 2parafrasia fonemiko kopurua'

/BBU10 'parafrasia semantiko 2kopurua'

/BBU11 'hitzezko parafrasia 2kopurua'

/BBU12 'pertseberazio kopurua2'

/BBU13 'paragramatismo kopurua2'

/BBU14 'nahitaezko gramatika morfemen 2ahazketa'

/BBU15 'hitzen ordenen eginiko akatsak2'

/BBU16 'aditz kopurua esaldiko2'

/BBU17'esaldi subordinatu kopurua2'

/BBU18 'ahozko lokuzio arteko atseden. kopurua2'

/BBU19 'inguraketa kopurua2'

/BBU20 'hitzezko lokuzio estereotipatu kopurua2'

/BBU21 'hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena2'

/BBU22 'erdal azentua2'

/BBU23 'erdal hitz desegokiak2'

/BBU24 'semantikoki esaldi okerren kopurua2'

/BBU25 'diskurtsoaren unitatea2'

/BBU26 'diskurtsoaren zentzua2'

/BBV01 'esaldi kopurua2'

/BBV02 'hitz kopuru osoa2'

/BBV03 'esaldien batazb . luzera2'

/BBV04 '5 esaldi luz . batazb. luzera2'

/BBV05 'hitz desberdin kopurua2'

/BBV06 'mota/seal arteko 2harremana'

/BBV07'neologismo kopurua2'

/BBV08 'ez-hitzak sortzen duten 2parafrasia fonemiko kopurua'

/BBV09 'hitzak sortzen dituzten 2parafrasi fonemiko kopurua'

/BBV10 'parafrasia semantiko 2kopurua'

/BBV11 'Hitzezko parafrasia 2kopurua'

/BBV12 'pertseberazio kopurua2'

/BBV13 'paragramatismo kopurua2'

/BBV14 'nahitaezko gramatika morfemen 2ahazketa'

/BBV15 'hitzen ordenean eginiko akatsak2'

/BBV16 'aditz kopurua esaldiko2'

/BBV17 'esaldi subordinatu2 kourua'
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/BBV18 'hitzezko lokuzio 2arteko atsedenaldi kopurua'

/BBV19 'inguraketa kopurua2'

/BBV20 'hitzezko lokuzio 2estereotipatu kopurua'

/BBV21 'hitzak aurkitzeko 2zailtasun nabarmena'

/BBV22 'erdal azentua2'

/BBV23 'erdal hitz desegokiak2'

/BBV24 'semantikoki esaldi okerren kopurua2'

/BBV25 'diskurtsoaren unitatea2'

/BBV26 'diskurtsoaren zentzua2'

/BBW1 'neologismo kopurua2'

/BBW2 'ez-hitzak sortzen dituen 2parafeasia fonemiko kopurua'

/BBW3 'hitzak sortzen dituen 2parafrasia fonemiko kopurua'

/BBW4 'parafrasia semantiko kopurua2'

/BBW5 'pertseberzio kopurua2'

/BBX1 'neologismo kopurua2'

/BBX2 'ez-hitzak ematen dituzten 2parafrasia fonemiko kopurua'

/BBX3 'hitzak ematen dituzten 2parafrasia fonemiko kopurua'

/BBZ1 'neologismo kopurua2'

/BBZ2 'ez-hitzak sortzen dituzten 2paralexia fonemiko kopurua'

/BBZ3 'hitzak sortzen dituzten 2paralexia fonemiko kopurua'

/BBZ4 'paralexia semantiko kopurua2'

/BBZ5 'grafemna-morfema arteko okerrak2'

/BBZ6 'pertseberazio kopurua2'

/BCA01 'ez-hitzak sortzen dituen 2paralexia fonemiko kopurua'

/BCA02 'hitzak sortzen dituen 2paralexia fonemiko kopurua'

/BCA03 'paralexia semantikokopurua2'

/BCA04 'grafema-morfena arteko akatsak2'

/BCA05 'pertseberazio kopurua2'

/BCA06 'ahaztutako hitz kopurua2'

/BCA07 'ahztutako gramatikazko 2morfemak'

/BCA08 'neologismo kopurua2'

/BCB01 'hitzaren irakurgarritasuna2'

/BCB02 'hitzaren grafia mota2'

/BCB03 'paragrafia kopurua2'

/BCB04 'hizkien ordezko zati 2neologistiko kopurua'
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/BCB05 'pertseberazio kopurua2'

/BCB06 'gainezkako hizki kopurua2'

/BCB07 'ahaztutako hizki kopurua2'

/B0001 'hitzaren irakurgarritasuna2'

/B0002 'akats kopurua2'

/B0003 'zati neologistiko kopurua2'

/B0004 'paragrafia kopurua2'

/B0005 'pertseberazio kopurua2'

/B0006 'gainezkako hizki kopurua2'

/B0007 'ahaztutako hizki kopurua2'

/B0008 'alfabetako beste hizki batzuren2 truke sartukako hitzak'

/BCDO1 'esaldiaren irakurgarritasuna2'

/BCD02 'hitz zuzen kopurua2'

/BCD03 'ahaztutako hitz kopurua2'

/BCD05 'gainezkako hitz kopurua2'

/BCDO6'neologismo kopurua2'

/BCD07 'paragrafia kopuru osoa2'

/BCD08 'gramatikazko morfemen 2ahazketa kopuru osoa'

/BCD09 'akats ort. kopuru osoa2'

/BCD10 'aldatutako hizki kopuru osoa2'

/BCE01 'esaldi kopurua2'

/BCE02'hitz kopuru osoa2'

/BCE03 'esaldien batazb. luzera2'

/BCE04 'hitz desberdin kopurua2'

/BCE05 'motaseal arteko harremana2'

/BCE06'neologismo kopurua2'

/BCE07 'ez-hitzak sortzen dituzten2 parafrasia literal kopurua'

/BCE08 'hitzak sortzen dituzten2 parafrasia literal kopurua'

/BCE09 'parafrasia semantiko kopurua2'

/BCE10 'hitzezko parafrasia kopurua2'

/BCE11 'ortografi akats kopurua2'

/BCE12 'pertseberazio kopurua2'

/BCE13 'paragramatismo kopurua2'

/BCE14 'nahitaezko gramatikazko2 morfemen ahazketa kopurua'

/BCE15 'hitzen ordeneko akats2 kopurua'
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/BCE16 'esaldiko aditz kopurua2'
/BCE17'esaldi subordinatu kopurua2'
/BCE18 'inguraketa kopurua2'
/BCE19 'hitzezko lokuzio estereotipatu2 kopurua'
/BCE21 'semantikoki oker dauden2 esaldi kopurua'
/BCE22 'diskurtsoaren unitatea2'
/BCE23 'diskurtsoaren zentzua2'
/BCZ 'erabilitako hizkuntza2'

VALUE LABELS Sexo 1 'emakumezko' 2 'gizonezko'
/C 1 'euskara' 2 'erdara'
/D 1 'elebakarra' 2 'elebiduna' 3 'eleanitzduna'
/E 1 'Residentzia' 2 'Hospitala' 3 'C.M.Matia' 4 'Asilo Matia'

5 'Aspace' 6 'Cruces' 7 'Basurto'
/F 1 'Euskal Herria' 2 'Euskal Herritik kanpo'
/G 1 'euskara' 2 'gaztelania' 3 'beste bat'
/H 1 'euskara' 2 'gaztelania' 3 'beste bat'
/11 'euskara' 2 'gaztelania'
/J 1 'euskara' 2 'gaztelania'
/K 1 'euskara' 2 'gaztelania'
/L 1 'euskara' 2 'gaztelania'
/M 1 'euskara' 2 'gaztelania'
IN 1 'euskara' 2 'gaztelania'
/0 1 'euskara' 2 'gaztelania'
/P 1 'euskara' 2 'gaztelania'
/Q 1 'euskara' 2 'gaztelania'
/R 1 'euskara' 2 'gaztelania'
/S 1 'bereiztu gabea' 2 'bereiztua' 3 'erdi mailakoa'

4 'goi mailakoa'

/T 1 'eusk.' 2 'gazt .' 3 'eusk./gaza.' 4 'eusk./gant./beste bat'
/U 1 'ez oso ona' 2 'ona' 3 'oso ona'
/W 1 'bai' 2 'ez'
/X 1 'bai' 2 'ez'
/Y 1 'bai' 2 'ez'
/Z 1 'egunero' 2 'astean behin' 3 'hilabetero' 4 'urtero'

5 'urtean behin baino gutxiago'
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/AA 1 'bai' 2 'ez'

/AC Vez oso ona' 2'ona' 3'oso ona'

/AD 1 'egunero' 2 'astero' 3 'hilabetero' 4 'urtero'

5 'urtean behin baino gutxiago'

/AE 1 'bai' 2 'ez'

/AG Vez oso ona' 2'ona' 3'oso ona'

/AH 1 'egunero' 2 'astero' 3 'hilabetero' 4 'urtero'

5 'urtean behin baino gutxiago'

/AI 1 'ezer ez' 2'oso gutxi' 3'norm. baino gutxigo' 4'normala'

/Al 1 'pobrea' 2 'halaholakoa' 3 'ona' 4 'normala'

/AK 1 'txarra' 2 'argia' 3 'ona' 4 'normala'

/AL 1 'txarra' 2 'onargarria' 3 'ona' 4 'nrmala'

/AM 1 'pobrea' 2 'halaholakoa' 3 'on' 4 'normala'

/ANO1 TO AN101 'ongi' 0 'gaizki'

/AO01 TO AO101 'ongi' 0 'gaizki'

/AP1 TO AP51 'guztiak ongi eta ordena' 2 'guzt. ongi, ordena ez'

3 'bi ongi' 4 'bat ongi'

/QA01 TO QA18 1 'La' 2 '2.a' 3 '3 .a' 4 '4 .irudia' 5 'ez dago'

/AR01 TO AR871 'I .a' 2 2.na' 3 '3 .na' 4 '4 .na'

/AS01 TO AS05 1 1.a' 2 2.na' 3 '3 .na' 4 '4 .na'

/AT1 TO AT5 1 1.a' 2 2.na' 3 '3 .na' 4 '4 .na'

/AU01 TO AU101 1 .a' 2 2.na' 3 '3 .na' 4 '4.na'

/AVO1 TO AV101 'ongi' 0 'gaizki'

/AW01 TO AW101 'ongi' 0 'gaizki'

/AX01 TO AX501 'ongi' 0 'gaizki'

/AYO1 TO AY171 'ongi' O 'gaizki

/AZ1 TO AZ3 1 'ongi' 0 'gaizki'

/BA1 1 'ongi' 0 'gaizki'

/BA3 1 'ongi' 0 'gaizki'

/BA5 1 'ongi' 0 'gaizki'

/BB01 TO BB20 1 'ongi' 0 'gaizki'

/BCO1 1 'ongi' 0 'gaizki'

/BC03 1 'ongi' 0 'gaizki'

/BC05 1 'ongi' 0 'gaizki'

/BC07 1 'ongi' 0 'gaizki'
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/BC09 1 'ongi' 0 'gaizki'

/BDO1 TO BD101 'ongi' 0 'gaizki'

/BE01 TO BE10 1 'ongi' 0 'gaizki'

/BF01 TO BF10 1 'ongi' 0 'gaizki'

/BG1 Voso gutxi' 2 'nrmala baino gutxiago' 3 'normala'

/BG2 1 'bai' 2 'ez'

/BG3 1 'irudi bakoitza deskribatu' 2 'historio jarraia' 3 'beste'

/BH 1 'ongi' 0 'gaizki'

/B11 TO B15 1 'ongi' O 'gaizki'

/BJ01 TO BJ301 'ongi' 0 'gaizki'

/BK1 TO BK6 1 'ongi' 0 'gaizki'

/BL1 TO BL5 1 'ongi' 0 'gaizki'

/BM01 1 'ongi' O 'gaizki'

/BM02 8'guztiak ongi'

/BNO1 TO BN10 1 '1 . irudia' 2 '2 . irudia' 3 '3 . irudia'

4 '4. irudia'

/BO01 TO BO10 1 '1 . irudia' 2 '2 . irudia' 3 '3 . irudia'

4 '4. irudia'

/BP01 TO BP04 01 '1 .a' 02 '2 .a' 03 '3 .a' 04 '4.a' 05 '5 .a' 06

'6 .a' 07 '7 .a'

08 '8 .a' 09 '9.a' 10 '10 .a' 11 'erantzunik ez'

/BQ01 TO BQ20 1 'ongi' 0 'gaizki'

/BR01 1 'behin irakurria' 2 'bitan irakurria' 3 'hirutan irakurria'

/BS01 1 'ondo' 2 'e.e/gaizki' 3 'bat zuzen' 4 '2 zuzen' 5 '3 zuzen'

/BR02 1 'behin irakurria' 2 'bitan irakurria' 3 'hirutan irakurria'

/BS02 1 'ondo' 2 'e . irakurria' 3 'hirutan irakurria'

/BS021 'ondo' 2 'e.e/gaizki' 3 'bat zuzeñ 4 '2 zuzen' 5 '3 zuzen'

/BR03 1 'behin irakurria' 2 'bitan irakurria' 3 'hirutan irakurria'

/BSO3 1 'ondo' 2 'e.e/gaizki' 3 'bat zuzen' 4 '2 zuzen' 5 '3 zuzen'

/BR04 1 'behin irakurria' 2 'bitan irakurria' 3 'hirutan irakurria'

/BSO41 'ondo' 2 'e.e/gaizki' 3 'bat zuzen' 4 '2 zuzen' 5 '3 zuzen'

/BR05 1 'behin irakurria' 2 'bitan irakurria' 3 'hirutan irakurria'

/BS051 'ondo' 2 'e.e/gaizki' 3 'bat zuzen' 4 '2 zuzen' 5 '3 zuzen'

/BR06 1 'behin irakurria' 2 'bitan irakurria' 3 'hirutan irakurria'

/BS061 'ondo' 2 'e.e/gaizki' 3 'bat zuzen' 4 '2 zuzen' 5 '3 zuzen'
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/BR07 1 'behin irakurria' 2 'bitan irakurria' 3 'hirutan irakurria'
/BS071 'ondo' 2 'e.e/gaizki' 3 'bat zuzen' 4 '2 zuzen' 5 '3 zuzen'
/BR08 1 'behin irakurria' 2 'bitan irakurria' 3 'hirutan irakurria'
/BS08 1 'ondo' 2 'e.e/gaizki' 3 'bat zuzen' 4 '2 zuzen '5 '3 zuzen'
/BR09 1 'behin irakurria' 2 'bitan irakurria' 3 'hirutan irakurria'
/BS091 'ondo' 2 'e.e/gaizki' 3 'bat zuzen' 4 '2 zuzen' 5'3 zuzen'
/BR10 1 'behin irakurria' 2 'bitan irakurria' 3 'hirutan irakurri'
/BS101 'ondo' 2 'ee/gaizki' 3 'bat zuzen' 4'2 zuzen' 5'3 zuzen'
/BR11 1 'behin irakurria' 2 'bitan irakurria' 3 'hirutan irakurri'
/BS11 1'ondo' 2'ee/gaizki' 3'bat zuzen' 4'2 zuzen' 5'3 zuzen'
/BR12 1 'behin irakurria' 2 'bitan irakurria' 3 'hirutan irakurri'
/BS121 'ondo' 2 'ee/gaizki' 3 'bat zuzen' 4 '2 zuzen' 5 '3 zuzen'
/BT01 1 'ongi' 0 'gaizki'

/BT02 1 'ongi' 0 'gaizki'
/BT03 1 'ongi' 0 'gaizki'
/BT04 1 'ongi' 0 'gaizki'
/BT05 1 'ongi' 0 'gaizki'
/BT06 1 'ongi' 0 'gaizki'
/BT07 1 'ongi' 0 'gaizki'
/BT08 1 'ongi' 0 'gaizki'
/BT09 1 'ongi' 0 'gaizki'
/BT10 1 'ongi' 0 'gaizki'
/BT11 1 'ongi' 0 'gaizki'
/BT12 1'ongi' O'gaizki'
/BT13 1 'ongi' 0 'gaizki'
/BT14 1 'ongi' 0 'gaizki'
/BT15 1 'ongi' 0 'gaizki'
/BT16 1 'ongi' 0 'gaizki'
/BT17 1 'ongi' 0 'gaizki'
/BT18 1 'ongi' 0 'gaizki'
/BT19 1 'ongi' 0 'gaizki'
/BT20 1 'ongi' 0 'gaizki'
/BT21 1 'ongi' 0 'gaizki'
/BT22 1 'ongi' 0 'gaizki'
/BT23 1 'ongi' 0 'gaizki'
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/BT24 1 'ongi' 0 'gaizki'

/BT25 1 'ongi' 0 'gaizki'

/BT26 1 'ongi' 0 'gaizki'

/BT27 1 'ongi' 0 'gaizki'

/BT28 1 'ongi' 0 'gaizki'

/BT29 1 'ongi' 0 'gaizki'

/BT30 1 'ongi' 0 'gaizki'

/BT31 1 'ongi' 0 'gaizki'

/BT32 1 'ongi' 0 'gaizki'

/CB01 1 'irakurgaitza'

/CB02 1 'irakurgaitza'

/CB03 1 'irakurgaitza'

/CB04 1 'irakurgaitza'

/CB05 1 'irakurgaitza'

/CB06 1 'irakurgaitza'

/CB07 1 'irakurgaitza'

/CBO8 1 'irakurgaitza'

/CB09 1 'irakurgaitza'

/CB10 1 'irakurgaitza'

/CB11 1 'irakurgaitza'

/CB12 1 'irakurgaitza'

/CB13 1 'irakurgaitza'

/CB14 1 'irakurgaitza'

/CB15 1 'irakurgaitza'

/CB16 1 'irakurgaitza'

/CB17 1 'irakurgaitza'

/CB18 1 'irakurgaitza'

/CB19 1 'irakurgaitza'

/CB20 1 'irakurgaitza'

/CB21 1 'irakurgaitza'

/CB22 1 'irakurgaitza'

/CB23 1 'irakurgaitza'

/CB24 1 'irakurgaitza'

/CB25 1 'irakurgaitza'

/CB26 1 'irakurgaitza'

2 'irakurgarria'

2 'irakurgarria'

2 'irakurgarria'

2 'irakurgarria'

2 'irakurgarria'

2 'irakurgarria'

2 'irakurgarria'

2 'irakurgarria'

2 'irakurgarria'

2 'irakurgarria'

2 'irakurgarria'

2 'irakurgarria'

2 'irakurgarria'

2 'irakurgarria'

2 'irakurgarria'

2 'irakurgarria'

2 'irakurgarria'

2 'irakurgarria'

2 'irakurgarria'

2 'irakurgarria'

2 'irakurgarria'

2 'irakurgarria'

2 'irakurgarria'

2 'irakurgarria'

2 'irakurgarria'

2 'irakurgarria'
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/CB27 1 'irakurgaitza' 2 'irakurgarria'

/CB28 1 'irakurgaitza' 2 'irakurgarria'

/CB29 1 'irakurgaitza' 2 'irakurgarria'

/CB30 1 'irakurgaitza' 2 'irakurgarria'

/CB31 1 'irakurgaitza' 2 'irakurgarria'

/CB32 1 'irakurgaitza' 2 'irakurgarria'

/CB33 1 'irakurgaitza' 2 'irakurgarria'

/CB34 1 'irakurgaitza' 2 'irakurgarria'

/CB35 1 'irakurgaitza' 2 'irakurgarria'

/CZ 1 'EUSKARAZ' 2 'GAZTELERAZ'

/BAI 1 'ezer ez' 2 'oso gutxi' 3 'nrm. baino gutxigo' 4 'normala'

/BAJ 1 'pobrea' 2 'halaholakoa' 3 'ona' 4 'normala'

/BAK 1 'txarra' 2 'argia' 3 'ona' 4 'normala'

/BAL 1 'txarra' 2 'onargarria' 3 'ona' 4 'normala'

/BAM 1 'pobrea' 2 'halaholakoa' 3 'ona' 4 'normala'

/BANO1 TO BAN10 1 'ongi' O 'gaizki'

/BAO01 TO BAO10 1 'ongi' O 'gaizki'

/BAP1 TO BAP5 1 'guztiak ongi eta ordena' 2 'guzt . ongi, ordena ez'

3 'bi ongi' 4 'bat ongi'

/BQA01 TO BQA18 1 '1 .a' 2 '2 .a' 3 '3 .a' 4 '4.irudia' 5 'ez dago'

/BAR01 TO BAR87 1 'La' 2 2.na' 3 '3 .na' 4 '4 .na'

/BAS01 TO BAS05 1 '1 .a' 2 '2 .na' 3 '3 .na' 4 '4 .na'

/BAT1 TO BAT5 1 1 .a' 2 2.na' 3 '3 .na' 4 '4 .na'

/BAU01 TO BAU10 1 '1 .a' 2 2.na' 3 '3 .na' 4 '4.na'

/BAVO1 TO BAV101 'ongi' O 'gaizki'

/BAW01 TO BAW101 'ongi' O 'gaizki'

/BAX01 TO BAX501 'ongi' 0 'gaizki'

/BAYO1 TO BAY171 'ongi' O 'gaizki'

/BAZ1 TO BAZ3 1 'ongi' O 'gaizki'

/BBA1 1 'ongi' O 'gaizki'

/BBA3 1 'ongi' O 'gaizki'

/BBA5 1 'ongi' 0 'gaizki'

/BBB01 TO BBB20 1 'ongi' 0 'gaizki'

/BBCO1 1 'ongi' 0 'gaizki'

/BBC03 1 'ongi' O 'gaizki'
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/BBC05 1 'ongi' 0 'gaizki'
/BBC07 1 'ongi' 0 'gaizki'
/BBC09 1 'ongi' 0 'gaizki'
/BBDO1 TO BBD101 'ongi' O 'gaizki'
/BBE01 TO BBE101 'ongi' 0 'gaizki'
/BBF01 TO BBF10 1 'ongi' 0 'gaizki'
/BBG1 1 'oso gutxi' 2 'nrmala baino gutxiago' 3 'nrmala'
/BBG2 1 'bai' 2 'ez'
/BBG3 1 'irudi bakoitza deskribatu' 2 'historio jarraia' 3 'beste'
/BBH 1 'ongi' 0 'gaizki'
/BBI1 TO BBI5 1 'ongi' 0 'gaizki'
/BBJ01 TO BBJ301 'ongi' O'gaizki'
/BBK1 TO BBK6 1 'ongi' 0 'gaizki'
/BBL1 TO BBL5 1 'ongi' 0 'gaizki'
/BBM01 1 'ongi' 0 'gaizki'
/BBM02 8 'guztiak ongP
/BBNO1 TO BBN10 1 '1 . irudia' 2 '2 . irudia' 3 '3 . irudia'

4 '4 . irudia'
/BBO01 TO BBO10 1 '1 . irudia' 2 '2 . irudia' 3 '3 . irudia'

4 '4 . irudia'
/BBP01 TO BBP04 01 'l .a' 02 '2 .a' 03 '3 .a' 04 '4 .a' 05 '5 .a' 06

'6.a' 07 7.a'
08 '8 .a' 09 '9 .a' 10'10.a' 11 'erantzunik ez'

/BBQ01 TO BBQ20 1 'ongi' 0 'gaizki'

/BBRO1 1 'behin irakurria' 2 'bitan irakurria' 3 'hirutan irakurria'
/BBSO1 1 'ondo' 2 'e.e/gaizki' 3 'bat zuzen' 4 '2 zuzen' 5 '3 zuzen'
/BBR02 1 'behin irakurria' 2 'bitan irakurria' 3 'hirutan irakurria'
/BBS02 1 'ondo' 2 'e . irakurria' 3 'hirutan irakurria'

/BBS021 'ondo' 2 'e.e/gaizki' 3 'bat zuzen' 4 '2 zuzen' 5 '3 zuzen'
/BBRO3 1 'behin irakurria' 2 'bitan irakurria' 3 'hirutan irakurria'
/BBS031 'ondo' 2 'e.e/gaizki' 3 'bat zuzen' 4 '2 zuzen' 5 '3 zuzen'
/BBR04 1 'behin irakurria' 2 'bitan irakurria' 3 'hirutan irakurria'
/BBSO4 1 'ondo' 2 'e.e/gaizki' 3 'bat zuzen' 4 '2 zuzen' 5 '3 zuzen'
/BBR05 1 'behin irakurria' 2 'bitan irakurria' 3 'hirutan irakurria'
/BBSO51 'ondo' 2 'e.e/gaizki' 3 'bat zuzen' 4 '2 zuzen' 5 '3 zuzen'
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/BBR06 1 'behin irakurria' 2 'bitan irakurria' 3 'hirutan irakurria'

/BBS061 'ondo' 2 'e.e/gaizki' 3 'bat zuzen' 4 '2 zuzen' 5 '3 zuzen'

/BBR07 1 'behin irakurria' 2 'bitan irakurria' 3 'hirutan irakurria'

/BBS071 'ondo' 2 'e.e/gaizki' 3 'bat zuzen' 4'2 zuzen' 5 '3 zuzen'

/BBR08 1 'behin irakurria' 2 'bitan irakurria' 3 'hirutan irakurria'
/BBS081 'ondo' 2 'e.e/gaizki' 3 'bat zuzen' 4 '2 zuzen '5 '3 zuzen'

/BBR09 1 'behin irakurria' 2 'bitan irakurria' 3 'hirutan irakurria'

/BBS091 'ondo' 2 'e.e/gaizki' 3 'bat zuzen' 4 '2 zuzen' 5 '3 zuzen'

/BBR10 1 'behin irakurria' 2 'bitan irakurria' 3 'hirutan irakurri'

/BBS101 'ondo' 2 'ee/gaizki' 3 'bat zuzen' 4 '2 zuzen' 5 '3 zuzen'

/BBR11 1 'behin irakurria' 2 'bitan irakurria' 3 'hirutan irakurri'

/BBS11 1'ondo' 2'ee/gaizki' 3'bat zuzen' 4'2 zuzen' 5'3 zuzen'

/BBR12 1 'behin irakurria' 2 'bitan irakurria' 3 'hirutan irakurri'

/BBS121 'ondo' 2 'ee/gaizki' 3 'bat zuzen' 4 '2 zuzen' 5 '3 zuzen'

/BBT01 TO BBT32 1 'ongi' O'gaizki'

/BCBO1 TO BCB35 1 'irakurgaitza' 2 'irakurgarria'

/BCZ 1 'EUSKARAZ' 2 'GAZTELERAZ'

IF (BBU24=990)BBU24=999

MISSING VALUE A (99)

MISSING VALUE ADINA TO B (99)

MISSING VALUE C TO U (9)

MISSING VALUE V (99)

MISSING VALUE W TO AA (9)

MISSING VALUE AB (9)

MISSING VALUE AC TO BO10 (9)

MISSING VALUE BP01 TO BP04 (99)

MISSING VALUE BQO1 TO BT32 (9)

MISSING VALUE BU1 (999)

MISSING VALUE BU2 TO BU5 (999)

MISSING VALUE BU6 TO BU21 (99)

MISSING VALUE BU22 TO BU23 (9)

MISSING VALUE BU24 (999)

MISSING VALUE BU25 TO BU26 (9)

MISSING VALUE BVO1 TO BV04 (999)

MISSING VALUE BV05 TO BV21 (99)



MISSING VALUE BV22 TO BV23 (9)

MISSING VALUE BV24 (99)

MISSING VALUE BV25 TO BV26 (9)

MISSING VALUE BW1 TO BY29 (99)

MISSING VALUE BZ1 TO BZ6 (9)

MISSING VALUE CA01 TO CA09 (99)

MISSING VALUE CA10 (999)

MISSING VALUE CA11 TO CA50 (99)

MISSING VALUE CA51 TO CA60 (9)

MISSING VALUE CA61 TO CA80 (99)

MISSING VALUE CB01 TO CD25 (9)

MISSING VALUE CD26 TO CE21 (99)

MISSING VALUE CE22 TO CE23 (9)

MISSING VALUE BAI TO BBO10 (9)

MISSING VALUE BBP01 TO BBP04 (99)

MISSING VALUE BBQ01 TO BBT32 (9)

MISSING VALUE BBU1 (999)

MISSING VALUE BBU2 TO BBU5 (999)

MISSING VALUE BBU6 TO BBU21 (99)

MISSING VALUE BBU22 TO BBU23 (9)

MISSING VALUE BBU24 (999)

MISSING VALUE BBU25 TO BBU26 (9)

MISSING VALUE BBVO1 TO BBV04 (999)

MISSING VALUE BBV05 TO BBV21 (99)

MISSING VALUE BBV22 TO BBV23 (9)

MISSING VALUE BBV24 (99)

MISSING VALUE BBV25 TO BBV26 (9)

MISSING VALUE BBW1 TO BBY29 (99)

MISSING VALUE BBZ1 TO BBZ6 (9)

MISSING VALUE BCA01 TO BCA09 (99)

MISSING VALUE BCA10 (999)

MISSING VALUE BCA11 TO BCA50 (99)

MISSING VALUE BCA51 TO BCA60 (9)

MISSING VALUE BCA61 TO BCA80 (99)

MISSING VALUE BCB01 TO BCD25 (9)
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MISSING VALUE BCD26 TO BCE21 (99)

MISSING VALUE BCE22 TO BCE23 (9)

IF (BBU1=907)BBU1=107
é.

IF (BU2=0 OR BU1=0)BOU3=0

IF (BBU2=0 OR BBU1=0)BBOU3=0

IF (BU2 > 0 AND BU1 > 0) BOU3=BU2/BU1

IF (BBU2 > 0 AND BBU1 > 0) BBOU3=BBU2/BBU1

COMPUTE AN=ANO1+AN02+AN03+AN04+AN05+AN06+AN07+AN08+AN09+AN10

COMPUTE AO=A001+A002+A003+A004+A005+A006+A007+A008+A 009+A010

COMPUTE AP=API+AP2+AP3+AP4+AP5

COMPUTE QA=QA01+QA02+QA03+QA04+QA05+QA06+QA07+QA08+QA09+QA10+QA11+QA12 •

QA14+QA15+QA16+QA17+QA18

COMPUTE AR=ARO1+AR02+AR03+AR04+AR05+AR06+AR07+AR08+AR09+AR10+AR11+AR12+A

AR14+AR15+AR16+AR17+AR18+AR19+AR20+AR21+AR22+AR23+AR24+AR25 +.

AR27+AR28+AR29+AR30+AR31+AR32+AR33+AR34+AR35+AR36+AR37+AR38 +.

AR40+AR41+AR42+AR43+AR44+AR45+AR46+AR47+AR48+AR49+AR50+AR51 +.

AR53+AR54+AR55+AR56+AR57+AR58+AR59+AR60+AR61+AR62+AR63+AR64 +.

AR66+AR67+AR68+AR69+AR70+AR71+AR72+AR73+AR74+AR75+AR76+AR77 +.

AR79+AR80+AR81+AR82+AR83+AR84+AR85+AR86+AR87

COMPUTE AS=AS01+AS02+AS03+ASO4+AS05

COMPUTE AT=ATI+AT2+AT3+AT4+AT5

COMPUTE AU=AU01+AU02+AU03+AU04+AU05+AU06+AU07+AU08+AU09+AU10

COMPUTE AV=AVO1+AV02+AV03+AV04+AV05+AV06+AV07+AV08+AV09+AV10

COMPUTE AW=AW01+AW02+AW03+AW04+AW05+AW06+AW07+AW08+AW09+AW10

COMPUTE AX=AX01+AX02+AX03+AX04+AX05+AX06+AX07+AX08+AX09+AXIO+AX11+AX12+A

AX14+AX15+AX16+AX17+AX18+AX19+AX20+AX21+AX22+AX23+AX24+AX25 +.

AX27+AX28+AX29+AX30+AX31+AX32+AR33+AR34+AX35+AX36+AX37+AX38 +.

AX40+AX41+AR42+AR43+AX44+AX45+AX46+AX47+AX48+AX49+AX50

COMPUTE AY=AYOI+AY02+AY03+AY04+AY05+AY06+AY07+AY08+AY09+AY10+AY11+AY12+A

AY14+AY15+AY16+AY17

COMPUTE AZ=AZI+AZ2+AZ3

COMPUTE BA=BAI+BA2+BA3+BA4+BA5+BA6

COMPUTE BB=BB01+BB02+BB03+BB04+BB05+BB06+BB07+BB08+BB09+BB10+BB11+BB12+BB1 :

BB14+BB15+BB16+BB17+BB18+BB19+BB20

COMPUTE BC=BC01+BC02+BC03+BC04+BC05+BC06+BC07+BC08+BC09+BC10
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COMPUTE BD=BD01+BD02+BD03+BD04+BD05+BD06+BD07+BD08+BD09+BD10

COMPUTE BG=BG1+BG2+BG3

COMPUTE BE=BE01+BE02+BE03+BE04+BE05+BE06+BE07+BE08+BE09+BE10

COMPUTE BF=BF01+BF02+BF03+BF04+BF05+BF06+BF07+BF08+BF09+BF10

COMPUTE BI=BII+B12+BI3+BI4+BI5

COMPUTE BJ=BJ01+BJ02+BJ03+BJ04+BJ05+BJ06+BJ07+BJ08+BJ09+BJ10+BJ11+BJ12+BJ13+

BJ14+BJ15+BJ16+BJ17+BJ18+BJ19+BJ20+BJ21+BJ22+BJ23+BJ24+BJ25+BJ26+

BJ27+BJ28+BJ29+BJ30

COMPUTE BK=BK1+BK2+BK3+BK4+BK5+BK6

COMPUTE BL=BL1+BL2+BL3+BL4+BL5

COMPUTE BM1=BM01+BM02+BM03+BM04+BM05

COMPUTE BM2=BM06+BM07+BM08+BM09+BM10

COMPUTE BN=BN01+BN02+BN03+BN04+BN05+BN06+BN07+BN08+BN09+BN10

COMPUTE BO=BO01+BO02+BO03+BO04+BO05+BO06+BO07+BO08+BO09+BO10

COMPUTE BP=BP01+BP02+BP03+BP04

COMPUTE BQ=BQ01+BQ02+BQ03+BQ04+BQ05+BQ06+BQ07+BQ08+BQ09+BQ10+BQ11+BQ12+Bl

BQ14+BQ15+BQ16+BQ17+BQ18+BQ19+BQ20

COMPUTE BR=BR01+BR02+BR03+BR04+BR05+BR06+BR07+BR08+BR09+BR10+BR11+BR12

COMPUTE BS=BS01+BS02+BS03+BSO4+BS05+BS06+BS07+BS08+BS09+BS10+BS11+BS12

COMPUTE BT=BT01+BT02+BT03+BT04+BT05+BT06+BT07+BT08+BT09+BT10+BT11+BT12+

BT13+BT14+BT15+BT16+BT17+BT18+BT19+BT20+BT21+BT22+BT23+BT24+

BT25+BT26+BT27+BT28+BT29+BT30+BT31+BT32

COMPUTE BU=BU1+BU2+BU3+BU4+BU5+BU6+BU7+BU8+BU9+BU10+BU11+BU12+BU13+

BU14+BU15+BU16+BU17+BU18+BU19+BU20+BU21+BU22+BU23+BU24+BU25+1

COMPUTE BV=BV01+BV02+BV03+BV04+BV05+BV06+BV07+BV08+BV09+BV10+BV11+BV12+B'

BV 14+BV 15+BV16+BV 17+BV 18+BV19+BV20+BV21+BV22+BV23+BV24+BV25+1

COMPUTE BW=BW1+BW2+BW3+BW4+BW5

COMPUTE BX=BX1+BX2+BX3

COMPUTE BY1=BY01+BY02+BY03+BY04+BY05+BY06+BY07

COMPUTE BY2=BY08+BY09+BY10+BY11+BY12+BY13+BY14

COMPUTE BY3=BY15+BY16+BY17+BY18+BY19+BY20+BY21

COMPUTE BY4=BY22+BY23+BY24+BY25+BY26+BY27+BY28

COMPUTE BY5=BY29+BY30+BY31+BY32+BY33+BY34+BY35

COMPUTE BY6=BY36+BY37+BY38+BY39+BY40+BY41+BY42

COMPUTE BY7=BY43+BY44+BY45+BY46+BY47+BY48+BY49
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COMPUTE BZ=BZ1+BZ2+BZ3+BZ4+BZ5+BZ6

COMPUTE CA=CAOI+CA02+CA03+CA04+CA05+CA06+CA07+CAO8+CA09+CA10+CAI1+CA12+C .

CA14+CA15+CA16+CA17+CA18+CA19+CA20+CA21+CA22+CA23+CA24+CA25 +(

CA27+CA28+CA29+CA30+CA31+CA32+CA33+CA34+CA35+CA36+CA37+CA38 +(

CA40+CA41+CA42+CA43+CA44+CA45+CA46+CA47+CA48+CA49+CA50+CA51 +(

CA53+CA54+CA55+CA56+CA57+CA58+CA59+CA60+CA61+CA62+CA63+CA64 +(

CA66+CA67+CA68+CA69+CA70+CA71+CA72+CA73+CA74+CA75+CA76+CA77 +(

CA79+CA80

COMPUTE CB=CB01+CB02+CB03+CB04+CB05+CB06+CB07+CB08+CB09+CB10+CB11+CB12+CB1 1

CB14+CB15+CB16+CB17+CB18+CB19+CB20+CB21+CB22+CB23+CB24+CB25+CB .

CB27+CB28+CB29+CB30+CB31+CB32+CB33+CB34+CB35

COMPUTE CC=CCO1+CCO2+CCO3+CCO4+CCO5+CCO6+CCO7+CCO8+CCO9+CC10+CC11+CC12+CC1F

CC14+CC15+CC16+CC17+CC18+CC19+CC20+CC21+CC22+CC23+CC24+CC25+CC

CC27+CC28+CC29+CC30+CC31+CC32+CC33+CC34+CC35+CC36+CC37+CC38+CC

CC40

COMPUTE CD=CDOl+CD02+CD03+CD04+CD05+CD06+CD07+CD08+CD09+CD10+CD11+CD12+C:

CD14+CD15+CD15+CD17+CD18+CD19+CD20+CD21+CD22+CD23+CD24+CD25 +(

CD27+CD28+CD29

COMPUTE CE=CEO1+CE02+CE03+CE04+CE05+CE06+CE07+CE08+CE09+CE10+CE11+CE12+CE13+

CE14+CE15+CE16+CE17+CE18+CE19+CE20+CE21+CE22+CE23

COMPUTE BAN=BANO1+BAN02+BAN03+BAN04+BAN05+BAN06+BAN07+BAN08+BAN09+BJ

COMPUTE BAO=BAO01+BAO02+BAO03+BAO04+BAO05+BAO06+BAO07+BAO08+BAO09+BAC

COMPUTE BAP=BAPI+BAP2+BAP3+BAP4+BAP5

COMPUTE BQA=BQA01+BQA02+BQA03+BQA04+BQA05+BQA06+BQA07+BQA08+BQA09+BQA

BQAI2+BQA13+BQA14+BQA15+BQA16+BQA17+BQA18

COMPUTE BAR=BAR01+BAR02+BAR03+BAR04+BAR05+BAR06+BAR07+BAR08+BAR09+BAR10

BAR12+BAR13+BAR14+BAR15+BAR16+BAR17+BAR18+BA.R19+BAR20+BAR21

BAR23+BAR24+BAR25+BAR26+BAR27+BAR28+BAR29+BAR30+BAR3I+BAR32

BAR34+BAR35+BAR36+BAR37+BAR38+BAR39+BAR40+BAR41+BAR42+BAR43

BAR45+BAR46+BAR47+BAR48+BAR49+BAR50+BAR5I+BAR52+BAR53+BAR54

BAR56+BAR5I+BAR58+BAR59+BAR60+BAR61+BAR62+BAR63+BAR64+BAR65

BAR67+BAR68+BAR69+BAR70+BAR71+BAR72+BAR73+BAR74+BAR75+BAR76

BAR78+BAR79+BAR80+BAR8I+BAR82+BAR83+BAR84+BAR85+BAR86+BAR87

COMPUTE BAS=BASOI+BAS02+BAS03+BASO4+BAS05
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COMPUTE BAT=BATI+BAT2+BAT3+BAT4+BAT5

COMPUTE BAU=BAU01+BAU02+BAU03+BAU04+BAUO5+BAU06+BAU07+BAU08+BAU09+BAL

COMPUTE BAV=BAV01+BAV02+BAV03+BAV04+BAV05+BAV06+BAV07+BAV08+BAV09+BAV

COMPUTE BAW=BAWOI+BAW02+BAW03+BAW04+BAW05+BAW06+BAW07+BAW08+BAWO'.

COMPUTE BAX=BAX01+BAX02+BAX03+BAX04+BAX05+BAX06+BAX07+BAX08+BAX09+BAX10

BAX12+BAX13+BAX14+BAX15+BAX16+BAX17+BAX18+BAX19+BAX20+BAX21

BAX23+BAX24+BAX25+BAX26+BAX27+BAX28+BAX29+BAX30+BAX31+BAX32

BAX34+BAX35+BAX36+BAX37+BAX38+BAX39+BAX40+BAX41+BAX42+BAX43

BAX45+BAX46+BAX47+BAX48+BAX49+BAX50

COMPUTE BAY=BAYOI+BAY02+BAY03+BAY04+BAY05+BAY06+BAY07+BAY08+BAY09+BAY10

BAY12+BAY13+BAY14+BAY15+BAY16+BAY17

COMPUTE BAZ=BAZ1+BAZ2+BAZ3

COMPUTE BBA=BBAI+BBA2+BBA3+BBA4+BBA5+BBA6

COMPUTE BBB=BBB01+BBB02+BBB03+BBB04+BBB05+BBB06+BBB07+BBB08+BBB09+BBB10+I

BBBI2+BBB13+BBB14+BBB15+BBB16+BBB17+BBB18+BBB19+BBB20

COMPUTE BBC=BBC01+BBC02+BBC03+BBC04+BBC05+BBC06+BBC07+BBC08+BBC09+BBC10

COMPUTE BBD=BBD01+BBD02+BBD03+BBD04+BBD05+BBD06+BBD07+BBD08+BBD09+BBDIO

COMPUTE BBG=BBG1+BBG2+BBG3

COMPUTE BBE=BBE01+BBE02+BBE03+BBE04+BBE05+BBE06+BBE07+BBE08+BBE09+BBE10

COMPUTE BBF=BBF01+BBF02+BBF03+BBF04+BBF05+BBF06+BBF07+BBF08+BBF09+BBF10

COMPUTE BBI=BBII+BBI2+BBI3+BBI4+BBI5

COMPUTE BBJ=BBJOI+BBJ02+BBJ03+BBJ04+BBJ05+BBJ06+BBJ07+BBJ08+BBJ09+BBJ10+BBJ11+

BBJ12+BBJ13+BBJ14+BBJ15+BBJ16+BBJ17+BBJ18+BBJ19+BBJ20+BBJ2I+BBJ22+

BBJ23+BBJ24+BBJ25+BBJ26+BBJ27+BBJ28+BBJ29+BBJ30

COMPUTE BBK=BBK1+BBK2+BBK3+BBK4+BBK5+BBK6

COMPUTE BBL=BBLI+BBL2+BBL3+BBL4+BBL5

COMPUTE BBM1=BBM0I+BBM02+BBM03+BBM04+BBM05

COMPUTE BBM2=BBM06+BBM07+BBM08+BBM09+BBM10

COMPUTE BBN=BBN01+BBN02+BBN03+BBN04+BBN05+BBN06+BBN07+BBN08+BBN09+BBN

COMPUTE BBO=BBO01+BBO02+BBO03+BBO04+BBO05+BBO06+BBO07+BBO08+BBO09+BBOIO

COMPUTE BBP=BBP01+BBP02+BBP03+BBP04

COMPUTE BBQ=BBQ01+BBQ02+BBQ03+BBQ04+BBQ05+BBQ06+BBQ07+BBQ08+BBQ09+BBQ10

BBQ12+BBQ13+BBQ14+BBQ15+BBQ16+BBQ17+BBQ18+BBQ19+BBQ20

COMPUTE BBR=BBROI+BBR02+BBR03+BBR04+BBR05+BBR06+BBR07+BBR08+BBR09+BBR10+1

BBR12
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COMPUTE BBS=BBS01+BBS02+BBS03+BBSO4+BBS05+BBS06+BBS07+BBS08+BBS09+BBS10+BB!

BBS12

COMPUTE BBT=BBT01+BBT02+BBT03+BBT04+BBT05+BBT06+BBT07+BBT08+BBT09+BBT10+BB' .

BBT12+BBT13+BBT14+BBT15+BBT16+BBT17+BBT18+BBT19+BBT20+BBT2I+BB'

BBT23+BBT24+BBT25+BBT26+BBT2I+BBT28+BBT29+BBT30+BBT31+BBT32

COMPUTE BBU=BBUI+BBU2+BBU3+BBU4+BBU5+BBU6+BBU7+BBU8+BBU9+BBU10+BBU11+

BBUI3+BBU14+BBU15+BBU16+BBU17+BBU18+BBU19+BBU20+BBU21+BBU22

BBU24+BBU25+BBU26

COMPUTE BBV=BBV01+BBV02+BBV03+BBV04+BBV05+BBV06+BBV07+BBV08+BBV09+BBV10

BBV12+BBV13+BBV14+BBV15+BBV16+BBV17+BBV18+BBV19+BBV20+BBV21

BBV23+BBV24+BBV25+BBV26

COMPUTE BBW=BBWI+BBW2+BBW3+BBW4+BBW5

COMPUTE BBX=BBX1+BBX2+BBX3

COMPUTE BBY1=BBY01+BBY02+BBY03+BBY04+BBY05+BBY06+BBY07

COMPUTE BBY2=BBY08+BBY09+BBY10+BBY11+BBY12+BBY13+BBY14

COMPUTE BBY3=BBY15+BBY16+BBY17+BBY18+BBY19+BBY20+BBY21

COMPUTE BBY4=BBY22+BBY23+BBY24+BBY25+BBY26+BBY27+BBY28

COMPUTE BBY5=BBY29+BBY30+BBY31+BBY32+BBY33+BBY34+BBY35

COMPUTE BBY6=BBY36+BBY37+BBY38+BBY39+BBY40+BBY41+BBY42

COMPUTE BBY7=BBY43+BBY44+BBY45+BBY46+BBY47+BBY48+BBY49

COMPUTE BBZ=BBZ1+BBZ2+BBZ3+BBZ4+BBZ5+BBZ6

COMPUTE BCA=BCA01+BCA02+BCA03+BCA04+BCA05+BCA06+BCA07+BCA08+BCA09+BCA10

BCA12+BCA13+BCA14+BCA15+BCA16+BCA17+BCA18+BCA19+BCA20+BCA21

BCA23+BCA24+BCA25+BCA26+BCA27+BCA28+BCA29+BCA30+BCA31+BCA32

BCA34+BCA35+BCA36+BCA37+BCA38+BCA39+BCA40+BCA41+BCA42+BCA43

BCA45+BCA46+BCA47+BCA48+BCA49+BCA50+BCA51+BCA52+BCA53+BCA54

BCA56+BCA57+BCA58+BCA59+BCA60+BCA6I+BCA62+BCA63+BCA64+BCA65

BCA6I+BCA68+BCA69+BCA70+BCA71+BCA72+BCA73+BCA74+BCA75+BCA76

BCA78+BCA79+BCA80

COMPUTE BCB=BCBOI+BCB02+BCB03+BCB04+BCB05+BCB06+BCB07+BCB08+BCB09+BCB10+I

BCB12+BCB13+BCB14+BCB15+BCB16+BCB17+BCB18+BCB19+BCB20+BCB21+I

BCB23+BCB24+BCB25+BCB26+BCB27+BCB28+BCB29+BCB30+BCB31+BCB32+1

BCB34+BCB35

COMPUTE BCC=BCCO1+BCCO2+BCCO3+B0004+BCCO5+BCCO6+BCCO7+BCCO8+BCCO9+BCC10+I

BCC12+BCC13+BCC14+BCC15+BCC16+BCC17+BCC18+BCC19+BCC20+BCC21+1
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BCC23+BCC24+BCC25+BCC26+BCC27+28+BCC29+BCC30+BCC3I+BCC32+BCC3

BCC34+BCC35+BCC36+BCC3I+BCC38+BCC39+BCC40

COMPUTE BCD=BCD01+BCD02+BCD03+BCD04+BCD05+BCD06+BCD07+BCD08+BCD09+BCD10

BCD12+BCD13+BCD14+BCD15+BCD15+BCD17+BCD18+BCD19+BCD20+BCD21

BCD23+BCD24+BCD25+BCD26+BCD27+BCD28+BCD29

COMPUTE BCE=BCE01+BCE02+BCE03+BCE04+BCE05+BCE06+BCE07+BCEOS+BCE09+BCE10+BCJ

BCE12+BCE13+BCE14+BCE15+BCE16+BCE17+BCE18+BCE19+BCE2I+BCE22+

BCE23

VARIABLE LABELS AM 'hiztegia'
/AN 'izendapena'

/AO 'agindu sinple eta erdi-konplexuak'

/AP'agindu konplexuak'

/QA 'aho-entzumenezko bereizketa'
/AR 'egitura sintaktikoen ulerketa'
/AS 'kategori semantikoak'
/AT'sinonimoak'

/AU 'antonimoak'

/AV 'gramatikalitate epaia'
/AW 'onargarritasun semantikoa'

/AX 'hitz eta logatomen errepikaketa eta erabaki lexikala'

/AY 'esaldien errepikaketa'

/AZ 'serieak'

/BA 'hitzezko etorria'

/BB 'izendapena'

/BC 'esaldi eraikuntza'

/BD 'semantikoki aurkakoak'

/BE 'morfologi eratorria'

/BF 'morfologikoki aurkakoak'

/BC 'deskribaketa'

/BI 'entzumen ulerkuntza'

/BJ 'irakurketa ozena'

/BK 'irakurketa isila'

/BL 'kopia'

/BM1 'hitzen dikataketa'
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/BM2 'esaldien diktaketa'

/BN 'irakurketa isila eta hitzen berrezagutza'

/BO 'irakurketa isila eta esaldien berrezagutza'

/BP 'hitzen berrezagutza'

/BQ 'hitzen itzulpena'

/BT 'gramatikalitate epaia'

/BR 'esaldi itzulpena'

/BS 'esaldien itzulpena'

/BU 'hizketa espontaneoaren postesta'

/BV 'deskribaketaren postesta'

/BW 'hitzen errepikaketaren erantzunak'

/BX 'hitzak ez direnen errepikaketaren erantzunak'

/BY1 'ez-hitzak sortzen dituzten parafrasia fonemiko kopurua'

/BY2 'hitzak sortzendituzten parafrasia fonemiko kopurua'

/BY3 'parafrasia semantiko kopurua'

/BY4 'pertseberazio kopurua'

/BY5 'ahaztutako hitz kopurua'

/BY6 'ahaztutako gramatikazko morfemak'

/BY7'neologismo kopurua'

/BZ 'hitzen irakurketren erantzunak'

/CA 'esaldien irakurketaren erantzunak'

/CB 'kopiaren erantzunak'

/CC 'hitzen diktaketaren erantzunak'

/CD 'esaldien diktaketaren erantzunak'

/CE 'idazketa espontaneoren erantzunak'

(BU1-BBU1>0 OR BUl-BBU1<0) AH1H2=(BU1-BBU1)/(BUI+BBU1)

(BU2-BBU2>0 OR BU2-BBU2<0) BHIH2=(BU2-BBU2)/(BU2+BBU2)

IF (BOU3-BBOU3>0 OR BU3-BBU3<0) CH1H2=(BOU3-BBOU3)/(BOU3+BBOU3)

IF (BU4-BBU4>0 OR BU4-BBU4<0)DHIH2=(BU4-BBU4)/(BU4+BBU4)

IF (BU5-BBU5>0 OR BU5-BBU5<0)EH1H2=(BU5-BBU5)/(BU5+BBU5)

IF (BU6-BBU6>0 OR BU6-BBU6<0)FH1H2=(BU6-BBU6)/(BU6+BBU6)

IF (BU7-BBU7>0 OR BU7-BBU7<0)GH1H2=(BU7-BBU7)/(BU7+BBU7)

IF (BU8-BBU8>0 OR BU8-BBU8<0)HH1H2=(BU8-BBU8)/(BU8+BBU8)

IF (BU9-BBU9>0 OR BU9-BBU9<0)IHIH2=(BU9-BBU9)/(BU9+BBU9)

IF (BU10-BBU10>0 OR BU10-BBUIO<O)JHIH2=(BU10-BBU10)/(BU10+BBU10)



III. Eranskina

IF (BU11-BBU11>0 OR BU11-BBU11<0)KHIH2=(BU11-BBU11)/(BU1I+BBU11)

IF (BU12-BBU12>0 OR BU12-BBU12<0)LHIH2=(BU12-BBU12)/(BU12+BBU12)

IF (BU13-BBU13>0 OR BU13-BBU13<0)MHIH2=(BU13-BBU13)/(BU13+BBU13)

IF (BU14-BBU14>0 OR BU14-BBU14<0)NH1H2=(BU14-BBU14)/(BU14+BBU14)

IF (BU15-BBU15>0 OR BU15-BBU15<0)OH1H2=(BU15-BBU15)/(BU15+BBU15)

IF (BU16-BBU16>0 OR BU16-BBU16<0)PH1H2=(BU16-BBU16)/(BU16+BBU16)

IF (BU17-BBU17>0 OR BU17-BBU17<0)QH1H2=(BU17-BBU17)/(BU17+BBU17)

IF (BU18-BBU18>0 OR BU18-BBU18<0)RHIH2=(BU18-BBU18)/(BU18+BBU18)

IF (BU19-BBU19>0 OR BU19-BBU19<0)SH1H2=(BU19-BBU19)/(BU19+BBU19)

IF (BU20-BBU20>0 OR BU20-BBU20<0)TH1H2=(BU20-BBU20)/(BU20+BBU20)

IF (BU21-BBU21>0 OR BU21-BBU21<0)UH1H2=(BU21-BBU21)/(BU21+BBU21)

IF (BU22-BBU22>0 OR BU22-BBU22<0)VHIH2=(BU22-BBU22)/(BU22+BBU22)

IF (BU23-BBU23>0 OR BU23-BBU23<0)WH1H2=(BU23-BBU23)/(BU23+BBU23)

IF (BU24-BBU24>0 OR BU24-BBU24<0)XH1H2=(BU24-BBU24)/(BU24+BBU24)

IF (BU25-BBU25>0 OR BU25-BBU25<0)YHIH2=(BU25-BBU25)/(BU25+BBU25)

IF (BU26-BBU26>0 OR BU26-BBU26<0)ZH1H2=(BU26-BBU26)/(BU26+BBU26)

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

(BV01-BBV01>0)

(BV02-BBV02>0)

(BV03-BBV03>0)

(BV04-BBV04>0)

(BV05-BBV05>0)

(BV06-BBV06>0)

(BV07-BBV07>0)

(BV08-BBV08>0)

(BV09-BBV09>0)

(BV10-BBV10>0)

(BV11-BBV11>0)

(BV12-BBV12>0)

(BV13-BBV13>0)

(BV14-BBV14>0)

(BV15-BBV15>0)

(BV16-BBV16>0)

(BV 17-BBV17>0)

(BV 18-BBV18>0)

(BV19-BBV19>0)

BAH1H2=(BV01-BBV01)/(BVOI+BBV01)

BBH1H2=(BV02-BBV02)/(BV02+BBV02)

BCHIH2=(BV03-BBV03)/ (BV03+BBV03)

BDH1H2=(BV04-BBV04)/ (BV04+BBV04)

BEH1H2=(BV05-BBV05)/ (BV05+BBV05)

BFH1H2=(BV06-BBV06)/(BV06+BBV06)

BGH1H2=(BV07-BBV07)/(BV07+BBV07)

BHH1H2=(BV08-BBV08)/(BV08+BBV08)

BIH1H2=(BV09-BBV09)/(BV09+BBV09)

BJH1H2=(BV10-BBV10)/(BV10+BBV10)

BKHIH2=(BV11-BBV11)/(BVII+BBV11)

BLHIH2=(BV12-BBV12)/(BV12+BBV12)

BMH1H2=(BV13-BBV13)/(BV13+BBV13)

BNH1H2=(BV 14-BBV14)/(BV14+BBV14)

BOHIH2=(BV15-BBV15)/(BV15+BBV15)

BPH1H2=(BV16-BBV16)/(BV16+BBV16)

BQH1H2=(BV17-BBV17)/(BV17+BBV17)

BRHIH2=(BV18-BBV18)/(BV18+BBV18)

BSHIH2=(BV19-BBV19)/(BV19+BBV19)



III. Eranskína

IF (BV20-BBV20>0) BTH1H2=(BV20-BBV20)/(BV20+BBV20)

IF (BV21-BBV21>0) BUH1H2=(BV21-BBV21)/(BV21+BBV21)

IF (BV22-BBV22>0) BVH1H2=(BV22-BBV22)/(BV22+BBV22)

IF (BV23-BBV23>0) BWHIH2=(BV23-BBV23)/(BV23+BBV23)

IF (BV24-BBV24>0) BXH1H2=(BV24-BBV24)/(BV24+BBV24)

IF (BV25-BBV25>0) BYH1H2=(BV25-BBV25)/(BV25+BBV25)

IF (BV26-BBV26>0) BZH1H2=(BV26-BBV26)/(BV26+BBV26)

SET LENGTH=NONE

CONDESCRIPTIVE BUI BU2 BOU3 BU4 BU5 BU6 BU7 BU8 BU9 BU10 BU11 BU12 BU13 BU14

BU15 BU16 BU17 BU18 BU19 BU20 BU21 BU22 BU23 BU24 BU25 BU26 BBU1 BBU2 BBOU3

BBU4 BBU5 BBU6 BBU7 BBU8 BBU9 BBU10 BBU11 BBU12 BBU13 BBU14

BBU15 BBU16 BBU17 BBU18 BBU19 BBU20 BBU21 BBU22 BBU23 BBU24 BBU25 BBU26

BV01 BV02 BV03 BV04 BV05 BV06 BV07 BV08 BV09 BV10 BV11 BV12 BV13 BV14

BV15 BV16 BV17 BV18 BV19 BV20 BV21 BV22 BV23 BV24 BV25 BV26 BBV01

BBV02 BBV03

BBV04 BBV05 BBV06 BBV07 BBV08 BBV09 BBV10 BBV11 BBV12 BBV13 BBV14

BBV15 BBV16 BBV17 BBV18 BBV19 BBV20 BBV21 BBV22 BBV23 BBV24 BBV25 BBV26

AHIH2 TO BZH1H2

STATISTICS 13

OPTIONS 2

PEARSON CORR

BUI BU2 BOU3 BU4 BU5 BU6 BU7 BU8 BU9 BU10 BU11 BU12 BU13 BU14

BU15 BU16 BU17 BU18 BU19 BU20 BU21 BU22 BU23 BU24 BU25 BU26

WITH BBU1 BBU2 BBOU3

BBU4 BBU5 BBU6 BBU7 BBU8 BBU9 BBU10 BBU11 BBU12 BBU13 BBU14

BBU15 BBU16 BBU17 BBU18 BBU19 BBU20 BBU21 BBU22 BBU23 BBU24 BBU25 BBU26

OPTIONS 5

PEARSON CORR

BV01 BV02 BV03 BV04 BV05 BV06 BV07 BV08 BV09 BV10 BV11 BV12 BV13 BV14

BV15 BV16 BV17 BV18 BV19 BV20 BV21 BV22 BV23 BV24 BV25 BV26 WITH

BBV01 BBV02 BBV03

BBV04 BBV05 BBV06 BBV07 BBV08 BBV09 BBV10 BBV11 BBV12 BBV13 BBV14

BBV15 BBV16 BBV17 BBV18 BBV19 BBV20 BBV21 BBV22 BBV23 BBV24 BBV25 BBV26
OPTIONS 5
FINISH

/STATISTICS=ALL
FINISH



IV. Eranskina:

Hizkuntzen arteko erlazioa aldagaien arabera .

Euskararen aldekoak.



IV. Eranskina

67 . TAULA: Hizkuntzen arteko erlazioa aldagaien arabera . Euskararen aldekoak. Hizketa

espontaneoa .

Aldagaia Batazb . Desbid . Txikien Handien Kasu kop .

HEE01 548 .401 .08 1.00 13
HEE02 .592 395 .04 1.00 12
1-IEE03 .402 .441 .01 1.00 17
HEE04 .683 .335 .01 1.00 22
HEEO5 .512 .388 .01 1.00 15
HEE06 341 .324 .07 1 .00 31
HEE07 1.000 .000 1.00 1 .00 3
HEE08 .800 .274 50 1.00 5
HEE09 1.000 .000 1.00 1 .00 4
HEE10 1.000 .000 1.00 1 .00 2
HEE11 .833 .289 50 1.00 3
HEE12 459 .397 .07 1 .00 12
HEE13 .043 .04 .04 1
HEE14 .768 .360 .27 1 .00 6
HEE15 1.000 .000 1.00 1 .00 2
HEE16 .450 .377 .04 1.00 11
HEE17 .866 .221 .43 1.00 10
HEE18 1.000 .000 1 .00 1 .00 2
HEE19 .800 .400 .20 1 .00 4
HEE20 .616 .326 .20 1 .00 14
HEE21 .595 .427 .07 1.00 12
HEE22 Vari
HEE23

ible is missing foi
.906

every case .
.211 .33 1 .00 16

HEE24 .944 .157 .56 1.00 8
HEE25 .667 .471 .33 1.00 2
HEE26 1.000 .000 1 .00 1.00 2



IV. Eranskina

68 . TAULA: Hizkuntzen arteko erlazioa aldagaien arabera . Euskararen aldekoak. Deskribaketa .

-454-

Aldagaia Batazb . Desbid . Txikien Handien Kasu kop .

DE01 .551 .439 .02 1.00 19
DE02 .639 .424 .02 1.00 15
DE03 .769 .414 .01 1.00 17
DE04 .809 .332 .04 1.00 17
DE05 .494 .430 .04 1.00 21
DE06 .391 .371 .08 1.00 30
DE07 .867 .327 .20 1.00 6
DE08 .833 236 .50 1.00 5
DE09 Variabl is missing for e lery case.
DE10 1.000 .000 1.00 1.00 2
DE11 1.000 .000 1 .00 1 .00 2
DE12 .475 .353 .05 1.00 12
DE13 .822 .380 .14 1.00 5
DE14 .800 .334 .20 1.00 8
DE15 .982 .040 .91 1.00 5
DE16 .537 .352 .04 1.00 14
DE17 .900 .224 .50 1.00 5
DE18 1.000 .000 1.00 1.00 3
DE19 1.000 .000 1 .00 1.00 4
DE20 .752 .353 .09 1.00 15
DE21 .689 .387 .20 1.00 12
DE22 VariabL is missing for e rery case.
DE23 1.000 .000 1 .00 1.00 8
DE24 1.000 .000 1 .00 1.00 6
DE25 .667 .471 .33 1.00 2
DE26 .333 .33 .33 1



V. Eranskina:

Hizkuntzen arteko erlazioa aldagaien arabera . Pearson

koerlazioak.

-455-
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VI. Eranskina:

Subjektu bakoitzaren erantzunen taulak



VI . Eranskina

DESKRIBAKETA

1. Subjektua .

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 84 0
515. Hitz kopuru osoa 412 0
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 4,90 0
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 0
518. Hitz desberdin kopurua (mota) 217 0
519. Mota/lagina arteko harremana 0.52 0
520. Neologismo kopurua 0 0
521 . Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 0
522. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
523. Parafasia semantiko kopurua 0 0
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 7 0
525. Pertseberazio kopurua 14 0
526 . Paragramatismo kopurua 0 0
527 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 0
528. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 0
529. Enuntziatuko aditz kopurua 0,92 0
530. Menpeko esaldi kopurua 3 0
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
532 . Inguramen kopurua 0 0
533 . Sintagma estereotipatu kopurua 0 0
534 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 7 0
535 . Do1nu erdalduna 0 0
536 . Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 7 0
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
538 . Diskursoa koerentea da 0
539 . Diskursoa zentzuduna da 0

E G

540 . Enuntziatu kopurua 13 6
541 . Hitz kopuru osoa 50 34
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 3,84 5,60
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 4,8 6
544. I-litz desberdin kopurua (mota) 28 28
545. Mota/lagina arteko harremana 1,78 1,21
546. Neologismo kopurua 0 1
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
548. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
549. Parafasia semantiko kopurua 0 0
550. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
551 . Pertseberazio kopurua 1 0
552. Paragramatismo kopurua 0 0
553. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 0
554.1-Iitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 0
555. Enuntziatuko aditz kopurua 0,92 0,75
556.Menpeko esaldi kopurua 2 0
557. Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
558 . Inguramen kopurua 0 0
559. Sintagma estereotipatu kopurua 0 0
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 1 0
561 . Doinu erdalduna 0 0
562. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
564 . Diskursoa koerentea da
565. Diskursoa zentzuduna da



VI. Eranskina

-462-

DESKRIBAKETA
E G

540 . Enuntziatukopurua 6 5
541 . Hitz kopuru osoa 22 24
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 3,66 4,8
543. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 4,2 4,8
544. Hitz desberdin kopurua (mota) 17 19
545. Mota/lagina arteko harremana 0,77 0,79
546. Neologismo kopurua 0 0
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
548. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
549. Parafasia semantiko kopurua 0 0
550. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
551 . Pertseberazio kopurua 0 2
552 . Paragramatismo kopurua 0 0
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 0
554. Hitzen ordenean egíndako hutsegite kopurua 0 0
555. Enuntziatuko aditz kopurua 1 5
556.Menpeko esaldi kopurua 1 0
557. Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
558. Inguramen kopurua 0 0
559 . Sintagma estereotipatu kopurua 0 0
560 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 0 0
561 . Doinu erdalduna 0 0
562 . Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
564. Diskursoa koerentea da + +
565 . Diskursoa zentzuduna da + +

2 . Subjektua.

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 47 61
515. Hitz kopuru osoa 208 348
516 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 4,42 5,70
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 6,60 10,6
518 . Hitz desberdin kopurua (mota) 123 67
519 . Mota/lagina arteko harremana 0.59 0,19
520. Neologismo kopurua 0 0
521. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
522.Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
523 . Parafasia semantiko kopurua 0 0
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
525. Pertseberazio kopurua 3 18
526. Paragramatismo kopurua 0 0
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 0
528. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 0
529. Enuntziatuko aditz kopurua 0,59 0,78
530. Menpeko esaldi kopurua 0 8
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
532 . Inguramen kopurua 0 0
533. Sintagma estereotipatu kopurua 1 0
534. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 0 0
535. Doinu erdalduna 0 0
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 3 0
537 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
538 . Diskursoa koerentea da + +
539. Diskursoa zentzuduna da + +



VI. Eranskina

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 9 9
541 . Hitz kopuru osoa 9 9
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9 9
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 9
544 . Hitz desberdin kopurua (mota) 9 9
545 . Mota/lagina arteko harremana 9 9
546. Neologismokopurua 9 9
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
548 . Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
549 . Parafasia semantiko kopurua 9 9
550 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 9 9
551 . Pertseberazio kopurua 9 9
552 . Paragramatismo kopurua 9 9
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 9
554 . Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 9 9
555 . Enuntziatuko aditz kopurua 9 9
556 . Menpeko esaldi kopurua 9 9
557. Sintagmarteko atseden kopurua 9 9
558. Inguramen kopurua 9 9
559 . Sintagma estereotipatu kopurua 9 9
560 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 9
561 . Doinu erdalduna 9 9
562 . Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 9
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 9
564 . Diskursoa koerentea da 9 9
565 . Diskursoa zentzuduna da 9 9

3. Subjektua.

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 9 9
515 . Hitz kopuru osoa 9 9
516 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9 9
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 9
518 . Hitz desberdin kopurua (mota) 9 9
519 . Mota/lagina arteko harremana 9 9
520. Neologismo kopurua 9 9
521 . Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
522. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
523 . Parafasia semantiko kopurua 9 9
524 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 9 9
525. Pertseberazio kopurua 9 9
526 . Paragramatismo kopurua 9 9
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 9
528 . Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 9 9
529 . Enuntziatuko aditz kopurua 9 9
530 . Menpeko esaldi kopurua 9 9
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 9 9
532. Inguramen kopurua 9 9
533 . Sintagma estereotipatu kopurua 9 9
534 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 9
535 . Doinu erdalduna 9 9
536 . Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 9
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 9
538 . Diskursoa koerentea da 9 9
539. Diskursoa zentzuduna da 9 9



VI . Eranskina
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DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 10 6
541 . Hitz kopuru osoa 48 1 37
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 4,8 6,16
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 5,6 6,4
544 . Flitz desberdin kopurua (mota) 28 20
545 . Mota/lagina arteko harremana 0,58 0,54
546. Neologismokopurua 0 0
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
548.Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
549 . Parafasia semantiko kopurua 0 0
550. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
551 . Pertseberazio kopurua 5 1
552 . Paragramatismo kopurua 0 0
553. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 0
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 0
555. Enuntziatuko aditz kopurua 1,2 1,16
556. Menpeko esaldi kopurua 2 0
557. Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
558 . Inguramen kopurua 0 0
559. Sintagma estereotipatu kopurua 0 0
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 0 0
561 . Doinu erdalduna 0 4
562. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
564 . Diskursoa koerentea da + +
565. Diskursoa zentzuduna da + +

4. Subjektua.

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 54 46
515. Hitz kopuru osoa 262 329
516 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 4,85 7,15
517 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9,6 14,8
518 . Hitz desberdin kopurua (mota) 150 171
519 . Mota/lagina arteko harremana 0.57 0,51
520. Neologismokopurua 0 2
521 .Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
522. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
523 . Parafasia semantiko kopurua 0 0
524 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 2
525. Pertseberazio kopurua 13 16
526 . Paragramatismo kopurua 0 4
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 1
528 . Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 0
529 . Enuntziatuko aditz kopurua 0,88 1
530 . Menpeko esaldi kopurua 10 12
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
532. Inguramen kopurua 0 0
533 . Sintagma estereotipatu kopurua 2 0
534. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 2 1
535 . Doinu erdalduna 0 4
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
538. Diskursoa koerentea da + +
539 . Diskursoa zentzuduna da + +



VI. Eranskina

DESKRIBAKETA
E G

540. Enntziatukopurua 13 11
541 . Hitz kopuru osoa 56 51
542. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 4,30 4,63
543. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 5,4 5,80
544. Hitz desberdin kopurua (mota) 28 30
545. Mota/lagina arteko harremana 0,5 0,58
546. Neologismo kopurua 0 2
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
548. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
549 . Parafasia semantiko kopurua 0 1
550 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 1
551 . Pertseberazio kopurua 3 0
552 . Paragramatismo kopurua 0 1
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 3
554 . Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 2
555 . Enuntziatuko aditz kopurua 0,69 0,72
556 . Menpeko esaldi kopurua 0 0
557. Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
558. Inguramen kopurua 0 0
559 . Sintagma estereotipatu kopurua 0 2
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 0 0
561 . Doinu erdalduna 0 5
562 . Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 1
564. Diskursoa koerentea da + +
565 . Diskursoa zentzuduna da + +

5. Subjektua .

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 56 31
515 . Hitz kopuru osoa 243 150
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 4,33 4,83
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 7 8
518. Hitz desberdin kopurua (mota) 124 86
519. Mota/lagina arteko harremana 0.51 0,6
520. Neologismo kopurua 6 2
521 . Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
522. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
523. Parafasia semantiko kopurua 0 1
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
525. Pertseberazio kopurua 5 1
526 . Paragramatismo kopurua 0 4
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 8
528. Hitzen ordenan egindako hutsegite kopurua 0 3
529. Enuntziatuko aditz kopurua 0,71 0,8
530. Menpeko esaldi kopurua 1 0
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
532. Inguramen kopurua 0 1
533 . Sintagma estereotipatu kopurua 3 0
534 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 0 4
535 . Doinu erdalduna 0 5
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 6 0
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
538 . Diskursoa koerentea da + +
539 . Diskursoa zentzuduna da + +
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DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 9 9
541 . Hitz kopuru osoa 9 9
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9 9
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 9
544 . Hitz desberdin kopurua (mota) 9 9
545 . Mota/lagina arteko harremana 9 9
546. Neologismo kopurua 9 9
547.Ondorloz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
548. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
549 . Parafasia semantiko kopurua 9 9
550 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 9 9
551. Pertseberazio kopurua 9 9
552 . Paragramatismo kopurua 9 9
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 9
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 9 9
555 . Enuntziatuko aditz kopurua 9 9
556 . Menpeko esaldi kopurua 9 9
557. Sintagmarteko atseden kopurua 9 9
558. Inguramen kopurua 9 9
559 . Sintagma estereotipatu kopurua 9 9
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 9
561 . Doinu erdalduna 9 9
562 . Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 9
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 9
564. Diskursoa koerentea da 9 9
565 . Diskursoa zentzuduna da 9 9

6. Subjektua.

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 9 9
515 . Hitz kopuru osoa 9 9
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9 9
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 9
518 . Hitz desberdin kopurua (mota) 9 9
519 . Mota/lagina arteko harremana 9 9
520 . Neologismo kopurua 9 9
521. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
522 . Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
523. Parafasia semantiko kopurua 9 9
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 9 9
525 . Pertseberazio kopurua 9 9
526. Paragramatismo kopurua 9 9
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 9
528. Hitzen ordenan egindako hutsegite kopurua 9 9
529. Enuntziatuko aditz kopurua 9 9
530. Menpeko esaldi kopurua 9 9
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 9 9
532 . Inguramen kopurua 9 9
533. Sintagma estereotipatu kopurua 9 9
534. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 9
535 . Doinu erdalduna 9 9
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 9
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 9
538. Diskursoa koerentea da 9 9
539 . Diskursoa zentzuduna da 9 9



VI. Eranskina

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 12 8
541 . Hitz kopuru osoa 44 47
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 3,66 5,87
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 4,40 7
544 . Hitz desberdin kopurua (mota) 25 32
545 . Mota/lagina arteko harremana 0,56 0,68
546. Neologismokopurua 0 0
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
548. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
549 . Parafasia semantiko kopurua 0 0
550. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
551 . Pertseberazio kopurua 0 0
552 . Paragramatismo kopurua 0 0
553. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 0
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 0
555. Enuntziatuko aditz kopurua 0,75 1,25
556. Menpeko esaldi kopurua 1 1
557. Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
558 . Inguramen kopurua 0 0
559. Sintagma estereotipatu kopurua 1 0
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 0 0
561 . Doinu erdalduna 0 1
562. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
564 . Diskursoa koerentea da + +
565. Diskursoa zentzuduna da + +

7. Subjektua.

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 9 47
515 . Hitz kopuru osoa 9 328
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9 6,97
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 14,4
518. Hitz desberdin kopurua (mota) 9 129
519. Mota/lagina arteko harremana 9 0,39
520. Neologismo kopurua 9 3
521. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 2
522.Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 1
523. Parafasia semantiko kopurua 9 0
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 9 1
525. Pertseberazio kopurua 9 11
526 . Paragramatismo kopurua 9 0
527 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 0
528. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 9 1
529. Enuntziatuko aditz kopurua 9 0,89
530. Menpeko esaldi kopurua 9 3
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 9 0
532. Inguramen kopurua 9 1
533 . Sintagma estereotipatu kopurua 9 5
534. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 3
535 . Doinu erdalduna 9 1
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 0
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 0
538 . Diskursoa koerentea da 9 +
539 . Diskursoa zentzuduna da 9 +



VI. Eranskina

-468 -

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 8 8
541 . Hitz kopuru osoa 31 39
542. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 3,87 4,87
543. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 4 6,6
544. Hitz desberdin kopurua (mota) 22 29
545. Mota/lagina arteko harremana 0,70 0,74
546. Neologismo kopurua 0 0
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
548 . Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
549 . Parafasia semantiko kopurua 0 0
550 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
551. Pertseberazio kopurua 2 5
552 . Paragramatismo kopurua 0 0
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 0
554. Hitzen ordenan egindako hutsegite kopurua 0 0
555. Enuntziatuko aditz kopurua 1,12 1,12
556. Menpeko esaldi kopurua 0 0
557. Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
558. Inguramen kopurua 0 0
559 . Sintagma estereotipatu kopurua 1 0
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 0 0
561 . Doinu erdalduna 0 0
562 . Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
564. Diskursoa koerentea da + +
565 . Diskursoa zentzuduna da + +

8 . Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 9 9
515. Hitz kopuru osoa 9 9
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9 9
517 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 9
518. Hitz desberdin kopurua (mota) 9 9
519 . Mota/lagina arteko harremana 9 9
520. Neologismokopurua 9 9
521. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
522. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
523 . Parafasia semantiko kopurua 9 9
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 9 9
525. Pertseberazio kopurua 9 9
526 . Paragramatismo kopurua 9 9
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 9
528 . Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 9 9
529 . Enuntziatuko aditz kopurua 9 9
530 . Menpeko esaldi kopurua 9 9
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 9 9
532. Inguramen kopurua 9 9
533 . Sintagma estereotipatu kopurua 9 9
534. I-litzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 9
535 . Doinu erdalduna 9 9
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 9
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 9
538 . Diskursoa koerentea da 9 9
539 . Diskursoa zentzuduna da 9 9



VI. Eranskina

-469-

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 8 8
541 . Hitz kopuru osoa 32 32
542. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 4 4
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 4,40 5,4
544. Hitz desberdin kopurua (mota) 24 21
545 . Mota/lagina arteko harremana 0,75 0,65
546. Neologismo kopurua 0 0
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
548 . Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
549 . Parafasia semantiko kopurua 0 0
550 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
551. Pertseberazio kopurua 0 3
552 . Paragramatismo kopurua 0 0
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 0
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 0
555 . Enuntziatuko aditz kopurua 1 1
556 . Menpeko esaldi kopurua 0 0
557. Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
558. Inguramen kopurua 0 0
559 . Sintagma estereotipatu kopurua 0 0
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 0 0
561 . Doinu erdalduna 0 3
562 . Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
564. Diskursoa koerentea da + +
565 . Diskursoa zentzuduna da + +

9. Subjektua.

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 18 13
515. Hitz kopuru osoa 89 63
516 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 4,94 4,84
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 8 7,8
518 . Hitz desberdin kopurua (mota) 70 44
519 . Mota/lagina arteko harremana 0,78 0,69
520. Neologismo kopurua 0 0
521. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
522. Ondoriozhitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
523 . Parafasia semantiko kopurua 0 0
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
525 . Pertseberazio kopurua 0 1
526. Paragramatismo kopurua 0 0
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 0
528 . Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 0
529 . Enuntziatuko aditz kopurua 0,88 0,92
530 . Menpeko esaldi kopurua 0 0
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
532. Inguramen kopurua 0 0
533. Sintagma estereotipatu kopurua 2 0
534. 1-Itzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 1 0
535 . Doinu erdalduna 0 4
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
538. Diskursoa koerentea da + +
539 . Diskursoa zentzuduna da + +



VI. Eranskina

-470-

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 7 8
541 . Hitz kopuru osoa 32 39
542. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 4,57 4,87
543. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 5,20 5,6
544. Hitz desberdin kopurua (mota) 22 23
545. Mota/lagina arteko harremana 0,68 0,58
546. Neologismo kopurua 0 1
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
548. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
549. Parafasia semantiko kopurua 0 0
550. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
551 . Pertseberazio kopurua 2 1
552 . Paragramatismo kopurua 0 0
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 0
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 0
555. Enuntziatuko aditz kopurua 0,85 1
556. Menpeko esaldi kopurua 0 0
557. Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
558. Inguramen kopurua 0 0
559 . Sintagma estereotipatu kopurua 1 0
560 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 1 1
561 . Doinu erdalduna 0 0
562 . Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 2 0
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 1
564. Diskursoa koerentea da + +
565 . Diskursoa zentzuduna da + +

10. Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514 . Enuntziatu kopurua 15 37
515 . Hitz kopuru osoa 60 195
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 4 5,27
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 5,40 9,6
518. Hitz desberdin kopurua (mota) 39 84
519. Mota/lagina arteko harremana 0,65 0,43
520. Neologismo kopurua 2 0
521 . Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
522.Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
523. Parafasia semantiko kopurua 0 0
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 1
525. Pertseberazio kopurua 8 7
526 . Paragramatismo kopurua 0 0
527 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 0
528. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 1
529. Enuntziatukoaditz kopurua 1,06 0,83
530. Menpeko esaldi kopurua 0 3
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
532 . Inguramen kopurua 0 0
533 . Sintagma estereotipatu kopurua 0 1
534 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 3 2
535. Doinu erdalduna 0 0
536 . Aproposak ez diren erdaldun hítz kopurua 2 0
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
538 . Diskursoa koerentea da + +
539 . Diskursoa zentzuduna da + +



VI. Eranskina

-471

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 9 10
541 . Hitz kopuru osoa 9 56
542. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9 5,6
543. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 7,6
544. Hitz desberdin kopurua (mota) 9 31
545. Mota/lagina arteko harremana 9 0,55
546. Neologismo kopurua 9 0
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 0
548 . Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 0
549 . Parafasia semantiko kopurua 9 0
550 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 9 0
551. Pertseberazio kopurua 9 2
552 . Paragramatismo kopurua 9 0
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 0
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 9 0
555 . Enuntziatuko aditz kopurua 9 1,2
556 . Menpeko esaldi kopurua 9 0
557. Sintagmarteko atseden kopurua 9 0
558. Inguramen kopurua 9 0
559 . Sintagma estereotipatu kopurua 9 0
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 1
561 . Doinu erdalduna 9 0
562 . Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 0
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 0
564. Diskursoa koerentea da 9 +
565 . Diskursoa zentzuduna da 9 +

11 . Subjektua.

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514 . Enuntziatu kopurua 9 17
515 . Hitz kopuru osoa 9 107
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9 6,29
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 11,4
518. Hitz desberdin kopurua (mota) 9 63
519. Mota/lagina arteko harremana 9 0,58
520. Neologismo kopurua 9 0
521 . Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 1
522. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 1
523. Parafasia semantiko kopurua 9 0
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 9 0
525. Pertseberazio kopurua 9 2
526 . Paragramatismo kopurua 9 0
527 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 0
528. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 9 0
529. Enuntziatuko aditz kopurua 9 1
530. Menpeko esaldi kopurua 9 1
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 9 0
532 . Inguramen kopurua 9 0
533 . Sintagma estereotipatu kopurua 9 0
534 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 8
535 . Doinu erdalduna 9 0
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 0
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 0
538 . Diskursoa koerentea da 9 +
539 . Diskursoa zentzuduna da 9 +



VI. Eranskina

-472-

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 19 21
541 . Hitz kopuru osoa 93 105
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 4,89 5
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 5,6 6,8
544. Hitz desberdin kopurua (mota) 44 56
545 . Mota/lagina arteko harremana 0,47 0,53
546. Neologismo kopurua 0 0
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
548 . Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
549. Parafasia semantiko kopurua 0 0
550. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 1
551 . Pertseberazio kopurua 5 3
552. Paragramatismo kopurua 0 0
553. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 2 0
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 3 0
555. Enuntziatuko aditz kopurua 1 1,09
556. Menpeko esaldi kopurua 1 3
557. Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
558 . Inguramen kopurua 1 1
559. Sintagma estereotipatu kopurua 0 2
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 3 2
561 . Doinu erdalduna 2 3
562. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 8 0
563. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 2 0
564. Diskursoa koerentea da + +
565. Diskursoa zentzuduna da + +

12. Subjektua:

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 19 64
515 . Hitz kopuru osoa 93 335
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 4,89 5,23
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 6,80 13,2
518. Hitz desberdin kopurua (mota) 58 142
519. Mota/lagina arteko harremana 0,62 0,42
520. Neologismo kopurua 0 0
521. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
522. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
523. Parafasia semantiko kopurua 0 0
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 1 0
525. Pertseberazio kopurua 1 24
526. Paragramatismo kopurua 0 3
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 1 0
528. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 6
529. Enuntziatuko aditz kopurua 0,9 0,92
530. Menpeko esaldi kopurua 3 15
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
532 . Inguramen kopurua 1 0
533. Sintagma estereotipatu kopurua 0 3
534. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 5 0
535. Doinu erdalduna 2 3
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 8 0
537 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 1 0
538 . Diskursoa koerentea da + +
539. Diskursoa zentzuduna da + +



VI. Eranskina

-473-

DESKRIBAKETA
E G

540 . Enuntziatu kopurua 11 11
541 . Hitz kopuru osoa 64 78
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 5,80 7,09
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 5,80 10,2
544. Hítz desberdin kopurua (mota) 32 32
545. Mota/lagina arteko harremana 0,5 0,41
546. Neologismo kopurua 0 0
547.Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
548.Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
549. Parafasia semantiko kopurua 0 0
550. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
551 . Pertseberazio kopurua 3 5
552. Paragramatismo kopurua 0 0
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 0
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 1
555. Enuntziatuko aditz kopurua 1 1
556. Menpeko esaldi kopurua 3 1
557. Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
558. Inguramen kopurua 0 0
559. Sintagma estereotipatu kopurua 0 0
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 0 0
561 . Doinu erdalduna 0 5
562 . Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
563. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 1
564. Diskursoa koerentea da + +
565 . Diskursoa zentzuduna da + +

13. Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 34 51
515 . Hitz kopuru osoa 166 343
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 4,88 6,72
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 8,4 12,4
518 . Hitz desberdin kopurua (mota) 104 80
519 . Mota/lagina arteko harremana 0,62 0,23
520. Neologismo kopurua 0 0
521.Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
522. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
523 . Parafasia semantiko kopurua 0 0
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
525 . Pertseberazio kopurua 2 40
526. Paragramatismo kopurua 0 6
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 0
528 . Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 2
529 . Enuntziatuko aditz kopurua 1 1,17
530 . Menpeko esaldi kopurua 8 13
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
532. Inguramen kopurua 0 0
533 . Sintagma estereotipatu kopurua 0 0
534. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 1 2
535 . Doinu erdalduna 0 5
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 8
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 6
538 . Diskursoa koerentea da + +
539 . Diskursoa zentzuduna da + +



VI . Eranskina

-474-

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 932 31
541 . Hitz kopuru osoa 196 217
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 6,12 7
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 11,2 12,2
544. Hitz desberdin kopurua (mota) 84 64
545 . Mota/lagina arteko harremana 0,42 0,29
546 . Neologismo kopurua 2 0
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 5 1
548. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
549. Parafasia semantiko kopurua 0 0
550. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
551 . Pertseberazio kopurua 14 10
552. Paragramatismo kopurua 0 0
553. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 1 0
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 0
555. Enuntziatuko aditz kopurua 1,09 1
556. Menpeko esaldi kopurua 1 5
557. Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
558 . Inguramen kopurua 0 0
559 . Sintagma estereotipatu kopurua 8 1
560 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 2 0
561 . Doinu erdalduna 0 2
562. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
564 . Diskursoa koerentea da + +
565 . Diskursoa zentzuduna da + +

14. Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA

E G
514. Enuntziatu kopurua 40 90
515. Hitz kopuru osoa 265 599
516 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 6,62 6,65
517 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9,4 13,6
518 . Hitz desberdin kopurua (mota) 107 182
519 . Mota/lagina arteko harremana 0,4 0,3
520. Neologismokopurua 1 2
521.Ondorloz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 1 3
522. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
523 . Parafasia semantiko kopurua 0 0
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
525 . Pertseberazio kopurua 19 4
526. Paragramatismo kopurua 0 0
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 0
528 . Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 0
529 . Enuntziatuko aditz kopurua 0,92 1
530. Menpeko esaldi kopurua 1 12
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
532. Inguramen kopurua 0 0
533. Sintagma estereotipatu kopurua 6 0
534. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 3 2
535 . Doinu erdalduna 0 2
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 4 2
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 1 0
538. Diskursoa koerentea da + +
539. Diskursoa zentzuduna da + +



VI. Eranskina

-475-

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 9 95
541 . Hitz kopuru osoa 9 31
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9 6,2
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 6,2
544. Hitz desberdin kopurua (mota) 9 18
545 . Mota/lagina arteko harremana 9 0,58
546. Neologismo kopurua 9 0
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 0
548. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 0
549 . Parafasia semantiko kopurua 9 0
550. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 9 0
551 . Pertseberazio kopurua 9 2
552 . Paragramatismo kopurua 9 0
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 0
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 9 0
555 . Enuntziatuko aditz kopurua 9 1
556 . Menpeko esaldi kopurua 9 0
557. Sintagmarteko atseden kopurua 9 0
558. Inguramen kopurua 9 0
559 . Sintagma estereotipatu kopurua 9 0
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 0
561 . Doinu erdalduna 9 0
562 . Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 0
563. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 0
564. Diskursoa koerentea da 9 +
565 . Diskursoa zentzuduna da 9 +

15. Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 9 955
515.1-litz kopuru osoa 9 307
516 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9 5,58
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 8,2
518 . Hitz desberdin kopurua (mota) 9 95
519 . Mota/lagina arteko harremana 9 0,31
520. Neologismokopurua 9 0
521. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 1
522. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 0
523 . Parafasia semantiko kopurua 9 0
524 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 9 0
525. Pertseberazio kopurua 9 7
526 . Paragramatismo kopurua 9 0
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 0
528. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 9 0
529. Enuntziatuko aditz kopurua 9 1,03
530. Menpeko esaldi kopurua 9 6
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 9 0
532. Inguramen kopurua 9 0
533 . Sintagma estereotipatu kopurua 9 6
534 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 2
535 . Doinu erdalduna 9 0
536 . Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 0
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 0
538 . Diskursoa koerentea da 9 +
539 . Diskursoa zentzuduna da 9 +



VI. Eranskina

-476-

DESKRIBAKETA
E G

540 . Enuntziatu kopurua 9 9
541 . Hitz kopuru osoa 9 9
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9 9
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 9
544. Hitz desberdin kopurua (mota) 9 9
545. Mota/lagina arteko harremana 9 9
546. Neologismo kopurua 9 9
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
548. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
549. Parafasia semantiko kopurua 9 9
550. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahican desberdinak) 9 9
551 . Pertseberazio kopurua 9 9
552. Paragramatismo kopurua 9 9
553. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 9
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 9 9
555. Enuntziatuko aditz kopurua 9 9
556. Menpeko esaldi kopurua 9 9
557. Sintagmarteko atseden kopurua 9 9
558 . Inguramen kopurua 9 9
559. Sintagma estereotipatu kopurua 9 9
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 9
561 . Doinu erdalduna 9 9
562. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 9
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 9
564. Diskursoa koerentea da 9 9
565. Diskursoa zentzuduna da 9 9

16. Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 9 9
515 . Hitz kopuru osoa 9 9
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9 9
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 9
518. Hitz desberdin kopurua (mota) 9 9
519. Mota/lagina arteko harremana 9 9
520. Neologismo kopurua 9 9
521 . Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
522.Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
523. Parafasia semantiko kopurua 9 9
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 9 9
525. Pertseberazio kopurua 9 9
526. Paragramatismo kopurua 9 9
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 9
528. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 9 9
529. Enuntziatukoaditz kopurua 9 9
530. Menpeko esaldi kopurua 9 9
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 9 9
532 . Inguramen kopurua 9 9
533 . Sintagma estereotipatu kopurua 9 9
534 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 9
535. Doinu erdalduna 9 9
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 9
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 9
538 . Diskursoa koerentea da 9 9
539. Diskursoa zentzuduna da 9 9



VI. Eranskina

-477-

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 11 11
541 . Hitz kopuru osoa 46 72
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 4,18 6,54
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 6,6 6,8
544 . Hitz desberdin kopurua (mota) 30 33
545 . Mota/lagina arteko harremana 0,65 0,45
546. Neologismo kopurua 0 0
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
548. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
549 . Parafasia semantiko kopurua 0 0
550. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
551 . Pertseberazio kopurua 0 1
552 . Paragramatismo kopurua 0 0
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 0
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 0
555 . Enuntziatuko aditz kopurua 0,72 1
556 . Menpeko esaldi kopurua 0 1
557. Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
558. Inguramen kopurua 0 0
559 . Sintagma estereotipatu kopurua 2 0
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 0 0
561 . Doinu erdalduna 0 5
562 . Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
563. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 1
564. Diskursoa koerentea da + +
565 . Diskursoa zentzuduna da + +

17. Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514 . Enuntziatu kopurua 90 9
515 . Hitz kopuru osoa 536 9
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 5,95 9
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 12,4 9
518.1-Iitz desberdin kopurua (mota) 243 9
519. Mota/lagina arteko harremana 0,45 9
520. Neologismo kopurua 0 9
521. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 2 9
522. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 9
523. Parafasia semantiko kopurua 0 9
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 9
525. Pertseberazio kopurua 8 9
526. Paragramatismo kopurua 0 9
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 9
528. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 9
529. Enuntziatuko aditz kopurua 1 9
530. Menpeko esaldi kopurua 3 9
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 9
532 . Inguramen kopurua 0 9
533. Sintagma estereotipatu kopurua 7 9
534. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 1 9
535. Doinu erdalduna 0 9
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 14 9
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 9
538. Diskursoa koeren tea da + 9
539. Diskursoa zentzuduna da + 9



VI. Eranskina

-478-

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 19 9
541 . Hitz kopuru osoa 108 9
542. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 5,7 9
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 7,4 9
544 . Hltz desberdin kopurua (mota) 53 9
545 . Mota/lagina arteko harremana 0,4 9
546. Neologismo kopurua 0 9
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 9
548 . Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 9
549 . Parafasia semantiko kopurua 0 9
550 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 9
551. Pertseberazio kopurua 5 9
552 . Paragramatismo kopurua 0 9
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 9
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 9
555. Enuntziatuko aditz kopurua 0,7 9
556. Menpeko esaldi kopurua 1 9
557 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 9
558. Inguramen kopurua 1 9
559 . Sintagma estereotipatu kopurua 3 9
560 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 1 9
561 . Doinu erdalduna 2 9
562 . Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 9
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 9
564 . Diskursoa koerentea da + 9
565 . Diskursoa zentzuduna da + 9

18. Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 102 9
515 . Hitz kopuru osoa 574 9
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 5,6 9
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 16,4 9
518. Hitz desberdin kopurua (mota) 277 9
519. Mota/lagina arteko harremana 0,5 9
520. Neologismo kopurua 0 9
521 . Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 9
522. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 9
523. Parafasia semantiko kopurua 0 9
524. I-litzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 9
525. Pertseberazio kopurua 15 9
526. Paragramatismo kopurua 0 9
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 9
528. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 9
529. Enuntziatuko aditz kopurua 0,9 9
530. Menpeko esaldi kopurua 3 9
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 9
532 . Inguramen kopurua 0 9
533. Sintagma estereotipatu kopurua 11 9
534. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 0 9
535 . Doinu erdalduna 2 9
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 9
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 1 9
538. Diskursoa koerentea da + 9
539 . Diskursoa zentzuduna da + 9



VI. Eranskina

-479-

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 6 9
541 . Hitz kopuru osoa 29 9
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 4,8 9
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 5,2 9
544 . Hitz desberdin kopurua (mota) 16 9
545 . Mota/lagina arteko harremana 0,55 9
546. Neologismo kopurua 0 9
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 9
548 . Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 9
549 . Parafasia semantiko kopurua 0 9
550. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 9
551 . Pertseberazio kopurua 2 9
552 . Paragramatismo kopurua 0 9
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 9
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 9
555. Enuntziatuko aditz kopurua 0,5 9
556. Menpeko esaldi kopurua 0 9
557. Sintagmarteko atseden kopurua 0 9
558 . Inguramen kopurua 0 9
559. Sintagma estereotipatu kopurua 0 9
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 1 9
561 . Doinu erdalduna 0 9
562. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 9
563. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 9
564. Diskursoa koerentea da + 9
565. Diskursoa zentzuduna da + 9

19 . Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 9 9
515.1-litz kopuru osoa 9 9
516 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9 9
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 9
518 . Hitz desberdin kopurua (mota) 9 9
519 . Mota/lagina arteko harremana 9 9
520. Neologismokopurua 9 9
521.Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
522. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
523 . Parafasia semantiko kopurua 9 9
524 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 9 9
525 . Pertseberazio kopurua 9 9
526. Paragramatismo kopurua 9 9
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 9
528 . Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 9 9
529 . Enuntziatuko aditz kopurua 9 9
530 . Menpeko esaldi kopurua 9 9
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 9 9
532. Inguramen kopurua 9 9
533. Sintagma estereotipatu kopurua 9 9
534. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 9
535 . Doinu erdalduna 9 9
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 9
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 9
538. Diskursoa koerentea da 9 9
539 . Diskursoa zentzuduna da 9 9



VI. Eranskina

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 14 9
541 . Hitz kopuru osoa 720 9
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 5,10 9
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 6,6 9
544. Hitz desberdin kopurua (mota) 26 9
545 . Mota/lagina arteko harremana 0,37 9
546. Neologismo kopurua 0 9
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 9
548 . Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 9
549 . Parafasia semantiko kopurua 0 9
550. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 9
551 . Pertseberazio kopurua 0 9
552 . Paragramatismo kopurua 0 9
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 9
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 9
555 . Enuntziatuko aditz kopurua 0,07 9
556 . Menpeko esaldi kopurua 0 9
557. Sintagmarteko atseden kopurua 0 9
558. Inguramen kopurua 0 9
559 . Sintagma estereotipatu kopurua 1 9
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 0 9
561 . Doinu erdalduna 0 9
562 . Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 9
563. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 9
564. Diskursoa koerentea da + 9
565 . Diskursoa zentzuduna da + 9

20. Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatukopurua 120 63
515. Hitz kopuru osoa 604 375
516 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 5,04 5,95
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 10,6 9,8
518 . Hitz desberdin kopurua (mota) 255 116
519 . Mota/lagina arteko harremana 0,42 0,30
520. Neologismo kopurua 0 0
521.Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
522. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
523 . Parafasia semantiko kopurua 0 0
524 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
525. Pertseberazio kopurua 2 0
526. Paragramatismo kopurua 0 0
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 0
528. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 0
529. Enuntziatuko aditz kopurua 0,45 0,96
530 . Menpeko esaldi kopurua 8 8
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
532. Inguramen kopurua 0 0
533 . Sintagma estereotipatu kopurua 2 10
534 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 3 0
535. Doinu erdalduna 0 0
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 16 0
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
538 . Diskursoa koerentea da + +
539 . Diskursoa zentzuduna da + +



VI. Eranskina

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 9 7
541 . Hitz kopuru osoa 41 31
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 4,55 4,42
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 6 4,8
544. Hitz desberdin kopurua (mota) 23 18
545 . Mota/lagina arteko harremana 0,56 0,58
546. Neologismo kopurua 0 0
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
548 . Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
549 . Parafasia semantiko kopurua 0 0
550. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
551 . Pertseberazio kopurua 0 1
552. Paragramatismo kopurua 0 0
553. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 0
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 0
555. Enuntziatuko aditz kopurua 0,55 0,71
556. Menpeko esaldi kopurua 0 0
557. Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
558 . Inguramen kopurua 0 0
559. Sintagma estereotipatu kopurua 1 0
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 0 0
561 . Doinu erdalduna 0 3
562. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 1 0
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
564 . Diskursoa koerentea da + +
565. Diskursoa zentzuduna da + +

21 . Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514 . Enuntziatu kopurua 37 31
515 . Hitz kopuru osoa 167 178
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 4,51 5,70
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 10,8 10,6
518 . Hita desberdin kopurua (mota) 103 65
519. Mota/lagina arteko harremana 0,6 0,4
520. Neologismo kopurua 0 0
521 . Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 2
522. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
523. Parafasia semantiko kopurua 0 0
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
525. Pertseberazio kopurua 4 3
526. Paragramatismo kopurua 0 0
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 1
528. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 0
529. Enuntziatuko aditz kopurua 1 0,93
530. Menpeko esaldi kopurua 5 2
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
532 . Inguramen kopurua 0 0
533. Sintagma estereotipatu kopurua 6 2
534. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 0 1
535. Doinu erdalduna 0 3
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
537 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
538 . Diskursoa koerentea da + +
539. Diskursoa zentzuduna da + +



VI. Eranskina

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatukopurua 11 10
541 . Hitz kopuru osoa 58 48
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 5,2 4,8
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 5,2 6,4
544. Hitz desberdin kopurua (mota) 33 23
545. Mota/lagina arteko harremana 0,57 0,5
546. Neologismo kopurua 0 0
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
548. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
549. Parafasia semantiko kopurua 0 0
550. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
551 . Pertseberazio kopurua 0 3
552. Paragramatismo kopurua 0 0
553. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 0
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 2 0
555. Enuntziatuko aditz kopurua 1 1
556. Menpeko esaldi kopurua 2 2
557. Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
558 . Inguramen kopurua 0 0
559. Sintagma estereotipatu kopurua 6 0
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 1 0
561 . Doinu erdalduna 0 1
562. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 1 0
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 1 0
564 . Diskursoa koerentea da + +
565. Diskursoa zentzuduna da + +

22 . Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA/
E G

514. Enuntziatu kopurua 22 44
515 . Hitz kopuru osoa 146 250
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 6,6 5,68
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 11,2 8,8
518. Hitz desberdin kopurua (mota) 69 73
519. Mota/lagina arteko harremana 0,43 0,29
520. Neologismo kopurua 0 0
521 . Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
522. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
523. Parafasia semantiko kopurua 0 0
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
525. Pertseberazio kopurua 4 9
526 . Paragramatismo kopurua 0 0
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 0
528. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 1 0
529. Enuntziatuko aditz kopurua 1 1
530. Menpeko esaldi kopurua 1 3
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
532 . Inguramen kopurua 0 0
533 . Sintagma estereotipatu kopurua 7 0
534 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 1 1
535. Doinu erdalduna 0 1
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 5 0
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 2 0
538 . Diskursoa koerentea da + +
539 . Diskursoa zentzuduna da + +



VI. Eranskina

-483-

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 12 12
541 . Hitz kopuru osoa 53 75
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 4,4 6,25
543. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 5 7,4
544 . Hitz desberdin kopurua (mota) 34 44
545 . Mota/lagina arteko harremana 0,61 0,6
546. Neologismokopurua 0 0
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
548 . Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
549 . Parafasia semantiko kopurua 1 0
550 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
551 . Pertseberazio kopurua 3 4
552 . Paragramatismo kopurua 0 0
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 1
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 0
555. Enuntziatuko aditz kopurua 1 1
556. Menpeko esaldi kopurua 0 1
557. Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
558. Inguramen kopurua 0 0
559 . Sintagma estereotipatu kopurua 3 2
560 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 1 1
561 . Doinu erdalduna 0 3
562 . Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
564 . Diskursoa koerentea da + +
565 . Diskursoa zentzuduna da + +

23 . Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 44 102
515 . Hitz kopuru osoa 237 488
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 5,38 4,7
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 9,5
518. Hitz desberdin kopurua (mota) 128 177
519. Mota/lagina arteko harremana 0,5 0,37
520. Neologismo kopurua 0 0
521 . Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
522. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
523. Parafasia semantiko kopurua 2 0
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
525. Pertseberazio kopurua 8 17
526. Paragramatismo kopurua 0 1
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 0
528. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 2
529. Enuntziatuko aditz kopurua 1 1
530. Menpeko esaldi kopurua 0 12
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 1
532 . Inguramen kopurua 1 0
533. Sintagma estereotipatu kopurua 5 7
534. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 3 2
535. Doinu erdalduna 0 3
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 1 0
538. Diskursoa koerentea da + +
539. Diskursoa zentzuduna da + +



VI. Eranskina

DESKRIBAKETA
E G

540 . Enuntziatu kopurua 8 3
541 . Hitz kopuru osoa 32 8
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 4 2,66
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 4,8 2,66
544. Hitz desberdin kopurua (mota) 19 4
545. Mota/lagina arteko harremana 0,59 0,5
546. Neologismo kopurua 0 0
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
548. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
549. Parafasia semantiko kopurua 0 0
550. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
551 . Pertseberazio kopurua 0 1
552. Paragramatismo kopurua 0 0
553. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 0
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 0
555. Enuntziatuko aditz kopurua 0,5 1
556. Menpeko esaldi kopurua 0 0
557. Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
558 . Inguramen kopurua 0 0
559 . Sintagma estereotipatu kopurua 3 0
560 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 2 1
561 . Doinu erdalduna 0 4
562. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
564 . Diskursoa koerentea da 9 9
565. Diskursoa zentzuduna da 9 9

24. Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 9 21
515 . Hitz kopuru osoa 35 114
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 3,88 5,42
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 5 9,8
518. Hitz desberdin kopurua (mota) 15 33
519. Mota/lagina arteko harremana 0,42 0,28
520. Neologismo kopurua 0 0
521 . Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
522. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
523. Parafasia semantiko kopurua 0 1
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
525. Pertseberazio kopurua 0 1
526. Paragramatismo kopurua 0 0
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 0
528. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 0
529. Enuntziatuko aditz kopurua 0,88 0,95
530. Menpeko esaldi kopurua 0 0
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
532 . Inguramen kopurua 0 0
533 . Sintagma estereotipatu kopurua 0 0
534 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 2 3
535. Doinu erdalduna 0 4
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
538 . Diskursoa koerentea da 9 9
539 . Diskursoa zentzuduna da 9 9



VI. Eranskina

DESKRIBAKETA
E G

540 . Enuntziatu kopurua 9 9
541 . Hitz kopuru osoa 9 9
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9 9
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 9
544. Hitz desberdin kopurua (mota) 9 9
545 . Mota/lagina arteko harremana 9 9
546 . Neologismo kopurua 9 9
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
548. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
549 . Parafasia semantiko kopurua 9 9
550. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 9 9
551 . Pertseberazio kopurua 9 9
552 . Paragramatismo kopurua 9 9
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 9
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 9 9
555. Enuntziatuko aditz kopurua 9 9
556 . Menpeko esaldi kopurua 9 9
557. Sintagmarteko atseden kopurua 9 9
558. Inguramen kopurua 9 9
559. Sintagma estereotipatu kopurua 9 9
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 9
561 . Doinu erdalduna 9 9
562 . Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 9
563. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 9
564. Diskursoa koerentea da 9 9
565 . Diskursoa zentzuduna da 9 9

25. Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 9 9
515 . Hitz kopuru osoa 9 9
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9 9
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 9
518 . Hitz desberdin kopurua (mota) 9 9
519 . Mota/lagina arteko harremana 9 9
520. Neologismo kopurua 9 9
521.Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
522.Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
523 . Parafasia semantiko kopurua 9 9
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 9 9
525 . Pertseberazio kopurua 9 9
526. Paragramatismo kopurua 9 9
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 9
528 . Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 9 9
529 . Enuntziatuko aditz kopurua 9 9
530 . Menpeko esaldi kopurua 9 9
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 9 9
532. Inguramen kopurua 9 9
533 . Sintagma estereotipatu kopurua 9 9
534 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 9
535 . Doinu erdalduna 9 9
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 9
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 9
538 . Diskursoa koerentea da 9 9
539 . Diskursoa zentzuduna da 9 9



VI. Eranskina

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 9 9
541 . Hitz kopuru osoa 62 60
542. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 6,88 6,66
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 8 7,20
544. Hitz desberdin kopurua (mota) 31 26
545 . Mota/lagina arteko harremana 0,5 0,43
546. Neologismo kopurua 2 0
547.Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
548 . Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
549 . Parafasia semantiko kopurua 0 0
550 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
551 . Pertseberazio kopurua 2 4
552 . Paragramatismo kopurua 0 0
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 2
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 0
555. Enuntziatuko aditz kopurua 1,11 1,22
556 . Menpeko esaldi kopurua 0 0
557. Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
558. Inguramen kopurua 1 0
559 . Sintagma estereotipatu kopurua 6 5
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 2 1
561 . Doinu erdalduna 0 4
562 . Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 1
564. Diskursoa koerentea da + +
565 . Diskursoa zentzuduna da + +

26. Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 44 50
515. Hitz kopuru osoa 371 650
516 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 8,43 13
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 12,6 19,8
518 . Hitz desberdin kopurua (mota) 176 189
519 . Mota/lagina arteko harremana 0,47 0,29
520. Neologismo kopurua 0 0
521. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 2
522.Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
523 . Parafasia semantiko kopurua 0 0
524 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
525 . Pertseberazio kopurua 15 59
526. Paragramatismo kopurua 0 10
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 5
528 . Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 3
529 . Enuntziatuko aditz kopurua 1,4 1,78
530 . Menpeko esaldi kopurua 0 11
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
532. Inguramen kopurua 0 0
533 . Sintagma estereotipatu kopurua 9 4
534. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 2 3
535 . Doinu erdalduna 0 4
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 7 0
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 4
538. Diskursoa koerentea da + +
539 . Diskursoa zentzuduna da + +



VI. Eranskina

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 9 9
541 . Hitz kopuru osoa 9 9
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9 9
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 9
544. Hitz desberdin kopurua (mota) 9 9
545 . Mota/lagina arteko harremana 9 9
546.Neologismo kopurua 9 9
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
548. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
549 . Parafasia semantiko kopurua 9 9
550 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 9 9
551 . Pertseberazio kopurua 9 9
552 . Paragramatismo kopurua 9 9
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 9
554 . Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 9 9
555 . Enuntziatuko aditz kopurua 9 9
556 . Menpeko esaldi kopurua 9 9
557. Sintagmarteko atseden kopurua 9 9
558. Inguramen kopurua 9 9
559 . Sintagma estereotipatu kopurua 9 9
560 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 9
561 . Doinuerdalduna 9 9
562 . Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 9
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 9
564. Diskursoa koerentea da 9 9
565 . Diskursoa zentzuduna da 9 9

27. Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 9 9
515 . Hitz kopuru osoa 9 9
516 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9 9
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 9
518 . Hitz desberdin kopurua (mota) 9 9
519 . Mota/lagina arteko harremana 9 9
520. Neologismokopurua 9 9
521. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
522. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
523 . Parafasia semantiko kopurua 9 9
524 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 9 9
525. Pertseberazio kopurua 9 9
526 . Paragramatismo kopurua 9 9
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 9
528 . Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 9 9
529. Enuntziatuko aditz kopurua 9 9
530 . Menpeko esaldi kopurua 9 9
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 9 9
532. Inguramen kopurua 9 9
533 . Sintagma estereotipatu kopurua 9 9
534. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 9
535 . Doinu erdalduna 9 9
536 . Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 9
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 9
538 . Diskursoa koerentea da 9 9
539. Diskursoa zentzuduna da 9 9



VI. Eranskina

-488 -

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 7 11
541 . Hitz kopuru osoa 52 65
542. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 7,42 5,90
543. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 6,6 8
544. Hitz desberdin kopurua (mota) 29 29
545. Mota/lagina arteko harremana 0,55 0,44
546. Neologismo kopurua 0 0
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
548. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
549. Parafasia semantiko kopurua 0 0
550. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
551 . Pertseberazio kopurua 1 2
552. Paragramatismo kopurua 1 2
553. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 4
554. Hftzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 0
555. Enuntziatuko aditz kopurua 1 0,9
556. Menpeko esaldi kopurua 0 0
557. Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
558 . Inguramen kopurua 0 0
559. Sintagma estereotipatu kopurua 1 1
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 0 0
561 . Doinu erdalduna 0 3
562. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
563. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
564. Diskursoa koerentea da + +
565 . Diskursoa zentzuduna da + +

28. Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 17 15
515. Hitz kopuru osoa 87 122
516 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 5,11 8,13
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 8 10,4
518 . Hitz desberdin kopurua (mota) 57 55
519 . Mota/lagina arteko harremana 0,65 0,45
520. Neologismo kopurua 0 0
521. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
522.Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
523 . Parafasia semantiko kopurua 0 0
524 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
525. Pertseberazio kopurua 3 4
526 . Paragramatismo kopurua 0 0
527 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 1 2
528. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 1
529. Enuntziatuko aditz kopurua 1,05 0,93
530.Menpeko esaldi kopurua 0 0
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
532 . Inguramen kopurua 0 0
533 . Sintagma estereotipatu kopurua 0 2
534 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 0 1
535. Doinu erdalduna 0 3
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
537 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
538 . Diskursoa koerentea da + +
539. Diskursoa zentzuduna da + +



VI. Eranskina

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 9 9
541 . Hitz kopuru osoa 43 9
542. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 4,77 9
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 5,80 9
544 . Hitz desberdin kopurua (mota) 21 9
545 . Mota/lagina arteko harremana 0,48 9
546.Neologismo kopurua 0 9
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 9
548.Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 9
549 . Parafasia semantiko kopurua 0 9
550 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 9
551. Pertseberazio kopurua 2 9
552 . Paragramatismo kopurua 1 9
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 9
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 9
555. Enuntziatuko aditz kopurua 0,33 9
556. Menpeko esaldi kopurua 0 9
557. Sintagmarteko atseden kopurua 0 9
558. Inguramen kopurua 0 9
559 . Sintagma estereotipatu kopurua 0 9
560 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 1 9
561 . Doinu erdalduna 0 9
562 . Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 9
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 9
564 . Diskursoa koerentea da + 9
565 . Diskursoa zentzuduna da + 9

29. Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514 . Enuntziatu kopurua 17 20
515 . Hitz kopuru osoa 104 132
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 6,11 6,6
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 7,20 9,8
518. Hitz desberdin kopurua (mota) 54 57
519. Mota/lagina arteko harremana 0,51 0,43
520. Neologismo kopurua 0 0
521. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
522.Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
523. Parafasia semantiko kopurua 0 0
524. Hltzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
525. Pertseberazio kopurua 2 0
526. Paragramatismo kopurua 0 4
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 5
528. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 1
529. Enuntziatuko aditz kopurua 1,11 0,55
530. Menpeko esaldi kopurua 0 0
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
532 . Inguramen kopurua 0 0
533. Sintagma estereotipatu kopurua 4 1
534. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 1 0
535 . Doinu erdalduna 0 5
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
538. Diskursoa koerentea da + +
539 . Diskursoa zentzuduna da + +



VI. Eranskina

-490-

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 3 9
541 . Hitz kopuru osoa 18 9
542. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 6 9
543. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 6 9
544. Hitz desberdin kopurua (mota) 11 9
545. Mota/lagina arteko harremana 0,61 9
546. Neologismo kopurua 0 9
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 9
548. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 9
549. Parafasia semantiko kopurua 0 9
550. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 9
551 . Pertseberazio kopurua 4 9
552 . Paragramatismo kopurua 0 9
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 9
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 9
555. Enuntziatuko aditz kopurua 1 9
556.Menpeko esaldi kopurua 0 9
557 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 9
558 . Inguramen kopurua 0 9
559 . Sintagma estereotipatu kopurua 2 9
560 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 1 9
561 . Doinu erdalduna 0 9
562. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 9
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 9
564 . Diskursoa koerentea da + 9
565. Diskursoa zentzuduna da + 9

30. Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 7 9
515. Hitz kopuru osoa 36 9
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 5,14 9
517 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 6 9
518. Hitz desberdin kopurua (mota) 26 9
519. Mota/lagina arteko harremana 0,72 9
520. Neologismo kopurua 0 9
521 . Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 9
522. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 9
523. Parafasia semantiko kopurua 0 9
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 9
525. Pertseberazio kopurua 0 9
526. Paragramatismo kopurua 0 9
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 9
528. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 9
529. Enuntziatuko aditz kopurua 1,28 9
530. Menpeko esaldi kopurua 1 9
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 9
532 . Inguramen kopurua 0 9
533. Sintagma estereotipatu kopurua 0 9
534. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 0 9
535. Doinu erdalduna 0 9
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 9
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 9
538. Diskursoa koerentea da + 9
539. Diskursoa zentzuduna da + 9



VI. Eranskina

-491 -

DESKRIBAKETA
E G

540 . Enuntziatu kopurua 9 3
541 . Hitz kopuru osoa 9 11
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9 3,66
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 10
544. Hitz desberdin kopurua (mota) 9 0,9
545. Mota/lagina arteko harremana 9 0
546. Neologismo kopurua 9 0
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 0
548. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 0
549. Parafasia semantiko kopurua 9 0
550. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 9 0
551 . Pertseberazio kopurua 9 0
552. Paragramatismo kopurua 9 0
553. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 0
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 9 0
555. Enuntziatuko aditz kopurua 9 0,66
556.Menpeko esaldi kopurua 9 0
557 . Sintagmarteko atseden kopurua 9 0
558 . Inguramen kopurua 9 0
559 . Sintagma estereotipatu kopurua 9 0
560 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 1
561 . Doinu erdalduna 9 5
562 . Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 0
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 0
564 . Diskursoa koerentea da 9 +
565 . Diskursoa zentzuduna da 9 +

31. Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 9 52
515 . Hitz kopuru osoa 9 353
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9 6,78
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 16,8
518. Hitz desberdin kopurua (mota) 9 127
519. Mota/lagina arteko harremana 9 0,35
520. Neologismo kopurua 9 0
521 . Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 0
522. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 0
523. Parafasia semantiko kopurua 9 0
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 9 0
525. Pertseberazlo kopurua 9 13
526. Paragramatismo kopurua 9 6
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 3
528. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 9 4
529. Enuntziatuko aditz kopurua 9 1
530.Menpeko esaldi kopurua 9 3
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 9 0
532 . Inguramen kopurua 9 1
533 . Sintagma estereotipatu kopurua 9 1
534 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 1
535. Doinu erdalduna 9 5
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 1
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 0
538 . Diskursoa koerentea da 9 +
539 . Diskursoa zentzuduna da 9 +



VI. Eranskina

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 8 8
541 . Hitz kopuru osoa 36 48
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 4,5 6
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 6,6 7
544 . Hitz desberdin kopurua (mota) 19 25
545 . Mota/lagina arteko harremana 0,52 0,52
546. Neologismo kopurua 0 0
547.Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 1 0
548. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
549 . Parafasia semantiko kopurua 0 0
550 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
551. Pertseberazio kopurua 1 0
552 . Paragramatismo kopurua 0 3
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 2
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 0
555 . Enuntziatuko aditz kopurua 1 1
556 . Menpeko esaldi kopurua 0 0
557. Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
558.Inguramen kopurua 0 0
559 . Sintagma estereotipatu kopurua 2 2
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 1 0
561 . Doinu erdalduna 0 4
562 . Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
564. Diskursoa koerentea da + +
565 . Diskursoa zentzuduna da + +

32. Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 33 23
515 . Hitz kopuru osoa 202 111
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 6,12 4,82
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 10 7,6
518 . Hitz desberdin kopurua (mota) 120 55
519 . Mota/lagina arteko harremana 0,59 0,49
520 . Neologismo kopurua 0 0
521 . Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
522 . Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
523 . Parafasia semantiko kopurua 0 0
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
525 . Pertseberazio kopurua 7 7
526. Paragramatismo kopurua 0 1
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 1
528. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 1
529. Enuntziatuko aditz kopurua 0,9 1,13
530. Menpeko esaldi kopurua 1 2
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
532. Inguramen kopurua 0 1
533. Sintagma estereotipatu kopurua 5 1
534. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 0 3
535 . Doinu erdalduna 0 4
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
538. Diskursoa koerentea da + +
539 . Diskursoa zentzuduna da + +



VI. Eranskina

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 9 19
541. Hitz kopuru osoa 110 182
542. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 12,2 9,5
543. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 15 11,2
544. Hitz desberdin kopurua (mota) 49 45
545. Mota/lagina arteko harremana 0,44 0,25
546. Neologismo kopurua 0 0
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
548. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 1
549. Parafasia semantiko kopurua 1 0
550. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
551. Pertseberazio kopurua 32 29
552. Paragramatismo kopurua 0 2
553. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 2 2
554. I-litzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 0
555. Enuntziatuko aditz kopurua 1,66 1,26
556. Menpeko esaldi kopurua 0 0
557. Sintagmarteko atseden kopurua 1 2
558. Inguramen kopurua 0 1
559. Sintagma estereotipatu kopurua 2 2
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 1 1
561. Doinu erdalduna 1 3
562. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
563. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 41 0
564. Diskursoa koerentea da + +
565. Diskursoa zentzuduna da + +

33. Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 29 42
515. Hitz kopuru osoa 349 402
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 12,05 9,57
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 21,4 19
518. Hitz desberdin kopurua (mota) 115 117
519. Mota/lagina arteko harremana 0,35 0,27
520. Neologismo kopurua 0 0
521. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
522. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
523. Parafasia semantiko kopurua 1 5
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
525. Pertseberazio kopurua 47 37
526. Paragramatismo kopurua 2 5
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 3 4
528. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 2
529. Enuntziatuko aditz kopurua 0,9 1,2
530. Menpeko esaldi kopurua 4 1
531. Sintagmarteko atseden kopurua 1 0
532. Inguramen kopurua 1 1
533. Sintagma estereotipatu kopurua 5 7
534. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 8 7
535. Doinu erdalduna 0 3
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 144 0
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
538. Diskursoa koerentea da + +
539. Diskursoa zentzuduna da + +



VI. Eranskina

-494

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 9 10
541 . Hitz kopuru osoa 9 53
542. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9 5,3
543. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 7
544. I-litz desberdin kopurua (mota) 9 32
545. Mota/lagina arteko harremana 9 0,6
546. Neologismo kopurua 9 0
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 0
548. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 0
549. Parafasia semantiko kopurua 9 1
550. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 9 1
551 . Pertseberazio kopurua 9 0
552. Paragramatismo kopurua 9 0
553. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 0
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 9 0
555. Enuntziatuko aditz kopurua 9 1
556.Menpeko esaldi kopurua 9 1
557. Sintagmarteko atseden kopurua 9 0
558 . Inguramen kopurua 9 0
559 . Sintagma estereotipatu kopurua 9 1
560 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 1
561 . Doinu erdalduna 9 4
562. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 0
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 0
564 . Diskursoa koerentea da 9 +
565. Diskursoa zentzuduna da 9 +

34. Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 9 9
515 . Hitz kopuru osoa 9 9
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9 9
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 9
518.1-litz desberdin kopurua (mota) 9 9
519. Mota/lagina arteko harremana 9 9
520 . Neologismo kopurua 9 9
521. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
522 . Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
523 . Parafasia semantiko kopurua 9 9
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 9 9
525. Pertseberazio kopurua 9 9
526. Paragramatismo kopurua 9 9
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 9
528 . Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 9 9
529 . Enuntziatuko aditz kopurua 9 9
530. Menpeko esaldi kopurua 9 9
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 9 9
532. Inguramen kopurua 9 9
533. Sintagma estereotipatu kopurua 9 9
534. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 9
535 . Doinu erdalduna 9 9
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 9
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 9
538. Diskursoa koerentea da 9 9
539 . Diskursoa zentzuduna da 9 9



VI. Eranskina

-495-

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 9 10
541 . Hitz kopuru osoa 53 90
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 5,88 9
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 7,2 11,8
544 . Hitz desberdin kopurua (mota) 30 24
545 . Mota/lagina arteko harremana 0,56 0,26
546. Neologismo kopurua 0 0
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
548.Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
549 . Parafasia semantiko kopurua 0 0
550. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
551 . Pertseberazio kopurua 6 16
552 . Paragramatismo kopurua 0 0
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 1
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 0
555. Enuntziatuko aditz kopurua 1 1,4
556. Menpeko esaldi kopurua 2 2
557. Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
558 . Inguramen kopurua 0 0
559 . Sintagma estereotipatu kopurua 1 2
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 0 3
561 . Doinu erdalduna 0 3
562. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
563. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
564. Diskursoa koerentea da + +
565. Diskursoa zentzuduna da + +

35. Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 13 22
515 . Hitz kopuru osoa 100 162
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 7,69 7,36
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 10,8 13,2
518 . Hitz desberdin kopurua (mota) 54 61
519 . Mota/lagina arteko harremana 0,54 0,37
520. Neologismo kopurua 0 0
521. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
522. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 1
523 . Parafasia semantiko kopurua 0 0
524 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
525 . Pertseberazio kopurua 8 35
526. Paragramatismo kopurua 0 0
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 0
528 . Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 1
529. Enuntziatuko aditz kopurua 1 1,18
530.Menpeko esaldi kopurua 2 3
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
532. Inguramen kopurua 0 0
533 . Sintagma estereotipatu kopurua 2 2
534 . I-litzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 1 0
535. Doinu erdalduna 0 3
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
538 . Diskursoa koerentea da + +
539. Diskursoa zentzuduna da + +



VI. Eranskina

-496-

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 9 9
541 . Hitz kopuru osoa 9 9
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9 9
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 9
544 . Hitz desberdin kopurua (mota) 9 9
545 . Mota/lagina arteko harremana 9 9
546.Neologismo kopurua 9 9
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
548. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
549 . Parafasia semantiko kopurua 9 9
550 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 9 9
551. Pertseberazio kopurua 9 9
552 . Paragramatismo kopurua 9 9
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 9
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 9 9
555. Enuntziatuko aditz kopurua 9 9
556 . Menpeko esaldi kopurua 9 9
557. Sintagmarteko atseden kopurua 9 9
558. Inguramen kopurua 9 9
559 . Sintagma estereotipatu kopurua 9 9
560 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 9
561 . Doinu erdalduna 9 9
562 . Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 9
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 9
564 . Diskursoa koerentea da 9 9
565 . Diskursoa zentzuduna da 9 9

36 . Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 9 9
515 . Hitz kopuru osoa 9 9
516. Enuntzfatuaren batazbesteko luzera 9 9
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 9
518. Hitz desberdin kopurua (mota) 9 9
519. Mota/laglna arteko harremana 9 9
520. Neologismo kopurua 9 9
521 . Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
522. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
523. Parafasia semantiko kopurua 9 9
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 9 9
525. Pertseberazio kopurua 9 9
526. Paragramatismo kopurua 9 9
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 9
528. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 9 9
529. Enuntziatuko aditz kopurua 9 9
530.Menpeko esaldi kopurua 9 9
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 9 9
532 . Inguramen kopurua 9 9
533. Sintagma estereotipatu kopurua 9 9
534. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 9
535. Doinu erdalduna 9 9
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 9
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 9
538. Diskursoa koerentea da 9 9
539. Diskursoa zentzuduna da 9 9



VI. Eranskina

-497-

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 9 9
541 . Hitz kopuru osoa 9 9
542. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9 9
543. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 9
544. Hitz desberdin kopurua (mota) 9 9
545. Mota/lagina arteko harremana 9 9
546. Neologismo kopurua 9 9
547.Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
548. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
549. Parafasia semantiko kopurua 9 9
550. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 9 9
551 . Pertseberazio kopurua 9 9
552. Paragramatismo kopurua 9 9
553. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 9
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 9 9
555. Enuntziatuko aditz kopurua 9 9
556. Menpeko esaldi kopurua 9 9
557. Sintagmarteko atseden kopurua 9 9
558 . Inguramen kopurua 9 9
559. Sintagma estereotipatu kopurua 9 9
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 9
561 . Doinu erdalduna 9 9
562. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 9
563. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 9
564. Diskursoa koerentea da 9 9
565. Diskursoa zentzuduna da 9 9

37. Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 9 9
515 . Hitz kopuru osoa 9 9
516. Enuntziatuaren batazbestekoluzera 9 9
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 9
518. Hitz desberdin kopurua (mota) 9 9
519. Mota/lagina arteko harremana 9 9
520. Neologismo kopurua 9 9
521 . Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
522.Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
523. Parafasia semantiko kopurua 9 9
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 9 9
525. Pertseberazio kopurua 9 9
526. Paragramatismo kopurua 9 9
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 9
528. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 9 9
529. Enuntziatuko aditz kopurua 9 9
530. Menpeko esaldi kopurua 9 9
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 9 9
532 . Inguramen kopurua 9 9
533. Sintagma estereotipatu kopurua 9 9
534. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 9
535 . Doinu erdalduna 9 9
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 9
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 9
538. Diskursoa koerentea da 9 9
539 . Diskursoa zentzuduna da 9 9



VI. Eranskina

-498-

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 6 5
541 . Hitz kopuru osoa 24 32
542. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 4 6,4
543. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 4,2 6,4
544. Hitz desberdin kopurua (mota) 16 18
545. Mota/lagina arteko harremana 0,66 0,56
546. Neologismo kopurua 0 0
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 5
548. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
549. Parafasia semantiko kopurua 0 0
550. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
551 . Pertseberazio kopurua 3 2
552. Paragramatismo kopurua 2 0
553. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 3 0
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 0
555. Enuntziatuko aditz kopurua 1 1,2
556. Menpeko esaldi kopurua 0 0
557. Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
558 . Inguramen kopurua 0 0
559. Sintagma estereotipatu kopurua 0 0
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 2 0
561 . Doinu erdalduna 0 2
562. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 5 0
563. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 1 0
564. Diskursoa koerentea da + +
565 . Diskursoa zentzuduna da + +

38. Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514 . Enuntziatu kopurua 5 14
515 . Hitz kopuru osoa 42 76
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 8,4 5,42
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 8,4 7,6
518 . Hitz desberdin kopurua (mota) 35 37
519 . Mota/lagina arteko harremana 0,83 0,48
520. Neologismo kopurua 0 0
521.Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 3 1
522.Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 1 0
523 . Parafasia semantiko kopurua 0 0
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
525 . Pertseberazio kopurua 4 3
526. Paragramatismo kopurua 0 1
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 1 0
528 . Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 1 1
529 . Enuntziatuko aditz kopurua 1,4 1,21
530 . Menpeko esaldi kopurua 0 2
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
532. Inguramen kopurua 0 0
533 . Sintagma estereotipatu kopurua 0 0
534 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 0 2
535. Doinu erdalduna 0 2
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 10 0
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
538 . Diskursoa koerentea da + +
539. Diskursoa zentzuduna da + +



VI. Eranskina

-499-

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 9 9
541 . Hitz kopuru osoa 9 9
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9 9
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 9
544. Hitz desberdin kopurua (mota) 9 9
545 . Mota/lagina arteko harremana 9 9
546. Neologismo kopurua 9 9
547.Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
548 . Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
549 . Parafasia semantiko kopurua 9 9
550. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 9 9
551 . Pertseberazio kopurua 9 9
552 . Paragramatismo kopurua 9 9
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 9
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 9 9
555 . Enuntziatuko aditz kopurua 9 9
556 . Menpeko esaldi kopurua 9 9
557. Sintagmarteko atseden kopurua 9 9
558. Inguramen kopurua 9 9
559 . Sintagma estereotipatu kopurua 9 9
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 9
561 . Doinu erdalduna 9 9
562 . Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 9
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 9
564. Diskursoa koerentea da 9 9
565 . Diskursoa zentzuduna da 9 9

39. Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 9 9
515. Hitz kopuru osoa 9 9
516 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9 9
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 9
518 . Hitz desberdin kopurua (mota) 9 9
519 . Mota/lagina arteko harremana 9 9
520. Neologismo kopurua 9 9
521. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
522.Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
523 . Parafasia semantiko kopurua 9 9
524 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 9 9
525. Pertseberazio kopurua 9 9
526 . Paragramatismo kopurua 9 9
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 9
528. I-litzen ordenean egindako hutsegite kopurua 9 9
529 . Enuntziatuko aditz kopurua 9 9
530 . Menpeko esaldi kopurua 9 9
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 9 9
532. Inguramen kopurua 9 9
533 . Sintagma estereotipatu kopurua 9 9
534 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 9
535 . Doinu erdalduna 9 9
536 . Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 9
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 9
538 . Diskursoa koerentea da 9 9
539 . Diskursoa zentzuduna da 9 9



VI. Eranskina

-500-

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 9 9
541 . Hitz kopuru osoa 9 9
542. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9 9
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 9
544 . Hitz desberdin kopurua (mota) 9 9
545. Mota/lagina arteko harremana 9 9
546. Neologismo kopurua 9 9
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
548 . Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
549. Parafasia semantiko kopurua 9 9
550 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 9 9
551 . Pertseberazio kopurua 9 9
552 . Paragramatismo kopurua 9 9
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 9
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 9 9
555. Enuntziatuko aditz kopurua 9 9
556. Menpeko esaldi kopurua 9 9
557. Sintagmarteko atseden kopurua 9 9
558 . Inguramen kopurua 9 9
559 . Sintagma estereotipatu kopurua 9 9
560 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 9
561 . Doinu erdalduna 9 9
562. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 9
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 9
564 . Diskursoa koerentea da 9 9
565. Diskursoa zentzuduna da 9 9

40. Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatukopurua 9 9
515 . Hitz kopuru osoa 9 9
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9 9
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 9
518. Hitz desberdin kopurua (mota) 9 9
519. Mota/lagina arteko harremana 9 9
520. Neologismo kopurua 9 9
521 . Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
522. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
523. Parafasia semantiko kopurua 9 9
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 9 9
525. Pertseberazio kopurua 9 9
526. Paragramatismo kopurua 9 9
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 9
528. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 9 9
529. Enuntziatuko aditz kopurua 9 9
530. Menpeko esaldi kopurua 9 9
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 9 9
532 . Inguramen kopurua 9 9
533. Sintagma estereotipatu kopurua 9 9
534. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 9
535 . Doinu erdalduna 9 9
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 9
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 9
538. Diskursoa koerentea da 9 9
539 . Diskursoa zentzuduna da 9 9



VI. Eranskina

-501 -

DESKRIBAKETA
E

540. Enuntziatukopurua 9 9
541 . Hitz kopuru osoa 9 9
542. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9 9
543. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 9
544. Hitz desberdin kopurua (mota) 9 9
545. Mota/lagina arteko harremana 9 9
546. Neologismo kopurua 9 9
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
548. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
549. Parafasia semantiko kopurua 9 9
550. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 9 9
551 . Pertseberazio kopurua 9 9
552. Paragramatismo kopurua 9 9
553. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 9
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 9 9
555. Enuntziatuko aditz kopurua 9 9
556. Menpeko esaldi kopurua 9 9
557. Sintagmarteko atseden kopurua 9 9
558 . Inguramen kopurua 9 9
559 . Sintagma estereotipatu kopurua 9 9
560 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 9
561 . Doinu erdalduna 9 9
562. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 9
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 9
564 . Diskursoa koerentea da 9 9
565. Diskursoa zentzuduna da 9 9

41 . Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 23 65
515 . Hitz kopuru osoa 217 585
516 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9,4 9
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 19,6 19,4
518 . Hitz desberdin kopurua (mota) 90 103
519 . Mota/lagina arteko harremana 0,41 0,17
520. Neologismokopurua 0 0
521.Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
522. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 1
523 . Parafasia semantiko kopurua 1 3
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 4
525 . Pertseberazio kopurua 17 18
526. Paragramatismo kopurua 2 4
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 5
528 . Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 2
529 . Enuntziatuko aditz kopurua 1,3 1,23
530 . Menpeko esaldi kopurua 2 10
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 2
532. Inguramen kopurua 0 1
533 . Sintagma estereotipatu kopurua 7 4
534. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 1 4
535. Doinu erdalduna 0 4
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 6 0
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
538. Diskursoa koerentea da + +
539 . Diskursoa zentzuduna da + +



VI. Eranskina

-502-

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 8 7
541 . Hitz kopuru osoa 55 58
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 6,87 8,28
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 8,8 9
544 . Hitz desberdin kopurua (mota) 30 22
545 . Mota/lagina arteko harremana 0,54 0,37
546. Neologismo kopurua 0 0
547.Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 3 1
548. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
549 . Parafasia semantiko kopurua 0 2
550 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 1
551. Pertseberazio kopurua 5 6
552 . Paragramatismo kopurua 0 0
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 2 2
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 2 0
555. Enuntziatuko aditz kopurua 0,75 1,28
556. Menpeko esaldi kopurua 0 0
557 . Sintagmarteko atseden kopurua 1 0
558 . Inguramen kopurua 1 0
559 . Sintagma estereotipatu kopurua 0 0
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 1 2
561 . Doinu erdalduna 0 0
562. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
563. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
564. Diskursoa koeren tea da + +
565. Diskursoa zentzuduna da + +

42. Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 8 60
515 . Hitz kopuru osoa 99 811
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 12,37 13,51
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 17,4 22
518. Hitz desberdin kopurua (mota) 39 370
519. Mota/lagina arteko harremana 0,39 0,45
520. Neologismo kopurua 0 0
521. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 1 7
522.Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 2
523. Parafasia semantiko kopurua 0 4
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 9
525 . Pertseberazio kopurua 8 7
526. Paragramatismo kopurua 2 3
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 5 0
528 . Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 2 0
529 . Enuntziatuko aditz kopurua 1,75 1,7
530 . Menpeko esaldi kopurua 0 13
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
532. Inguramen kopurua 0 6
533 . Sintagma estereotipatu kopurua 0 3
534 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 1 0
535 . Doinu erdalduna 0 0
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 2 0
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
538 . Diskursoa koerentea da + +
539 . Diskursoa zentzuduna da + +



VI. Eranskina

-503-

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 9 9
541 . Hitz kopuru osoa 9 9
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9 9
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 9
544 . Hitz desberdin kopurua (mota) 9 9
545 . Mota/lagina arteko harremana 9 9
546. Neologismokopurua 9 9
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
548 . Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
549 . Parafasia semantiko kopurua 9 9
550 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 9 9
551. Pertseberazio kopurua 9 9
552 . Paragramatismo kopurua 9 9
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 9
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 9 9
555. Enuntziatuko aditz kopurua 9 9
556. Menpeko esaldi kopurua 9 9
557. Sintagmarteko atseden kopurua 9 9
558 . lnguramen kopurua 9 9
559 . Sintagma estereotipatu kopurua 9 9
560 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 9
561 . Doinu erdalduna 9 9
562. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 9
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 9
564 . Diskursoa koerentea da 9 9
565. Diskursoa zentzuduna da 9 9

43. Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 23 9
515 . Hitz kopuru osoa 238 119
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 10,34 13,22
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 18,2 16
518 . Hitz desberdin kopurua (mota) 81 79
519 . Mota/lagina arteko harremana 0,34 0,66
520. Neologismo kopurua 0 0
521. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
522 . Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 1 0
523 . Parafasia semantiko kopurua 0 0
524 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
525 . Pertseberazio kopurua 1 2
526. Paragramatismo kopurua 0 0
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 0
528 . Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 1
529 . Enuntziatuko aditz kopurua 1,17 1,6
530 . Menpeko esaldi kopurua 2 0
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
532. Inguramen kopurua 0 0
533 . Sintagma estereotipatu kopurua 0 1
534 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 0 1
535 . Doinu erdalduna 0 5
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
538 . Diskursoa koerentea da + +
539 . Diskursoa zentzuduna da + +



VI. Eranskina

-504-

DESKRIBAKETA
E G

540. Enntziatukopurua 6 6
541 . Hitz kopuru osoa 42 35
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 7 5,83
543. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 7,40 6
544 . I-litz desberdin kopurua (mota) 30 22
545. Mota/lagina arteko harremana 0,72 0,62
546. Neologismo kopurua 0 0
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
548. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
549 . Parafasia semantiko kopurua 0 0
550 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
551 . Pertseberazio kopurua 0 0
552 . Paragramatismo kopurua 0 0
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 0
554. Hltzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 0
555. Enuntziatuko aditz kopurua 1,5 1
556 . Menpeko esaldi kopurua 0 0
557. Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
558. Inguramen kopurua 0 0
559 . Sintagma estereotipatu kopurua 1 0
560 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 0 0
561 . Doinu erdalduna 0 2
562 . Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
564 . Diskursoa koerentea da + +
565 . Diskursoa zentzuduna da + +

44. Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 45 29
515 . Hitz kopuru osoa 508 283
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 11,6 9,75
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 15,2 20,2
518. Hitz desberdin kopurua (mota) 288 127
519. Mota/lagina arteko harremana 0,56 0,44
520. Neologismo kopurua 0 0
521 . Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 1
522. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 3
523. Parafasia semantiko kopurua 0 0
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
525. Pertseberazio kopurua 6 10
526. Paragramatismo kopurua 0 1
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 0
528. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 1
529. Enuntziatuko aditz kopurua 1,57 1,17
530. Menpeko esaldi kopurua 6 0
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
532 . Inguramen kopurua 0 0
533. Sintagma estereotipatu kopurua 3 1
534. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 1 1
535. Doinu erdalduna 0 2
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
538. Diskursoa koerentea da + +
539. Diskursoa zentzuduna da + +



VI. Eranskina

-505-

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 3 9
541 . Hitz kopuru osoa 12 9
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 4 9
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 0 9
544 . Hitz desberdin kopurua (mota) 12 9
545 . Mota/lagina arteko harremana 1 9
546. Neologismo kopurua 0 9
547. Ondorloz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 9
548. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 9
549 . Parafasia semantiko kopurua 0 9
550 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 9
551. Pertseberazio kopurua 0 9
552 . Paragramatismo kopurua 0 9
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 9
554 . Hitzen ordenean egindako hutsegíte kopurua 0 9
555 . Enuntziatuko aditz kopurua 1,33 9
556 . Menpeko esaldi kopurua 0 9
557. Sintagmarteko atseden kopurua 0 9
558. Inguramen kopurua 0 9
559 . Sintagma estereotipatu kopurua 0 9
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 0 9
561 . Doinu erdalduna 0 9
562 . Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 9
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 9
564. Diskursoa koerentea da + 9
565 . Diskursoa zentzuduna da + 9

45 . Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 5 9
515 . Hitz kopuru osoa 21 9
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 4,2 9
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 4,2 9
518 . Hitz desberdin kopurua (mota) 18 9
519 . Mota/lagina arteko harremana 0,85 9
520. Neologismo kopurua 0 9
521. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 9
522.Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 9
523 . Parafasia semantiko kopurua 0 9
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 9
525 . Pertseberazio kopurua 0 9
526. Paragramatismo kopurua 0 9
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 9
528 . Hitzen ordenean egindako hutsegíte kopurua 0 9
529. Enuntziatuko aditz kopurua 0,8 9
530. Menpeko esaldi kopurua 0 9
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 9
532. Inguramen kopurua 0 9
533. Sintagma estereotipatu kopurua 0 9
534. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 0 9
535 . Doinu erdalduna 0 9
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 9
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 9
538. Diskursoa koerentea da + 9
539 . Diskursoa zentzuduna da + 9



VI. Eranskina

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 9 7
541 . Hitz kopuru osoa 9 36
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9 5,14
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 5,6
544 . Hitz desberdin kopurua (mota) 9 21
545 . Mota/lagina arteko harremana 9 0,58
546. Neologismo kopurua 9 0
547. Ondorioz logatomak sortzen di tuen parafasia fonemiko kopurua 9 1
548 . Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 0
549 . Parafasia semantiko kopurua 9 0
550. Hitzezko parafasia kopurua (soinu édo esanahiean desberdinak) 9 0
551 . Pertseberazio kopurua 9 2
552 . Paragramatismo kopurua 9 0
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 0
554 . Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 9 0
555 . Enuntziatuko aditz kopurua 9 0,71
556. Menpeko esaldi kopurua 9 0
557. Sintagmarteko atseden kopurua 9 0
558. Inguramen kopurua 9 0
559 . Sintagma estereotipatu kopurua 9 0
560 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 1
561 . Doinu erdalduna 9 3
562 . Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 0
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 0
564 . Diskursoa koerentea da 9 +
565. Diskursoa zentzuduna da 9 +

46. Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 9 9
515 . Hitz kopuru osoa 9 75
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9 8,33
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 10,4
518 . Hitz desberdin kopurua (mota) 9 39
519 . Mota/lagina arteko harremana 9 0,52
520. Neologismo kopurua 9 0
521. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 6
522. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 0
523 . Parafasia semantiko kopurua 9 0
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 9 0
525 . Pertseberazio kopurua 9 4
526. Paragramatismo kopurua 9 0
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 0
528 . Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 9 0
529 . Enuntziatuko aditz kopurua 9 0,66
530 . Menpeko esaldi kopurua 9 0
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 9 0
532. Inguramen kopurua 9 0
533 . Sintagma estereotipatu kopurua 9 0
534. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 2
535 . Doinu erdalduna 9 3
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 0
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 0
538 . Diskursoa koerentea da 9 +
539 . Diskursoa zentzuduna da 9 +



VI . Eranskina

-507-

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 8 9
541 . Hitz kopuru osoa 50 9
542. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 6,25 9
543. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 7,40 9
544. Hitz desberdin kopurua (mota) 23 9
545. Mota/lagina arteko harremana 0,46 9
546. Neologismo kopurua 0 9
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 9
548. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 9
549. Parafasia semantiko kopurua 0 9
550. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 9
551 . Pertseberazio kopurua 4 9
552. Paragramatismo kopurua 0 9
553. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 9
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 9
555. Enuntziatuko aditz kopurua 0,75 9
556. Menpeko esaldi kopurua 1 9
557. Sintagmarteko atseden kopurua 0 9
558 . Inguramen kopurua 0 9
559. Sintagma estereotipatu kopurua 0 9
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 0 9
561 . Doinu erdalduna 0 9
562. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 9
563. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 9
564. Diskursoa koeren tea da + 9
565 . Diskursoa zentzuduna da + 9

47. Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 47 10
515 . l litz kopuru osoa 529 77
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 11,25 7,7
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 16 9,8
518. Hitz desberdin kopurua (mota) 183 44
519. Mota/lagina arteko harremana 0,34 0,57
520. Neologismo kopurua 0 1
521 . Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
522. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
523. Parafasia semantiko kopurua 0 0
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
525. Pertseberazio kopurua 7 4
526. Paragramatismo kopurua 0 4
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 5
528. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 0
529. Enuntziatuko aditz kopurua 1,55 0,5
530. Menpeko esaldi kopurua 6 0
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
532 . Inguramen kopurua 0 0
533. Sintagma estereotipatu kopurua 0 0
534. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 0 0
535 . Doinu erdalduna 0 4
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 12
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 4
538. Diskursoa koerentea da + +
539 . Diskursoa zentzuduna da + +



VI. Eranskina

-508-

DES KRIBAKETA
E G

540. Enuntziatukopurua 7 9
541 . Hitz kopuru osoa 44 9
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 6,28 9
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 6,6 9
544 . Hitz desberdin kopurua (mota) 21 9
545 . Mota/lagina arteko harremana 0,47 9
546. Neologismokopurua 0 9
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 9
548.Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 9
549 . Parafasia semantiko kopurua 0 9
550 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 9
551 . Pertseberazio kopurua 6 9
552 . Paragramatismo kopurua 0 9
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 2 9
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 9
555 . Enuntziatuko aditz kopurua 0,71 9
556 . Menpeko esaldi kopurua 0 9
557. Sintagmarteko atseden kopurua 0 9
558. Inguramen kopurua 0 9
559. Sintagma estereotipatu kopurua 0 9
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 0 9
561 . Doinu erdalduna 0 9
562. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 9
563. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 9
564. Diskursoa koerentea da + 9
565 . Diskursoa zentzuduna da + 9

48 . Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatukopurua 14 15
515. Hitz kopuru osoa 250 230
516 . Enuntzfatuaren batazbesteko luzera 17,85 15,33
517 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 24,6 21,4
518 . Hitz desberdin kopurua (mota) 93 97
519 . Mota/lagina arteko harremana 0,37 0,42
520. Neologismokopurua 0 0
521. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 2
522. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 1
523 . Parafasia semantiko kopurua 0 0
524 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
525 . Pertseberazio kopurua 39 32
526. Paragramatismo kopurua 0 9
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 10
528 . Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 2
529 . Enuntziatuko aditz kopurua 2,07 2
530 . Menpeko esaldi kopurua 1 0
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 2
532. Inguramen kopurua 0 0
533. Sintagma estereotipatu kopurua 1 2
534. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 0 3
535 . Doinu erdalduna 0 4
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 5
538. Diskursoa koerentea da + +
539 . Diskursoa zentzuduna da + +



VI. Eranskina

-509-

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatukopurua 9 9
541 . Hitz kopuru osoa 9 9
542. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9 9
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 9
544 . Hitz desberdin kopurua (mota) 9 9
545 . Mota/lagina arteko harremana 9 9
546. Neologismo kopurua 9 9
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
548 . Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
549 . Parafasia semantiko kopurua 9 9
550 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 9 9
551. Pertseberazio kopurua 9 9
552 . Paragramatismo kopurua 9 9
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 9
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 9 9
555. Enuntziatuko aditz kopurua 9 9
556. Menpeko esaldi kopurua 9 9
557 . Sintagmarteko atseden kopurua 9 9
558. Inguramen kopurua 9 9
559 . Sintagma estereotipatu kopurua 9 9
560 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 9
561 . Doinu erdalduna 9 9
562. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 9
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 9
564 . Diskursoa koerentea da 9 9
565. Diskursoa zentzuduna da 9 9

49 . Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 9 9
515. Hitz kopuru osoa 9 9
516 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9 9
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 9
518 . I-litz desberdin kopurua (mota) 9 9
519 . Mota/lagina arteko harremana 9 9
520. Neologismo kopurua 9 9
521. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
522. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
523 . Parafasia semantiko kopurua 9 9
524 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 9 9
525. Pertseberazio kopurua 9 9
526 . Paragramatismo kopurua 9 9
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 9
528. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 9 9
529. Enuntziatuko aditz kopurua 9 9
530. Menpeko esaldi kopurua 9 9
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 9 9
532 . Inguramen kopurua 9 9
533 . Sintagma estereotipatu kopurua 9 9
534 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 9
535. Doinu erdalduna 9 9
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 9
537 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 9
538 . Diskursoa koerentea da 9 9
539. Diskursoa zentzuduna da 9 9



VI. Eranskina

DESKRIBAKETA

-510-

50. Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 9 17
515 . I-litz kopuru osoa 44 135
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 4,88 7,94
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 5,6 12,2
518. Hitz desberdin kopurua (mota) 30 66
519. Mota/lagina arteko harremana 0,68 0,48
520. Neologismokopurua 1 0
521 . Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 1 0
522.Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 4
523. Parafasia semantiko kopurua 0 0
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
525. Pertseberazio kopurua 3 1
526. Paragramatismo kopurua 0 0
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 0
528. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 0
529. Enuntziatuko aditz kopurua 0,77 1,17
530 . Menpeko esaldi kopurua 0 0
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
532. Inguramen kopurua 0 1
533. Sintagma estereotipatu kopurua 0 3
534. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 0 2
535 . Doinu erdalduna 0 3
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
538. Diskursoa koerentea da + +
539 . Diskursoa zentzuduna da + +

E G

540. Enuntziatu kopurua 4 6
541 . Hitz kopuru osoa 14 37
542. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 3,5 6,16
543. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 6,4
544. Hitz desberdin kopurua (mota) 9 21
545. Mota/lagina arteko harremana 1,55 0,56
546. Neologismo kopurua 0 0
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen'parafasia fonemiko kopurua 0 2
548. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
549. Parafasia semantiko kopurua 0 1
550. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
551 . Pertseberazio kopurua 1 3
552. Paragramatismo kopurua 0 0
553. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 4 2
554. Hitzen ordenan egindako hutsegite kopurua 0 0
555. Enuntziatuko aditz kopurua 0 1,5
556. Menpeko esaldi kopurua 0 0
557. Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
558 . Inguramen kopurua 0 0
559. Sintagma estereotipatu kopurua 0 1
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 3 2
561 . Doinu erdalduna 0 3
562. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
563. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 2 0
564. Diskursoa koerentea da _ +
565. Diskursoa zentzuduna da +



VI. Eranskina

-51 1 -

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 910 8
541 . Hitz kopuru osoa 58 63
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 5,8 7,87
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 8,2 9,6
544. Hitz desberdin kopurua (mota) 38 32
545 . Mota/lagina arteko harremana 0,65 0,5
546. Neologismo kopurua 0 0
547.Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
548 . Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia Éonemiko kopurua 0 0
549 . Parafasia semantiko kopurua 0 0
550. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 4 0
551 . Pertseberazio kopurua 9 4
552 . Paragramatismo kopurua 1 0
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 1 1
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 0
555. Enuntziatuko aditz kopurua 1,1 1
556. Menpeko esaldi kopurua 0 0
557. Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
558. Inguramen kopurua 0 0
559. Sintagma estereotipatu kopurua 1 1
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 4 0
561 . Doinu erdalduna 0 0
562. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 8 0
563. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
564. Diskursoa koerentea da + +
565. Diskursoa zentzuduna da + +

51 . Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 45 88
515 . Hitz kopuru osoa 328 646
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 7,28 7,34
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 12,6 15,6
518. Hitz desberdin kopurua (mota) 116 199
519. Mota/lagina arteko harremana 0,35 0,3
520. Neologismo kopurua 1 3
521. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 5 5
522. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
523. Parafasia semantiko kopurua 2 3
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 3 1
525. Pertseberazio kopurua 19 24
526. Paragramatismo kopurua 3 3
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 2 12
528. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 1 1
529. Enuntziatuko aditz kopurua 0,88 1,11
530. Menpeko esaldi kopurua 0 5
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 2 2
532 . Inguramen kopurua 3 2
533. Sintagma estereotipatu kopurua 9 16
534. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 3 6
535. Doinu erdalduna 0 0
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 16 0
537 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 1 0
538 . Diskursoa koerentea da + +
539. Diskursoa zentzuduna da + +



VI. Eranskina

-512-

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 15 16
541 . Hitz kopuru osoa 74 87
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 4,93 5,43
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 7,2 6,6
544 . Hitz desberdin kopurua (mota) 39 39
545 . Mota/lagina arteko harremana 0,52 0,44
546. Neologismokopurua 1 0
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 2 0
548. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
549 . Parafasia semantiko kopurua 0 0
550 . Hítzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 1 0
551. Pertseberazio kopurua 8 3
552 . Paragramatismo kopurua 1 0
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 1 3
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 0
555. Enuntziatuko aditz kopurua 1,06 1
556. Menpeko esaldi kopurua 0 0
557. Sintagmarteko atseden kopurua 0 1
558. Inguramen kopurua 0 0
559. Sintagma estereotipatu kopurua 3 2
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 0 0
561 . Doinu erdalduna 0 4
562. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
563. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 2
564. Diskursoa koerentea da + +
565. Diskursoa zentzuduna da + +

52. Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 25 25
515. Hitz kopuru osoa 138 213
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 5,52 8,52
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 8,2 12,6
518. Hitz desberdin kopurua (mota) 68 81
519. Mota/lagina arteko harremana 0,49 0,38
520. Neologismo kopurua 1 0
521 . Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
522. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 1 0
523. Parafasia semantiko kopurua 1 0
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
525. Pertseberazio kopurua 7 31
526. Paragramatismo kopurua 0 2
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 2 4
528. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 1
529. Enuntziatuko aditz kopurua 0,8 0,88
530. Menpeko esaldi kopurua 1 0
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 2
532. Inguramen kopurua 0 1
533. Sintagma estereotipatu kopurua 3 3
534. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 0 2
535 . Doinu erdalduna 0 4
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 3 1
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 1 2
538 . Diskursoa koerentea da + +
539 . Diskursoa zentzuduna da + +



VI. Eranskina

-513-

DESKRIBAKETA
G

540. Enuntziatu kopurua 8 8
541 . Hitz kopuru osoa 21 37
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 2,62 4,625
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 3,6 5,6
544 . Hitz desberdin kopurua (mota) 15 20
545 . Mota/lagina arteko harremana 0,88 0,54
546. Neologismo kopurua 0 0
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
548. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
549 . Parafasia semantiko kopurua 0 0
550 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
551 . Pertseberazio kopurua 0 3
552 . Paragramatismo kopurua 0 0
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 1 1
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 1
555 . Enuntziatuko aditz kopurua 0,5 1
556 . Menpeko esaldi kopurua 0 0
557. Sintagmarteko atseden kopurua 1 0
558. Inguramen kopurua 0 1
559 . Sintagma estereotipatu kopurua 0 1
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 1 1
561 . Doinu erdalduna 0 4
562 . Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
564. Diskursoa koerentea da + +
565 . Diskursoa zentzuduna da + +

53. Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514 . Enuntziatu kopurua 5 8
515 . Hitz kopuru osoa 31 66
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 6,2 8,25
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 6,2 10,8
518 . Hitz desberdin kopurua (mota) 24 33
519 . Mota/lagina arteko harremana 0,77 0,5
520 . Neologismo kopurua 0 0
521.Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 2
522 . Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
523 . Parafasia semantiko kopurua 0 0
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
525. Pertseberazio kopurua 0 4
526. Paragramatismo kopurua 0 0
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 2 1
528. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 2
529. Enuntziatuko aditz kopurua 1 0,875
530. Menpeko esaldi kopurua 0 0
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 1
532 . Inguramen kopurua 1 0
533. Sintagma estereotipatu kopurua 1 1
534. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 2 3
535 . Doinu erdalduna 0 4
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 2
538. Diskursoa koerentea da + +
539. Diskursoa zentzuduna da + +



VI. Eranskina
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54. Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 5 6
515. Hitz kopuru osoa 25 110
516 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 5 18,4
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 5 20,2
518 . Hitz desberdin kopurua (mota) 14 21
519 . Mota/lagina arteko harremana 0,5 0,19
520. Neologismokopurua 0 0
521. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 10
522. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
523 . Parafasia semantiko kopurua 0 0
524 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
525. Pertseberazio kopurua 8 54
526 . Paragramatismo kopurua 0 0
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 6 8
528. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 0
529. Enuntziatuko aditz kopurua 0,6 0,13
530. Menpeko esaldi kopurua 0 0
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 3 4
532. Inguramen kopurua 1 3
533 . Sintagma estereotipatu kopurua 3 2
534 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 4 8
535. Doinu erdalduna 0 0
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 19 0
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 5 0
538 . Diskursoa koerentea da - -
539. Diskursoa zentzuduna da

DESKRIBAKETA

540. Enuntziatu kopurua

E

3

G

8
541 . Hitz kopuru osoa 16 62
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 5,3 7,7
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 5,3 9,2
544 . Hitz desberdin kopurua (mota) 11 28
545 . Mota/lagina arteko harremana 0,5 0,4
546. Neologismokopurua 0 0
547.Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 1
548. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 1
549 . Parafasia semantiko kopurua 0 0
550 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 2
551 . Pertseberazio kopurua 4 13
552 . Paragramatismo kopurua 0 0
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 6 0
554 . Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 0
555 . Enuntziatuko aditz kopurua 0 0,25
556 . Menpeko esaldi kopurua 0 0
557. Sintagmarteko atseden kopurua 2 2
558. Inguramen kopurua 1 1
559 . Sintagma estereotipatu kopurua 2 4
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 3 9
561 . Doinu erdalduna 0 0
562 . Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 13 0
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 3 8
564 . Diskursoa koerentea da -
565 . Diskursoa zentzuduna da



VI. Eranskina
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DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 9 9
541 . Hitz kopuru osoa 9 9
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9 9
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 9
544 . Hitz desberdin kopurua (mota) 9 9
545 . Mota/lagina arteko harremana 9 9
546. Neologismokopurua 9 9
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
548. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
549 . Parafasia semantiko kopurua 9 9
550 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 9 9
551 . Pertseberazio kopurua 9 9
552. Paragramatismo kopurua 9 9
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 9
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 9 9
555. Enuntziatuko aditz kopurua 9 9
556. Menpeko esaldi kopurua 9 9
557. Sintagmarteko atseden kopurua 9 9
558. Inguramen kopurua 9 9
559 . Sintagma estereotipatu kopurua 9 9
560 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 9
561 . Doinu erdalduna 9 9
562 . Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 9
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 9
564 . Diskursoa koerentea da 9 9
565. Diskursoa zentzuduna da 9 9

55 . Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 9 9
515. Hitz kopuru osoa 9 9
516 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9 9
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 9
518 . Hitz desberdin kopurua (mota) 9 9
519 . Mota/lagina arteko harremana 9 9
520. Neologismokopurua 9 9
521. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
522 . Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
523 . Parafasia semantiko kopurua 9 9
524 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 9 9
525. Pertseberazio kopurua 9 9
526 . Paragramatismo kopurua 9 9
527 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 9
528. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 9 9
529. Enuntziatuko aditz kopurua 9 9
530. Menpeko esaldi kopurua 9 9
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 9 9
532 . Inguramen kopurua 9 9
533 . Sintagma estereotipatu kopurua 9 9
534 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 9
535. Doinu erdalduna 9 9
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 9
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 9
538 . Diskursoa koerentea da 9 9
539. Diskursoa zentzuduna da 9 9



VI. Eranskina
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DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 9 9
541 . Hitz kopuru osoa 9 9
542. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9 9
543. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 9
544. Hitz desberdin kopurua (mota) 9 9
545. Mota/lagina arteko harremana 9 9
546. Neologismo kopurua 9 9
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
548. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
549. Parafasia semantiko kopurua 9 9
550. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 9 9
551 . Pertseberazio kopurua 9 9
552. Paragramatismo kopurua 9 9
553. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 9
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 9 9
555. Enuntziatuko aditz kopurua 9 9
556. Menpeko esaldi kopurua 9 9
557. Sintagmarteko atseden kopurua 9 9
558 . Inguramen kopurua 9 9
559. Sintagma estereotipatu kopurua 9 9
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 9
561 . Doinu erdalduna 9 9
562. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 9
563. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 9
564. Diskursoa koerentea da 9 9
565. Diskursoa zentzuduna da 9 9

56. Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 9 9
515 . Hitz kopuru osoa 9 9
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 9 9
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9 9
518. Hitz desberdin kopurua (mota) 9 9
519. Mota/lagina arteko harremana 9 9
520. Neologismo kopurua 9 9
521. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
522. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 9 9
523. Parafasia semantiko kopurua 9 9
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 9 9
525. Pertseberazio kopurua 9 9
526. Paragramatismo kopurua 9 9
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 9 9
528. Hitzen ordenan egindako hutsegite kopurua 9 9
529. Enuntziatuko aditz kopurua 9 9
530. Menpeko esaldi kopurua 9 9
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 9 9
532 . Inguramen kopurua 9 9
533. Sintagma estereotipatu kopurua 9 9
534. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 9 9
535 . Doinu erdalduna 9 9
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 9 9
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 9 9
538. Diskursoa koerentea da 9 9
539 . Diskursoa zentzuduna da 9 9



VI. Eranskina

-5 17-

57. Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 5 8
515 . Hitz kopuru osoa 33 70
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 6,6 8,75
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 6,6 11
518 . Hitz desberdin kopurua (mota) 18 32
519 . Mota/lagina arteko harremana 0,54 0,45
520. Neologismokopurua 2 4
521. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 3 1
522 . Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
523 . Parafasia semantiko kopurua 0 0
524 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 2
525. Pertseberazio kopurua 7 8
526 . Paragramatismo kopurua 0 0
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 2 0
528. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 0
529. Enuntziatuko aditz kopurua 1,2 1,37
530. Menpeko esaldi kopurua 0 1
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
532 . Inguramen kopurua 0 1
533 . Sintagma estereotipatu kopurua 5 3
534 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 1 1
535. Doinu erdalduna 0 0
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
537 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 1 0
538 . Diskursoa koerentea da - +
539. Diskursoa zentzuduna da + +

DESKRIBAKETA

540. Enuntziatu kopurua

E

4

G

6
541 . Hitz kopuru osoa 26 47
542. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 6,5 7,83
543. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 6,5 8,2
544. Hitz desberdin kopurua (mota) 16 22
545. Mota/lagina arteko harremana 0,61 0,46
546. Neologismo kopurua 3 2
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 1
548. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
549. Parafasia semantiko kopurua 0 0
550. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 3
551 . Pertseberazio kopurua 2 9
552. Paragramatismo kopurua 0 0
553. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 2 0
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 0
555. Enuntziatuko aditz kopurua 1 1,16
556. Menpeko esaldi kopurua 0 0
557. Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
558 . Inguramen kopurua 0 1
559. Sintagma estereotipatu kopurua 2 1
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 1 1
561 . Doinu erdalduna 0 0
562. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
563. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 1 1
564. Diskursoa koerentea da + +
565 . Diskursoa zentzuduna da + +



VI. Eranskina

-518-

DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 7 8
541 . Hitz kopuru osoa 52 56
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 7,42 7
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 8,4 8,4
544. Hitz desberdin kopurua (mota) 28 36
545 . Mota/lagina arteko harremana 0,53 0,64
546 . Neologismo kopurua 0 0
547. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 1 0
548 . Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
549 . Parafasia semantiko kopurua 0 0
550. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
551 . Pertseberazio kopurua 3 2
552. Paragramatismo kopurua 0 0
553. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 0
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 0
555. Enuntziatuko aditz kopurua 1,42 1,12
556. Menpeko esaldi kopurua 0 1
557. Sintagmarteko atseden kopurua 0 0
558 . Inguramen kopurua 0 0
559. Sintagma estereotipatu kopurua 7 1
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 0 0
561 . Doinu erdalduna 0 0
562. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
563. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
564. Diskursoa koerentea da + +
565. Diskursoa zentzuduna da + +

58 . Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatukopurua 7 12
515. Hitz kopuru osoa 36 127
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 5,14 10,58
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 6 12,2
518. Hitz desberdin kopurua (mota) 23 61
519. Mota/lagina arteko harremana 0,63 0,48
520. Neologismo kopurua 0 0
521 . Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
522.Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
523. Parafasia semantiko kopurua 0 0
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
525. Pertseberazio kopurua 0 4
526 . Paragramatismo kopurua 0 0
527 . Ahaztutako der igorrezko gramatikazko morfema kopurua 0 0
528. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 0 0
529. Enuntziatuko aditz kopurua 0,85 1,58
530. Menpeko esaldi kopurua 0 0
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 1
532 . Inguramen kopurua 0 0
533 . Sintagma estereotipatu kopurua 2 3
534 . Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 0 1
535. Doinu erdalduna 0 0
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 0 0
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 0 0
538 . Diskursoa koerentea da + +
539 . Diskursoa zentzuduna da + +



VI. Eranskina
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DESKRIBAKETA
E G

540. Enuntziatu kopurua 17 18
541 . Hitz kopuru osoa 92 128
542 . Enuntziatuaren batazbesteko luzera 5,4 7,1
543 . Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 7,2 9,6
544 . Hitz desberdin kopurua (mota) 41 34
545 . Mota/lagina arteko harremana 0,4 0,2
546. Neologismo kopurua 0 0
547.Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
548. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 0 0
549 . Parafasia semantiko kopurua 1 2
550 . Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
551 . Pertseberazio kopurua 5 5
552 . Paragramatismo kopurua 4 3
553 . Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 3 2
554. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 4 0
555 . Enuntziatuko aditz kopurua 0,8 0,7
556 . Menpeko esaldi kopurua 0 0
557. Sintagmarteko atseden kopurua 1 1
558. Inguramen kopurua 2 0
559 . Sintagma estereotipatu kopurua 4 4
560. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 3 2
561 . Doinu erdalduna 0 0
562 . Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 3 0
563 . Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 1 2
564. Diskursoa koerentea da
565 . Diskursoa zentzuduna da

59. Subjektua

HIZKETA ESPONTANEOA
E G

514. Enuntziatu kopurua 26 32
515 . Hitz kopuru osoa 143 201
516. Enuntziatuaren batazbesteko luzera 6,3 6,2
517. Bost enuntziatu luzeenen batazbesteko luzera 9,6 12,6
518 . Hitz desberdin kopurua (mota) 49 90
519 . Mota/lagina arteko harremana 0,3 0,4
520 . Neologismo kopurua 0 0
521. Ondorioz logatomak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 1 0
522. Ondorioz hitzak sortzen dituen parafasia fonemiko kopurua 1 0
523. Parafasia semantiko kopurua 1 2
524. Hitzezko parafasia kopurua (soinu edo esanahiean desberdinak) 0 0
525. Pertseberazio kopurua 3 10
526. Paragramatismo kopurua 12 11
527. Ahaztutako derrigorrezko gramatikazko morfema kopurua 7 4
528. Hitzen ordenean egindako hutsegite kopurua 3 4
529. Enuntziatuko aditz kopurua 0,7 0,7
530. Menpeko esaldi kopurua 0 2
531 . Sintagmarteko atseden kopurua 0 5
532 . Inguramen kopurua 1 1
533. Sintagma estereotipatu kopurua 10 6
534. Hitzak aurkitzeko zailtasun nabarmena 4 3
535. Doinu erdalduna 0 0
536. Aproposak ez diren erdaldun hitz kopurua 5 1
537. Semantikoki okerrak diren esaldi kopurua 7 2
538. Diskursoa koerentea da
539. Diskursoa zentzuduna da



VI. Eranskina

1 . B. Atala

SCORES BY SECTION Eusk. Gazt .

2 . Pointing 1.000 1 .000
3. Commands 0.933 0.933
4. Verbal Auditory Discrimination 0.888 0.888
5. Syntactic Comprehension 0.747 0.666
6. Semantic Categories 0.600 0.800
7. Synonyms 0.400 0.000
8. Antonyms 0.500 0.300
9. Grammaticality Judgment 1 .000 1 .000
10. Semantic Acceptability 0.800 0.800
11 . Repetition of Words 0.966 1 .000
12. Lexical Decision 0.900 0.866
13. Repetition of Sentences 1.000 1 .000
14. Series 1.000 1 .000
15. Verbal Fluency 1.000 1 .000
16. Naming 1.000 0.850
17. Sentence Construction 0.866 0.583
18. Semantic Opposites 0.500 0.700
19. Derivational Morphology 0.200 0.300
20. Morphological Opposites 0.000 0.700
21 . Description 0.666 0.333
22. Mental Arithmetic 0.400 0.466
23. Listening Comprehension 0.600 0.200
24. Reading Words Aloud 1.000 1 .000
25. Reading Sentences Aloud 0.600 0.500
26. Reading Comprehension - Paragraph 0.500 0.166
27. Copying 1 .000 0.000
28. Dictation of Words 0.800 0.000
29. Dictation of Sentences 0.000 0.000
30. Reading Comprehension - Words 0.600 0.900
31. Reading Comprehension - Sentences 0.300 0.800

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk. :

0 .888 0.966 N/A 0.666 0.666 1 .000 N/A Phonlgy 0.921
N/A N/A N/A 0.173 0.173 N/A N/A Mrphlgy 0.173
0.700 1 .000 1 .000 0.666 0.833 0.450 0.000 Lexicon 0.694
0.793 0.966 0.900 0.703 0.666 0.800 0.600 Syntax 0.795
0.545 N/A 0.800 0.515 0.666 0.500 N/A Smntics 0.571

Compreh
0.736

Repetit Judgmnt LxdAcc Proposi
0.543

Reading
0.500

Wrlting
0.678 0.4500.970 0.900

Decimal Scores Gazt. :

N/A 0.333 0.333 1.000 N/A Phonlgy 0.9060.888 1 .000
N/A N/A N/A 0.478 0.478 N/A N/A Mrphlgy 0.478
0.683 1 .000 1 .000 0.333 0.533 0.650 0.000 Lexicon 0.672
0.777 1 .000 0.866 0.625 0.333 0.950 0.000 Syntax 0.737
0.181 N/A 0.800 0.454 0.333 0.166 N/A Smntics 0.428

Compreh
0.703

Repetit Judgmnt LxclAcc Proposi
0.533

Reading
0 .468

Writing
0.767 0.0001 .000

	

0.880



VI. Eranskina

2. B. Atala

SCORES BY SECTION Eusk. Gazt.

2. Pointing 1 .000 1.000
3. Commands 1.000 1.000
4. Verbal Auditory Discrimination 0.777 0.750
5. Syntactic Comprehension 0.563 0.716
6. Semantic Categories 1 .000 1.000
7. Synonyms 1 .000 1.000
8. Antonyms 0.800 0.800
9. Grammaticality Judgment 0.900 0.700
10. Semantic Acceptability 1.000 0.900
11 . Repetition of Words 0.966 0.966
12. Lexical Decision 0.966 0.896
13. Repetition of Sentences 0.857 0.714
14. Sertes 1 .000 1 .000
15. Verbal Fluency 1 .000 1 .000
16. Naming 1 .000 0.950
17. Sentence Construction 1.000 0.800
18. Semantic Opposites 0.900 1 .000
19. Derivational Morphology 0 .400 1 .000
20. Morphological Opposites 0 .000 0.900
21 . Description 0 .666 0.333
22. Mental Arithmetic 0 .666 0.750
23. Listening Comprehension 1 .000 0.800
24. Reading Words Aloud 1 .000 0.900
25. Reading Sentences Aloud 1 .000 1 .000
26. Reading Comprehension - Paragraph 1.000 1 .000
27. Copying 0.000 1 .000
28. Dictation of Words N/A 1.000
29. Dictation of Sentences N/A 1.000
30. Reading Comprehension - Words 0.600 0.900
31. Reading Comprehension - Sentences 0.300 0.875

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk . :

0.777 0.966 N/A 0.666 0.666 1 .000 N/A Phonlgy 0.890
N/A N/A N/A 0.260 0.260 N/A N/A Mrphlgy 0.260
0.598 0.857 0.900 0.666 0.944 0.650 N/A Lexicon 0.670
0.849 0.966 0.966 0.928 0.666 0.800 0.000 Syntax 0.896
1 .000 N/A 1.000 0.878 0.666 1 .000 N/A Smntics 0.920

Compreh
0.706

Repetit
0.955

Judgmnt LxclAcc Proposi Reading
0.580

Writing
0.803 0.0000.960 0.771

Decimal Scores Gazt. :

0 .333 0.333 0.900 N/A Phonlgy 0.8380.750 0.966 N/A
N/A N/A N/A 0.869 0.869 N/A N/A Mrphlgy 0.869
0.784 0.714 0.700 0.333 0.722 0.944 1 .000 Lexicon 0.785
0.918 0.966 0.896 0 .901 0.333 0.900 1 .000 Syntax 0.913
0.909 N/A 0.900 0.857 0.333 1 .000 N/A Smntics 0.862

Compreh
0.831

Repetit
0.940

Judgmnt LxclAcc Proposi Reading Writing
0.925 1 .0000.857

	

0.851

	

0.720



VI. Eranskina

3. B. SCORES BY SECTION Eusk. Gazt.

2. Pointing 0.700 1 .000
3. Commands 0.700 1 .000
4. Verbal Auditory Discrimination 0.882 0.944
5. Syntactic Comprehension 0.875 1 .000
6 . Semantic Categories NIA NIA
7. Synonyms NIA NIA
8. Antonyms NIA NIA
9 . Grammaticality Judgment NIA NIA
10. Semantic Acceptability NIA NIA
11 . Repetition of Words NIA NIA
12. Lexical Decision NIA NIA
13 . Repetition of Sentences NIA NIA
14. Series NIA NIA
15. Verbal Fluency NIA NIA
16. Namtng NIA NIA
17. Sentence Construction NIA NIA
18. Semantic Opposites NIA NIA
19. Derivational Morphology NIA NIA
20. Morphological Opposites NIA NIA
21. Description NIA NIA
22. Mental Arithmetic NIA NIA
23. Listening Comprehension NIA NIA
24. Reading Words Aloud NIA NIA
25 . Reading Sentences Aloud NIA NIA
26. Reading Comprehension - Paragraph NIA NIA
27. Copying NIA NIA
28. Dictation of Words NIA NIA
29. Dictation of Sentences NIA NIA
30. Reading Comprehension -Words 0.125 0.700
31 . Reading Comprehension - Sentences 0 .500 NIA

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores:

0 .882
NIA
0.785
0.666
NIA

NIA NIA NIA NIA NIA NIA Phonlgy
NIA

	

NIA

	

NIA
NIA

	

NIA

	

0.500
NIA

	

NIA

	

0.125
NIA

	

NIA

	

NIA
LxdAcc

	

Proposi Reading
NIA

	

NIA

	

0.200

0.882
NIA
NIA
NIA
NIA
Writing
NIA

Mrphlgy
Lexicon
Syntax
Smntics

NIA
0.766
0.584
NIA

NIA
NIA
NIA
NIA

NIA
NIA
NIA
NIA
Judgmnt
NIA

Compreh Repetit
0.744

	

NIA

Decimal Scores:

0.944 NIA NIA NIA NIA NIA NIA Phonlgy 0.944
NIA
1.000

NIA
NIA

NIA
NIA

NIA
NIA

NIA
NIA

NIA
NIA

NIA
NIA

Mrphlgy
Lexicon

NIA
1.000

0.916 NIA NIA NIA NIA 0.700 NIA Syntax 0.879
NIA

Compreh
0.945

NIA NIA NIA NIA
Reading
NIA

NIA
Writing

0.700

NIA

NIA

Smntics NIA
Repetit Judgmnt LxclAcc Proposi
NIA

	

NIA

	

NIA



VI. Eranskina

4. B . Atala

SCORES BY SECTION Eusk. Gazt.

2. Pointing 1 .000 1 .000
3. Commands 1.000 0.933
4. Verbal Auditory Discrimination 1 .000 0.888
5. Syntactic Comprehension 0.779 0.750
6. Semantic Categories 1 .000 1 .000
7. Synonyms 0.800 1 .000
8. Antonyms 0.900 0.666
9. Grammaticality Judgment 0.777 0.333
10. Semantic Acceptability 1 .000 0.250
11. Repetition of Words 1 .000 0.866
12 . Lexical Decision 1 .000 0.892
13 . Repetition of Sentences 0.714 0.750
14. Sertes 1 .000 1 .000
15 . Verbal Fluency 1 .000 0.666
16. Naming 1.000 1 .000
17. Sentence Construction 0.800 1 .000
18. Semantic Opposites 0.900 1 .000
19. Derivational Morphology 0.800 1 .000
20. Morphological Opposites 0.500 1 .000
21. Description 1.000 0.333
22. Mental Arithmetic 0.571 0.714
23. Listening Comprehension 0.800 0.800
24. Reading Words Aloud 1.000 1 .000
25. Reading Sentences Aloud 0.900 0.800
26. Reading Comprehension - Paragraph 1.000 0.666
27. Copying 1 .000 1 .000
28. Dictation of Words 1 .000 1 .000
29. Dictation of Sentences N/A 0.200
30. Reading Comprehension - Words 1.000 0.900
31. Reading Comprehension - Sentences 0.700 1 .000

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk . :

1 .000 1 .000 N/A 1.000 1 .000 1 .000 N/A Phonlgy 1 .000
N/A N/A N/A 0.800 0.800 N/A N/A Mrphlgy 0.800
0.803 0.714 0.777 1 .000 0.833 0.800 N/A Lexicon 0 .805
1.000 1 .000 1 .000 0.946 1 .000 1 .000 1 .000 Syntax 0.985
0.900 N/A 1.000 0.909 1 .000 1 .000 N/A Smntics 0.934

Compreh Repetit Judgmnt LxdAcc Proposi Reading Writing
0.927 1.0000.888 0.970 0.959 0.923 0.864

Decimal Scores Gazt.:

0 .333 0 .333 1 .000 N/A Phonlgy 0.8430.888 0.866 N/A
N/A N/A N/A 0.888 0.888 N/A N/A Mrphlgy 0.888
0.764 0.750 0.333 0.333 0.666 0.866 0.200 Lexicon 0.728
0.870 0.866 0.892 0 .901 0 .333 0.950 0.714 Syntax 0.870
0.727 N/A 0.250 0.857 0.333 0.666 N/A Smntics 0.696

Compreh
0.811

Repetit
0.859

Judgmnt
0.717

LxclAcc Proposi Reading Writing
0.5780.854 0.696

	

0.901



VI. Eranskina

5. B . Atala

SCORES BY SECTION Eusk Gazt.

2 . Pointing 1 .000 0.600
3. Commands 0.733 0.333
4. Verbal Auditory Discrimination 0.666 0.444
5. Syntactic Comprehension 0.482 0.218
6. Semantic Categories 0.333 0.200
7. Synonyms 0.500 0.200
8. Antonyms 0.300 0.000
9. Grammaticality Judgment 0.777 0.400
10. Semantic Acceptability 1 .000 0.600
11 . Repetition of Words 0.900 0.933
12. Lexical Decision 0.666 0.500
13. Repetition of Sentences 0.142 0.000
14. Sertes 0.333 0.666
15. Verbal Fluency 0.000 0.000
16. Naming 0.450 0.450
17. Sentence Construction 0.000 0.200
18. Semantic Opposites 0.111 0.000
19. Derivational Morphology 0.100 0.000
20. Morphological Opposites 0.000 0.000
21 . Description 0.333 0.333
22. Mental Arithmetic 0.200 0.357
23. Listening Comprehension 0.400 0.000
24. Reading Words Aloud 0.300 0.000
25. Reading Sentences Aloud 0.000 0.000
26. Reading Comprehension - Paragraph 0.000 0.000
27. Copying 1 .000 0.200
28. Dictation of Words 0.000 0.000
29. Dictation of Sentences 0.000 0.000
30. Reading Comprehension - Words 0.200 0 .111
31. Reading Comprehension - Sentences 0.400 0.100

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk . :

0.666

	

0.900 N/A 0.333 0.333 0.300 N/A Phonlgy 0.687
N/A

	

N/A N/A 8.695 8 .695 N/A N/A Mrphlgy 8.695
0.487

	

0.142 0.777 0.333 0.166 0.200 0.000 Lexicon 0.425
0.555

	

0.900 0.666 0.340 0.333 0.250 0.333 Syntax 0.521
0.181

	

N/A 1.000 0.275 0.333 0.000 N/A Smntics 0.333
Compreh Repetit

0.507

	

0.820
Judgmnt LxclAcc

0.744
Proposi

0.268
Reading
0.157

Writing
0.214 0.250

Decimal Scores Gazt . :

0.333 0.000 N/A Phonlgy 0.5930.444

	

0.933 N/A

	

0.333
N/A

	

N/A N/A

	

4.347 4.347 N/A N/A Mrphlgy 4.347
0.213

	

0.000 0.400

	

0.333 0.230 0.050 0.000 Lexicon 0.194
0.322

	

0.933 0.500

	

0.214 0.333 5.263 6.666 Syntax 0.362
0.000

	

N/A 0.600

	

9.090 0.333 0.000 N/A Smntics 0.158
Compreh Repetit Judgmnt LxclAcc Proposi Reading

0.155
Writing
3.636 0.0500.254

	

0.835 0.500

	

0.152



VI . Eranskina

6. B . Atala

SCORES BY SECTION

2. Pointing

Eusk

1.000

Gazt.

1 .000
3. Commands 1.000 1 .000
4. Verbal Auditory Discrimination 1.000 1 .000
5. Syntactic Comprehension 0.482 0.804
6. Semantic Categories 0.000 1 .000
7. Synonyms 1 .000 1 .000
8. Antonyms 0.700 1 .000
9. Grammaticality Judgment 0.700 0.900
10. Semantic Acceptability 1 .000 1 .000
11 . Repetition of Words 1 .000 1 .000
12. Lexical Decision 0.933 0.933
13. Repetition of Sentences 0.857 1 .000
14. Sertes 1 .000 1 .000
15. Verbal Fluency 1 .000 1 .000
16. Naming 1.000 1 .000
17. Sentence Construction 0.000 1.000
18. Semantic Opposites 0.800 1.000
19. Derivational Morphology 0.500 1 .000
20. Morphological Opposites 0.300 1.000
21. Description 0.666 1.000
22. Mental Arithmetic 0.400 0.866
23. Listening Comprehension 1 .000 1.000
24. Reading Words Aloud 1.000 1 .000
25. Reading Sentences Aloud 1 .000 1 .000
26. Reading Comprehension - Paragraph 1.000 1 .000
27. Copying 1 .000 1 .000
28. Dictation of Words 1 .000 1 .000
29. Dictation of Sentences 1 .000 1 .000
30. Reading Comprehension - Words 1 .000 0.900
31. Reading Comprehension - Sentences 1 .000 N/A

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk.:

1 .000

	

1.000 N/A 0.666 0.666

	

1.000 N/A Phonlgy 0.968
N/A

	

N/A N/A 0.434 0.434

	

N/A N/A Mrphlgy 0.434
0.615

	

0.857 0.700 0.666 0.333

	

1.000 1.000 Lexicon 0.678
1 .000

	

1 .000 0.933 0.803 0.666

	

1.000 1.000 Syntax 0.935
1 .000

	

N/A 1.000 0.666 0.666

	

1.000 N/A Smntics 0.809
Compreh Repetit Judgmnt

0.900
LxdAcc Proposi

0.686
Reading Writing

1.0000.784 0.985 0.473 1 .000

Decimal Scores Gazt. :

1 .000 1 .000 1 .000 N/A Phonlgy 1.0001 .000 1.000 N/A
N/A N/A N/A 1.000 1 .000 N/A N/A Mrphlgy 1.000
0.841 1.000 0.900 1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 Lexicon 0.883
0.984 1.000 0.933 1 .000 1 .000 0.950 1 .000 Syntax 0 .981
1 .000 N/A 1.000 1 .000 1 .000 1 .000 N/A Smntics 1 .000
Compreh Repetit Judgmnt LxclAcc Proposi Reading Writing
0.909 1 .000 0.940 1 .000 1 .000

	

0.978 1.000



VI. Eranskina

7. B.Atala

SCORES BY SECTION

2. Pointing

Eusk

1.000

Gazt.

1 .000
3. Commands 0.866 0.600
4. Verbal Auditory Discrimination 0.888 0.833
5. Syntactic Comprehension 0.586 0.367
6. Semantic Categories 0.000 0.600
7. Synonyms 0.000 0.400
8. Antonyms 0.400 0.000
9. Grammaticality Judgment 0.500 0.700
10. Semantic Acceptability 0.800 0.500
11 . Repetition of Words 0.966 0.866
12. Lexical Decision 0.733 0.700
13. Repetition of Sentences 0.571 0.285
14. Sertes 1 .000 1 .000
15. Verbal Fluency 1.000 1 .000
16. Naming 1.000 0.950
17. Sentence Construction N/A 0.800
18. Semantic Opposites 0.200 0.900
19. Derivational Morphology 0.200 0.400
20. Morphological Opposites 0.000 0.000
21 . Description 0.333 0.333
22. Mental Arithmetic 0.533 0.733
23. Listening Comprehension 0.400 1 .000
24. Reading Words Aloud 0.900 1 .000
25. Reading Sentences Aloud 0.600 0.700
26. Reading Comprehension - Paragraph 0.000 0.666
27. Copying 1.000 1 .000
28. Dictation of Words 0.800 1 .000
29. Dictation of Sentences 0.000 0.600
30. Reading Comprehension - Words 0.900 0.900
31. Reading Comprehension - Sentences 0.500 0.500

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores :

0.888

	

0.966 N/A 0.333 0.333 0.900 N/A Phonlgy 0.875
N/A

	

N/A N/A 0.130 0.130 N/A N/A Mrphlgy 0.130
0.589

	

0.571 0.500 0.333 0.333 0.550 0.000 Lexicon 0.551
0.825

	

0.966 0.733 0.535 0.333 0.900 0.600 Syntax 0.741
0.181

	

N/A 0.800 0.212 0.333 0.000 N/A Smntics 0.285
Compreh Repetit Judgmnt LxdAcc Proposi Reading Writing

0.665

	

0.925 0.700 0.355 0.200 0.678 0.450

Decimal Scores :

N/A 0.333 0.333 1 .000 N/A Phonlgy 0 .8280.833

	

0.866
N/A

	

N/A N/A 0.217 0.217 N/A N/A Mrphlgy 0.217
0.418

	

0.285 0.700 0.333 0.722 0.600 0.600 Lexicon 0 .483
0.809

	

0.866 0.700 0.660 0.333 0.950 0.866 Syntax 0.774
0.818

	

N/A 0.500 0.454 0.333 0.666 N/A Smntics 0.539
Compreh Repetit

0.593

	

0.805
Judgmnt

0.660
LxdAcc Proposi

0.500
Reading
0.420

Writing
0.803 0.800



VI. Eranskina

8. B . Atala

SCORES BY SECTION Eusk . Gazt.

2 . Pointing 1.000 1 .000
3. Commands 0.933 1 .000
4. Verbal Auditory Discrimination 0.888 1 .000
5. Syntactic Comprehension 0.689 0.701
6. Semantic Categories 0.800 0.600
7. Synonyms 1.000 0.800
8. Antonyms 1.000 1 .000
9. Grammaticality Judgment 1.000 0.900
10. Semantic Acceptability 1 .000 1 .000
11 . Repetition of Words 0.966 0.866
12. Lexical Decision 1.000 0.733
13. Repetition of Sentences 0.857 0.714
14. Sertes 1.000 1 .000
15. Verbal Fluency 1 .000 1 .000
16. Naming 0.900 1 .000
17. Sentence Construction 1 .000 N/A
18. Semantic Opposites 0.800 1 .000
19. Derivational Morphology 0.800 1 .000
20. Morphological Opposites 0.000 0.200
21 . Description 0.666 0.333
22. Mental Arithmetic 0.933 1 .000
23. Listening Comprehension 1 .000 0.600
24. Reading Words Aloud 1.000 1 .000
25. Reading Sentences Aloud 0.400 0.000
26. Reading Comprehension - Paragraph 0.500 0.000
27. Copying 0.800 1 .000
28. Dictation of Words 1.000 1 .000
29. Dictation of Sentences 0.000 0.000
30. Reading Comprehension -Words 0.900 0.900
31. Reading Comprehension - Sentences 0.500 0.600

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

DecimalScores Eusk. :

0.888

	

0.966 N/A 0.666 0.666 1.000 N/A Phonlgy 0.921
N/A

	

N/A N/A 0.434 0.434 N/A N/A Mrphlgy 0.434
0.675

	

0.857 1.000 0.666 0.944 0.450 0.000 Lexicon 0.683
0.857

	

0.966 1.000 0.892 0.666 0.950 0.600 Syntax 0.889
0.727

	

N/A 1.000 0.878 0.666 0.500 N/A Smntics 0.825
Compreh Repetit Judgmnt

1.000
LxclAcc Proposi

0.788
Reading
0.660

Writing
0.732 0.4500.751 0.955

Decimal Scores Gazt. :

0.333 0.333 1 .000 N/A Phonlgy 0.8751 .000 0.866 N/A
N/A N/A N/A 0.565 0.565 N/A N/A Mrphlgy 0.565
0.700 0.714 0 .900 0.333 0.333 0.300 0.000 Lexicon 0.630
0.904 0.866 0.733 0.909 0.333 0.950 0.666 Syntax 0.856
0.272 N/A 1.000 0.848 0.333 0.000 N/A Smntics 0.666

Compreh
0.765

Repetit
0.850

Judgmnt
0.820

LxclAcc Propos! Reading Writing
0.625 0.5000.794

	

0.485



VI. Eranskina

9 . B . Atala

SCORES BY SECTION Eusk . Gazt.

2 . Pointing 1 .000 1 .000
3. Commands 1.000 0.933
4. Verbal Auditory Discrimination 0.944 0.722
5 . Syntactic Comprehension 0.666 0.611
6. Semantic Categories 0.800 1 .000
7. Synonyms 1 .000 1 .000
8. Antonyms 0.900 0.625
9. Grammaticality Judgment 0.300 0.300
10. Semantic Acceptability 1 .000 1 .000
11. Repetition of Words 1.000 1 .000
12. Lexical Decision 0.966 0.933
13. Repetition of Sentences 1 .000 0.500
14. Series 1 .000 1 .000
15. Verbal Fluency 0.666 1 .000
16. Naming 1 .000 1 .000
17. Sentence Construction 1 .000 1 .000
18. Semantic Opposites 1.000 N/A
19. Derivational Morphology 0.500 1 .000
20. Morphological Opposites 0.300 0.000
21. Description 0.666 0.333
22. Mental Arithmetic 1 .000 1 .000
23. Listening Comprehension 1 .000 0.000
24. Reading Words Aloud 1 .000 1 .000
25. Reading Sentences Aloud 1 .000 0.800
26. Reading Comprehension - Paragraph 1 .000 N/A
27. Copying 0.800 1 .000
28. Dictation of Words 0.600 0.600
29. Dictation of Sentences N/A N/A
30. Reading Comprehension - Words 1 .000 0.900
31. Reading Comprehension - Sentences 0.800 0.600

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk . :

0 .944

	

1.000

	

N/A 0.666 0.666 1 .000 N/A Phonlgy 0.953
N/A

	

N/A

	

N/A 0.434 0.434 N/A N/A Mrphlgy 0.434
0.723

	

1.000

	

0.300 0.666 0.916 0.900 N/A Lexicon 0.743
0.948

	

1.000

	

0.966 0.924 0.666 1 .000 0.700 Syntax 0.941
1 .000

	

N/A

	

1.000 0.909 0.666 1 .000 N/A Smntics 0.935
Compreh Repetit Judgmnt
0.823

	

1.000

	

0.840
LxclAcc Proposi

0.808
Reading

0.613
Writing
0.964 0.700

Decimal Scores Gazt . :

0 .333 0.333 1 .000 N/A Phonlgy 0.8590.722

	

1.000

	

N/A
N/A

	

N/A N/A 0.785 0.785 N/A N/A Mrphlgy 0.785
0.654

	

0.500

	

0.300 0.333 0.666 0.700 N/A Lexicon 0.627
0.844

	

1.000

	

0.933 0.886 0.333 0.950 0.800 Syntax 0.892
0.000

	

N/A

	

1.000 0.761 0.333 N/A N/A Smntics 0.729
Compreh Repetit Judgmnt
0.708

	

0.968

	

0.820
LxdAcc Proposi

0.800
Reading
0.620

Writing
0.860 0.800



VI. Eranskina

10. B. Atala

SCORES BY SECTION

2. Pointing

Eusk.

1 .000

Gazt.

1 .000
3. Commands 1.000 0.692
4. Verbal Auditory Discrimination 0.888 0.888
5. Syntactic Comprehension 0.471 0.366
6. Semantic Categories 0.800 0.000
7. Synonyms 0.750 0.200
8. Antonyms 0.666 0.700
9. Grammaticality Judgment 0.700 1 .000
10. Semantic Acceptability 1 .000 1 .000
11. Repetition of Words 1 .000 1 .000
12. Lexical Decision 0.866 1 .000
13. Repetition of Sentences 0.714 0.857
14. Series 1 .000 1.000
15. Verbal Fluency 1 .000 1.000
16. Naming 1.000 0.950
17. Sentence Construction N/A 1.000
18. Semantic Opposites N/A 0.750
19. Derivational Morphology N/A 0.888
20. Morphological Opposites N/A 1 .000
21. Description N/A 0.666
22. Mental Arithmetic 0.750 1.000
23. Listening Comprehension 0.200 0.200
24. Reading Words Aloud 1.000 0.900
25. Reading Sentences Aloud 0.700 1.000
26. Reading Comprehension - Paragraph N/A 0.600
27. Copying 0.600 1.000
28. Dictation of Words 0.800 0.800
29. Dictation of Sentences 0.000 N/A
30. Reading Comprehension - Words 1.000 0.700
31. Reading Comprehension - Sentences 0.600 0.400

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk. :

0 .888

	

0.000

	

N/A N/A N/A

	

1.000 N/A Phonlgy 0 .965
N/A

	

N/A N/A N/A N/A

	

N/A N/A Mrphlgy N/A
0.543

	

0.714

	

0.700 N/A N/A

	

0.650 0.000 Lexicon 0 .568
0.916

	

1.000

	

0.866 0.888 N/A

	

1.000 0.583 Syntax 0.904
0.200

	

N/A

	

1.000 0.733 N/A

	

N/A N/A Smntics 0 .733
Compreh Repetit Judgmnt LxclAcc Proposi Reading Writing

0.680

	

0.970

	

0.860 0.843 N/A 0.860 0.500

Decimal Scores Gazt. :

0 .666 0.666 0.900 N/A Phonlgy 0.9210.888

	

1.000

	

N/A
N/A

	

N/A

	

N/A 0.846 0.846 N/A N/A Mrphlgy 0.846
0.414

	

0.857

	

1.000 0.666 0.833 0.700 N/A Lexicon 0.542
0.821

	

1.000

	

1.000 0.714 0.666 0.800 0.900 Syntax 0.844
0.400

	

N/A

	

1.000 0.500 0.666 0.600 N/A Smntics 0.592
Compreh Repetit Judgmnt LxclAcc Proposi Reading Writing
0.589

	

0.985

	

1.000 0.670 0.785

	

0.763 0.900



SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

DecimalScores: Eusk .

VI. Eranskina

11. B. Atala

SCORES BY SECTION Eusk. Gazt.

2. Pointing 1 .000 1 .000
3. Commands 1.000 1.000
4. Verbal Auditory Discrimination 0.888 0.888
5. Syntactic Comprehension 0.643 0.724
6. Semantic Categories 0.800 0.800
7. Synonyms 1.000 1.000
8. Antonyms 0.800 1.000
9. Grammaticality Judgment N/A 0.900
10. Semantic Acceptability 1 .000 0.800
11. Repetition of Words 0.933 1 .000
12. Lexical Decision 0.900 0.900
13. Repetition of Sentences 1 .000 1 .000
14. Sertes 1 .000 1 .000
15. Verbal Fluency 1 .000 1 .000
16. Naming 1 .000 1 .000
17. Sentence Construction N/A 1.000
18. Semantic Opposites 1 .000 1 .000
19. Derivational Morphology 1 .000 1 .000
20. Morphological Opposites N/A 1.000
21. Description N/A 1.000
22. Mental Arithmetic 1 .000 1 .000
23. Listening Comprehension 0.800 0.800
24. Reading Words Aloud 1.000 1 .000
25. Reading Sentences Aloud 1 .000 1 .000
26. Reading Comprehension - Paragraph 1 .000 0.666
27. Copying 1.000 0.800
28. Dictation of Words 1 .000 1 .000
29. Dictation of Sentences N/A N/A
30. Reading Comprehension - Words 0.600 0.400
31. Reading Comprehension - Sentences 0 .300 0.300

0.888 0.933 N/A N/A N/A 1.000 N/A Phonlgy 0.931
N/A N/A N/A 1.000 1 .000 N/A N/A Mrphlgy 1.000
0.660 1 .000 N/A N/A N/A 0.650 N/A Lexicon 0.676
0.896 0.933

	

0.900 0.943 N/A 0.800 1 .000 Syntax 0.910
0.909 N/A

	

1.000 0.900 N/A 1.000 N/A Smntics 0.929
Compreh

0.763
Repetit Judgmnt LxclAcc Proposi

0.935
Reading

1 .000
Writing
0.803 1 .0000.940 0.925

Decimal Scores

0.888

Gazt . :

1 .000 N/A 1.000 1 .000 1 .000 N/A Phonlgy 0.968
N/A N/A N/A 1.000 1 .000 N/A N/A Mrphlgy 1.000
0.723 1 .000 0.900 1 .000 1 .000 0.650 N/A Lexicon 0.770
0.862 1 .000 0.900 0.982 1 .000 0.700 0.900 Syntax 0.908
0.727 N/A 0.800 0.969 1 .000 0.666 N/A Smntics 0.873

Compreh
0.778

Repetit Judgmnt LxclAcc Proposi Reading Writing
0.732 0.9001 .000

	

0.880 0.983

	

1.000



VI. Eranskina

12. B. Atala

SCORES BY SECTION Eusk . Gazt.

2 . Pointing 1 .000 1 .000
3. Commands 1.000 0.800
4. Verbal Auditory Discrimination 0.944 0.777
5. Syntactic Comprehension 0.597 0.643
6. Semantic Categories 0.800 1 .000
7. Synonyms 1.000 1 .000
8 . Antonyms N/A 0.400
9 . Grammaticality Judgment 0.300 0.500
10. Semantic Acceptability 0.900 0.900
11 . Repetition of Words 1.000 0.866
12. Lexical Decision 0.900 0.933
13. Repetition of Sentences 0.200 0.428
14. Series 0.666 1 .000
15. Verbal Fluency 1.000 1 .000
16. Naming 1.000 1 .000
17. Sentence Construction N/A 1.000
18. Semantic Opposites N/A 1.000
19. Derivational Morphology N/A 1.000
20. Morphological Opposites N/A 1.000
21. Description 0.600 1 .000
22. Mental Arithmetic N/A 0.533
23. Listening Comprehension 1.000 0.800
24. Reading Words Aloud 0.900 1 .000
25 . Reading Sentences Aloud 1.000 1 .000
26. Reading Comprehension - Paragraph N/A 0.833
27. Copying 1.000 0.600
28. Dictation ofWords 1.000 0.800
29. Dictation of Sentences N/A 1.000
30. Reading Comprehension - Words 1.000 0.000
31 . Reading Comprehension - Sentences 0.500 N/A

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk. :

0 .944

	

1.000

	

N/A 0.666 0.666 0.900 N/A Phonlgy 0.937
N/A

	

N/A

	

N/A 0.666 0.666 N/A N/A Mrphlgy 0.666
0.642

	

0.200

	

0.300 0.666 0.666 0.750 N/A Lexicon 0.620
0.982

	

1.000

	

0.900 0.942 0.666 0.950 1 .000 Syntax 0.956
1.000

	

N/A

	

0.900 0.846 0.666 N/A N/A Smntics 0.870
Compreh Repetit Judgmnt

0.782

	

0.938

	

0.780
LxclAcc Proposi Reading Writing

0.860 1 .0000.877 0.666

Decimal Scores Gazt. :

1 .000 1 .000 1 .000 N/A Phonlgy 0.8750.777

	

0.866

	

N/A
N/A

	

N/A N/A 1.000 1 .000 N/A N/A Mrphlgy 1.000
0.682

	

0.428

	

0.500 1.000 1 .000 1 .000 1 .000 Lexicon 0.726
0.775

	

0.866

	

0.933 0.884 1 .000 0.666 0.800 Syntax 0.837
0.818

	

N/A

	

0.900 0.793 1 .000 0.833 N/A Smntics 0.830
Compreh Repetit Judgmnt

0.726

	

0.820

	

0.840
LxdAcc Proposi

0.884
Reading
1 .000

Writing
0.853 0.850



VI. Eranskina

13. B. Atala

SCORES BY SECTION

2. Pointing

Eusk.

1 .000

Gazt.

1 .000
3. Commands 1 .000 1 .000
4. Verbal Auditory Discrimination 1 .000 0 .944
5. Syntactic Comprehension 0.802 0 .586
6. Semantic Categories 0.800 0 .800
7. Synonyms 1 .000 1 .000
8. Antonyms 0.900 0 .600
9. Grammaticality Judgment 0.900 0.700
10. Semantic Acceptability 1 .000 1 .000
11 . Repetition of Words 1 .000 1.000
12. Lexical Decision 0.933 0.866
13. Repetition of Sentences 0.857 0.714
14. Sertes 1 .000 1 .000
15. Verbal Fluency 1 .000 1 .000
16. Naming 1 .000 1 .000
17. Sentence Construction 1 .000 0.933
18. Semantic Opposites 0.666 0.714
19. Derivational Morphology 1 .000 1 .000
20. Morphological Opposites 1 .000 1 .000
21 . Description 1 .000 1 .000
22. Mental Arithmetic 0.733 N/A
23. Listening Comprehension 1 .000 0 .800
24. Reading Words Aloud 1 .000 1 .000
25. Reading Sentences Aloud 1 .000 1 .000
26. Reading Comprehension - Paragraph 1 .000 0.666
27. Copying 1 .000 1 .000
28. Dictation of Words 1 .000 0.800
29. Dictation of Sentences 1 .000 0.800
30. Reading Comprehension - Words 1.000 1 .000
31. Reading Comprehension - Sentences 1 .000 0 .500

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk. :

1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 N/A Phonlgy 1.000
N/A N/A N/A 1.000 1.000 N/A N/A Mrphlgy 1.000
0.852 0.857

	

0.900 1.000 1 .000 1 .000 1 .000 Lexicon 0.892
1 .000 1 .000

	

0.933 0.909 1 .000 1 .000 1 .000 Syntax 0.967
1 .000 N/A

	

1.000 0.843 1 .000 1 .000 N/A Smntics 0.919
Compreh

0.917
Repetit Judgmnt LxclAcc Proposi Reading Writing

1.0000.985 0.940 0.912 1 .000 1 .000

Decimal Scores

0.944

Gazt . :

1 .000 N/A 1.000 1 .000

	

1.000 N/A Phonlgy 0.984
N/A N/A N/A 1.000 1 .000

	

N/A N/A Mrphlgy 1.000
0.641 0.714 0.700 1 .000 0.944

	

0.750 0.800 Lexicon 0.700
0.952 1.000 0.866 0.867 1 .000

	

1.000 0.866 Syntax 0.925
0.727 N/A 1.000 0.766 1 .000

	

0.666 N/A Smntics 0.800
Compreh

0.765
Repetit Judgmnt LxdAcc Proposi

0.866
Reading Writing
0.976

	

0.875 0.8500.970 0.860



VI. Eranskina

14. B .

SCORES BY SECTION Eusk . Gazt .

2 . Pointing 1.000 1 .000
3. Commands 1.000 1 .000
4. Verbal Auditory Discrimination 0.888 0.888
5 . Syntactic Comprehension 0.666 0.779
6. Semantic Categories 1.000 1 .000
7. Synonyms 1.000 1 .000
8. Antonyms 0.900 0.800
9. Grammaticrality Judgment 0.900 0.300
10. Semantic Acceptability 1.000 0.800
11 . Repetition of Words 1.000 0.966
12 . Lexical Decision 1 .000 0.966
13 . Repetition of Sentences 0.142 0.428
14 . Series 1 .000 1 .000
15. Verbal Fluency 1 .000 1 .000
16. Naming 1 .000 1 .000
17. Sentence Construction N/A 1.000
18. Semantic Opposites 1 .000 1 .000
19. Derivational Morphology N/A 1.000
20. Morphological Opposites N/A 1 .000
21 . Description 1 .000 1.000
22. Mental Arithmetic N/A 0.909
23. Listening Comprehension 1 .000 1 .000
24. Reading Words Aloud 1 .000 1 .000
25. Reading Sentences Aloud 1 .000 1 .000
26. Reading Comprehension - Paragraph 1 .000 1 .000
27. Copying 1 .000 1 .000
28. Dictation of Words 1 .000 1 .000
29. Dictation of Sentences N/A N/A
30. Reading Comprehension - Words 1.000 1 .000
31. Reading Comprehension - Sentences 0.777 0.666

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

DecimalScores Eusk. :

0.888

	

1.000

	

N/A 1.000 1 .000 1.000 N/A Phonlgy 0.968
N/A

	

N/A N/A 1.000 1 .000 N/A N/A Mrphlgy 1.000
0.720

	

0.142

	

0.900 1.000 1 .000 0.894 N/A Lexicon 0.738
0.964

	

1.000

	

1.000 0.982 1 .000 1 .000 1 .000 Syntax 0.985
1 .000

	

N/A

	

1.000 0.969 1 .000 1 .000 N/A Smntics 0.984
Compreh Repetit Judgmnt

0.822

	

0.910

	

0.980
LxclAcc Proposi

0 .979
Reading
1 .000

Writing
0.963 1 .000

Decimal Scores Gazt . :

1 .000 1 .000 1 .000 N/A Phonlgy 0.9530.888

	

0.966

	

N/A
N/A

	

N/A

	

N/A 1.000 1 .000 N/A N/A Mrphlgy 1 .000
0.808

	

0.428

	

0.300 1.000 1 .000 0.875 N/A Lexicon 0.785
0.965

	

0.966

	

0.966 0.962 1 .000 1 .000 1 .000 Syntax 0.970
1 .000

	

N/A

	

0.800 0.937 1 .000 1 .000 N/A Smntics 0.934
Compreh Repetit Judgmnt

0.880

	

0.910

	

0.800
LxdAcc Propos!

0.964
Reading
1.000

Writing
0.961 1.000



VI. Eranskina

16. B .

SCORES BY SECTION Eusk. Gazt .

2. Pointing 1.000 1 .000
3. Commands 1.000 1 .000
4. Verbal Auditory Discrimination 0.666 0.666
5. Syntactic Comprehension 0.528 0.494
6. Semantic Categories N/A N/A
7.Synonyms 1.000 N/A
8.Antonyms 0.900 N/A
9. Grammaticality Judgment 0.400 0.428
10 . Semantic Acceptability 1.000 1 .000
11. Repetition ofWords 1.000 0.962
12. Lexlcal Decision 0.900 0.708
13. Repetition of Sentences 0.714 0.857
14. Series 0.666 1 .000
15. Verbal Fluency N/A 1.000
16. Naming 1.000 0.937
17. Sentence Construction N/A N/A
18. Semantic Opposites 1.000 1 .000
19 . Derivational Morphology N/A 0.000
20 . Morphological Opposites N/A 0.500
21 . Description N/A 0.000
22. Mental Arithmetic N/A 0.545
23 . Listening Comprehension 0.800 1 .000
24. Reading Words Aloud 1.000 1 .000
25 . ReadingSentences Aloud 0.900 1 .000
26. Reading Comprehension - Paragraph 0.000 0.800
27. Copying N/A 0.750
28 . Dictation of Words N/A 1.000
29 . Dictationof Sentences N/A 0.000
30. Reading Comprehension - Words 0.900 0.800
31 . Reading Comprehension - Sentences 0.400 0.444

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk.:

0.666

	

1.000 N/A N/A N/A 1.000 N/A Phonlgy 0.896
N/A

	

N/A N/A N/A N/A N/A N/A Mrphlgy N/A
0.580

	

0.714 0.400 N/A N/A 0.650 N/A Lexicon 0.583
0.867

	

1.000 0.900 0.977 N/A 0.950 N/A Syntax 0.932
0.666

	

N/A 1.000 0.958 N/A 0.000 N/A Smntics 0.902
Compreh Repetit Judgmnt

0.820
LxclAcc Proposi

0.970 N/A
Reading Writing

N/A0.671

	

0.970 0.823

Decimal Scores Gazt. :

0 .000 0 .000 1 .000 N/A Phonlgy 0.8130.666

	

0.962

	

N/A
N/A

	

N/A

	

N/A 0.333 0.333 N/A N/A Mrphlgy 0.333
0.553

	

0.857

	

0.428 0.000 0.000 0.736 0.000 Lexicon 0.566
0.847

	

0.962

	

0.708 0.896 0.000 0.900 0.800 Syntax 0.847
0.833

	

N/A

	

1.000 0.818 0.000 0.800 N/A Smntics 0.812
Compreh Repetit Judgmnt

0.661

	

0.950

	

0.717
LxclAcc Proposi

0.677 0.217
Reading Writing

0.851 0.727



VI. Eranskina

17. B .

SCORES BY SECTION Eusk. Gazt .

2. Pointing 1 .000 1 .000
3. Commands 1 .000 1 .000
4. Verbal Auditory Discrimination 1 .000 0.588
5. Syntactic Comprehension 0.804 0.628
6. Semantic Categories 1 .000 1 .000
7. Synonyms N/A 1.000
8.Antonyms N/A 0.500
9. Grammaticality Judgment 0.300 0.900
10 . Semantic Acceptability 1 .000 0.800
11. Repetition of Words 1 .000 0.933
12 . Lexical Decision 1.000 1 .000
13 . Repetition of Sentences 0.142 0.571
14. Sertes 1.000 1 .000
15. Verbal Fluency 0.666 1 .000
16. Naming 0.950 0.950
17. Sentence Construction 1 .000 1 .000
18 . Semantic Opposites 1.000 1 .000
19 . Derivational Morphology 1 .000 0.333
20. Morphological Opposites 1 .000 0.000
21. Description 1 .000 1 .000
22 . Mental Arithmetic 1.000 0.600
23 . Listening Comprehension 1.000 0.400
24. Reading Words Aloud 0.900 1 .000
25 . Reading Sentences Aloud 0.900 0.900
26. Reading Comprehension - Paragraph 1 .000 1 .000
27. Copying 0.600 1.000
28. Dictation of Words 1 .000 1.000
29. Dictation of Sentences N/A 1.000
30. Reading Comprehension -Words 0.900 0.777
31 . Reading Comprehension - Sentences 0.800 0.800

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk . :

1 .000

	

1.000

	

N/A 1.000 1 .000 0.900 N/A Phonlgy 0.984
N/A

	

N/A

	

N/A 1.000 1 .000 N/A N/A Mrphlgy 1.000
0.830

	

0.142

	

0.300 1.000 1 .000 0.850 N/A Lexicon 0.794
0.982

	

1.000

	

1.000 0.950 1 .000 0.900 0.800 Syntax 0.963
1 .000

	

N/A

	

1.000 1.000 1 .000 1 .000 N/A Smntics 1 .000
Compreh Repetit Judgmnt LxdAcc Proposi Reading Writing

0.892 0.8000.899 0.910

	

0.860 0.975 1 .000

Decimal Scores Gazt. :

1 .000 1 .000 1.000 N/A Phonlgy 0.8570.588 0.933

	

N/A
N/A N/A N/A 0.285 0.285 N/A N/A Mrphlgy 0.285
0.712 0.571

	

0.900 1.000 1.000 0 .850 1 .000 Lexicon 0.777
0.852 0.933

	

1.000 0.890 1 .000 0 .894 1 .000 Syntax 0.910
0.727 N/A

	

0.800 0.843 1.000 1.000 N/A Smntics 0.838
Compreh
0.746

Repetit Judgmnt
0.895

	

0.940
LxclAcc Proposi Reading Writing

0.909 1 .0000.771 0.687



VI. Eranskina

18. B.

SCORES BY SECTION

2. Pointing

Eusk .

1.000

Gazt.

1 .000
3. Commands 1.000 1 .000
4. Verbal Auditory Discrimination 1.000 1 .000
5. Syntactic Comprehension 0.802 0.988
6. Semmantic Categories 1.000 1 .000
7. Synonyms 0.800 1 .000
& Antonyms 1.000 0.900
9. Grammaticality Judgment 1.000 0.900
10. Semantic Acceptability 1.000 1 .000
11 . Repetition of Words 1.000 1 .000
12. Lexical Decision 0.833 0.966
13. Repetition of Sentences 1.000 1 .000
14. Series 1.000 1 .000
15. Verbal Fluency 1.000 1 .000
16. Naming 1.000 1 .000
17. Sentence Construction 1.000 1 .000
18. Semantic Opposites 1.000 1 .000
19. Derivational Morphology 1.000 1 .000
20. Morphological Opposites 1.000 1 .000
21 . Description 1.000 1 .000
22. Mental Arithmetic 0.833 0.933
23. Listening Comprehension 1.000 1 .000
24. Reading Words Aloud 1.000 1 .000
25. Reading Sentences Aloud 1.000 1 .000
26. Reading Comprehension - Paragraph 1.000 1 .000
27. Copying 1.000 1 .000
28. Dictation of Words 1.000 1 .000
29. Dictation of Sentences 0.800 1 .000
30. Reading Comprehension - Words 1.000 1 .000
31. Reading Comprehension -Sentences 0.800 1 .000

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk . :

1 .000 1.000 N/A 1.000 1 .000 1 .000 N/A Phonlgy 1.000
N/A N/A N/A 1.000 1 .000 N/A N/A Mrphlgy 1.000
0.827 1.000 1 .000 1 .000 1 .000 0.900 0.800 Lexicon 0.871
0.984 1.000 0.833 0.982 1 .000 1 .000 0.933 Syntax 0.963
1 .000 N/A 1.000 0.969 1 .000 1 .000 N/A Smntics 0.983

Compreh Repetit Judgmnt LxdAcc Proposi Reading Writing
0.898 1 .000 0.900 0.983 1 .000 0.964 0.900

Decimal Scores Gazt . :

1 .000 1 .000 1 .000 N/A Phonlgy 1.0001 .000 1 .000 N/A
N/A N/A N/A 1.000 1 .000 N/A N/A Mrphlgy 1.000
0.991 1.000 0.900 1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 Lexicon 0.988
1 .000 1 .000 0.966 0.982 1 .000 1 .000 1 .000 Syntax 0.990
1 .000 N/A 1.000 0.969 1 .000 1 .000 N/A Smntics 0.984

Compreh
0.995

Repetit
1 .000

Judgmnt
0.960

LxdAcc Proposi Reading Writing
1 .000 1 .0000.983 1 .000



VI. Eranskina

19. B . Gazt.

SCORES BY SECTION

2. Pointing

Eusk.

1.000

Gazt.

1 .000
3. Commands 1.000 1 .000
4. Verbal Auditory Discrimination 0.611 0.611
5. Syntactic Comprehension 0.411 0.411
6. Sernantic Categories N/A N/A
7. Synonyms N/A N/A
8. Antonyms N/A N/A
9. Grammaticality Judgment N/A N/A
10. Semantic Acceptability N/A N/A
11 . Repetition ofWords 1.000 1 .000
12. Lexical Decision N/A N/A
13. Repetition ofSentences N/A N/A
14. Series 1.000 1 .000
15. Verbal Fluency N/A N/A
16.Naming 1.000 1 .000
17. Sentence Construction N/A N/A
18. Semantic Opposites N/A N/A
19. DerivationalMorphology N/A N/A
20. Morphological Opposites N/A N/A
21. Description N/A N/A
22. Mental Arithmetic N/A N/A
23. Listening Comprehension N/A N/A
24. Reading Words Aloud N/A N/A
25. ReadingSentences Aloud N/A N/A
26. Reading Comprehension - Paragraph N/A N/A
27.Copying N/A N/A
28. Dictation ofWords N/A N/A
29. Dictation of Sentences N/A N/A
30. Reading Comprehension - Words N/A N/A
31 . Reading Comprehension - Sentences N/A N/A

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk . :

1 .000 0 .966 N/A

	

0.333 0.333 0.800 N/A Phonlgy 0.890
N/A N/A N/A

	

0.333 0.333 N/A N/A Mrphlgy 0.333
0.645 0.000 N/A

	

0.333 0333 0.272 N/A Lexicon 0.558
0.977 0.966 0.862

	

0.821 0333 0.833 1 .000 Syntax 0.898
0.400 N/A 1.000

	

0.166 0.333 N/A N/A Smntics 0.583
Compreh Repetit Judgmnt LxclAcc Proposi Reading Writing

0.766 0.865 0.897

	

0.627 0333 0.666 1 .000

Decimal Scores Gazt . :

N/AN/A N/A N/A N/A Phonlgy 0.6310.611 1 .000
N/A N/A N/A

	

N/A N/A N/A N/A Mrphlgy N/A
0.487 N/A N/A

	

N/A N/A N/A N/A Lexicon 0.487
0.815 1 .000 N/A 1.000 N/A N/A N/A Syntax 0.881
N/A N/A N/A

	

N/A N/A N/A N/A Smntics N/A
Compreh Repetit Judgmnt LxclAcc Proposi Reading Writing

0.597 1 .000 N/A 1.000 N/A N/A N/A



VI . Eranskina

20. B. Gazt .

SCORES BY SECTION Eusk. Gazt .

2. Pointing 1 .000 1 .000
3. Commands 1.000 1 .000
4. Verbal Auditory Discrimination 0.888 0.888
5. Syntactic Comprehension 0.655 0.632
6. Semantic Categories 1.000 1 .000
7. Synonyms 1 .000 1 .000
8. Antonyms 0.900 0.200
9. Grammaticality Judgment 0.300 0.600
10 . Semantic Acoeptability 1 .000 0.900
11. Repetition of Words 0.933 1 .000
12. Lexical Decision 0.928 0.666
13. Repetition of Sentences 1.000 0.857
14. Series 1 .000 1 .000
15. Verbal Fluency 1 .000 1 .000
16. Naming 1.000 1 .000
17. Sentence Construction 0 .933 N/A
18. Semantic Opposites 1 .000 1 .000
19 . Derivational Morphology N/A 1.000
20. Morphologlcal Opposites N/A 0.600
21. Description 0.333 0.000
22. Mental Arithmetic 0.642 0.533
23. Ltstening Comprehension 0.800 0.600
24. Reading Words Aloud 1.000 0.800
25. Reading Sentences Aloud 1.000 1 .000
26. Reading Comprehension - Paragraph 0.500 1 .000
27. Copying 1.000 1 .000
28 . Dictation of Words 1.000 0.600
29. Dictation of Sentences 1 .000 0.800
30. Reading Comprehension - Words 0.700 0.800
31. Reading Comprehension -Sentences 0.700 0.700

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

DecimalScores Eusk. :

0.888 0.933 NIA 0.333 0.333 1 .000 NIA Phonlgy 0.875
NIA NIA NIA 0.333 0.333 NIA NIA Mrphlgy 0.333
0.717 1 .000 0.300 0.333 0.833 0.850 1 .000 Lexicon 0.733
0.920 0.933 0.928 0.945 0.333 0.850 1 .000 Syntax 0.920
0.636 NIA 1.000 0.906 0.333 0.500 NIA Smntics 0.806

Compreh
0.789

Repetit
0.940

Judgmnt
0.812

LxdAcc Proposi Reading Writing
0.839 1 .0000.875 0.633

Decimal Scores Gazt . :

0.000 0.000 0.800 NIA Phonlgy 0.8700.888 1 .000 NIA
NIA NIA NIA 0.727 0.727 NIA NIA Mrphlgy 0.727
0.692 0.857 0.600 0.000 0.000 0.850 0.800 Lexicon 0.699
0.888 1 .000 0.666 0.872 0.000 0.800 0.800 Syntax 0.845
0.818 NIA 0.900 0.750 0.000 1 .000 NIA Smntics 0.792

Compreh
0.775

Repetit
0.985

Judgmnt
0.700

LxdAccProposi Reading Writing
0.839 0.8000.773 0.533



0.717

	

0.955

	

0.860

VI. Eranskina

0.747 0.666 N/A N/A

21 . B. Gazt .

SCORES BY SECTION Eusk. Gazt .

2. Pointing 1 .000 1 .000
3. Commands 1.000 1 .000
4. Verbal Auditory Discrimination 1 .000 0.833
5. Syntactic Comprehension 0.670 0.513
6. Semantic Categories 0.750 1 .000
7. Synonyms 1.000 1 .000
8. Antonyms 1.000 0.400
9. Grammaticality Judgment 0300 0.400
10. Semantic Acceptability 1 .000 1 .000
11 . Repetition of Words 1 .000 1 .000
12. Lexical Decision 0.928 0.966
13. Repetition of Sentences 0.428 0.571
14. Series 1 .000 1 .000
15. Verbal Fluency 1 .000 1 .000
16.Naming 1.000 1 .000
17. Sentence Construction 1 .000 0.750
18. Semantic Opposites 1 .000 0.777
19. Derivational Morphology 0.500 0.833
20. Morphological Opposites N/A 0.000
21 . Description 0.666 0.666
22. Mental Arithmetic 1 .000 0.800
23. Listening Comprehension 0.666 0.750
24. Reading Words Aloud N/A N/A
25. Reading Sentences Aloud N/A N/A
26. Reading Comprehension - Paragraph N/A N/A
27. Copying N/A N/A
28. Dictation of Words N/A N/A
29. Dictation of Sentences N/A N/A
30. Reading Comprehension - Words 1.000 N/A
31 . Reading Comprehension - Sentences 0.500 N/A

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk. :

1 .000

	

1.000

	

N/A

	

0.666 0.666 N/A N/A Phonlgy 0.961
N/A

	

N/A

	

N/A

	

0.538 0.538 N/A N/A Mrphlgy 0.538
0.700

	

0.428

	

0.300

	

0.666 0.916 0.500 N/A Lexicon 0.664
1 .000

	

1.000

	

0.928

	

0.962 0.666 1 .000 N/A Syntax 0.971
0.600

	

N/A

	

1.000

	

0.937 0.666 N/A N/A Smntics 0.900
Compreh Repetit Judgmnt LxdAcc Proposi Reading Writing

0.811 0.936 0.812 0.885 0.705 0.750 N/A

Decimal Scores

0.633

Gazt. :

1 .000 N/A 0.666 0.666 N/A N/A Phonlgy 0.907
N/A N/A N/A 0.583 0.583 N/A N/A Mrphlgy 0.583
0.593 0.571 0.400 0.666 0 .733 N/A N/A Lexicon 0.595
0.930 1 .000 0.966 0.823 0.666 N/A N/A Syntax 0.910
0.750 N/A 1.000 0.700 0.666 N/A N/A Smntics 0.765

Compreh Repetit Judgmnt LxclAcc Proposi Reading Writing



0.792

	

0.966

	

0.938

	

0.628 0.666 0.833

	

0.625

VI. Eranskina

22. B.Atala

SCORES BY SECTION Eusk. Gazt .

2. Painting 1.000 1 .000
3. Commands 0.933 1 .000
4. Verbal Auditory Discrimination 0.944 0.944
5 . Syntactic Comprehension 0.581 0.746
6. Semantic Categories N/A 0.333
7. Synonyms 1.000 1 .000
8. Antonyms N/A 0.166
9 . Grammaticality Judgment N/A 0.888
10. Semantic Acceptability 1.000 1 .000
11 . Repetition ofWords 0.966 0.966
12 . Lexical Decision 0.758 0.933
13 . Repetition of Sentences 1.000 N/A
14. Series 1.000 0.666
15. Verbal Fluency 0.333 0.666
16. Naming 1.000 0.800
17. Sentence Construction N/A N/A
18 . Semantic Opposites 0.000 0.500
19 . Derivational Morphology 0.500 N/A
20. Morphological Opposites N/A N/A
21 . Description 1.000 0.666
22 . Mental Arithmetic 0.666 1 .000
23 . ListeningComprehension 0.800 0.200
24. Reading Words Aloud 1.000 1 .000
25. ReadingSentences Aloud 1.000 1 .000
26. Reading Comprehension - Paragraph 0.166 0.000
27. Copying 1.000 1 .000
28 . Dictation of Words 0.333 0.000
29 . Dictation of Sentences N/A N/A
30. Reading Comprehension - Words 0.700 N/A
31 . Reading Comprehension -Sentences 0.700 N/A

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk . :

0.944

	

0.966

	

N/A
N/A

	

N/A

	

N/A
0.639

	

1.000

	

N/A
0.875

	

0.966

	

0.758
0.454

	

N/A

	

1.000
Compreh Repetit Judgmnt

1 .000
0.800
1 .000
0.906
0.888

1.000
0.800
1 .000
1.000
1 .000

1 .000
N/A
0.850
0.850
0.166

N/A
N/A
N/A
0.750
N/A

Writing

Phonlgy
Mrphlgy
Lexicon
Syntax
Smntics

0.968
0.800
0.701
0.870
0.692

LxclAcc Propos! Reading
0.724

	

0.970

	

0.820 0.903 0 .941 0 .803 0.750

Decimal Scores Gazt . :

0.666 0.666 1 .000 N/A Phonlgy 0.9370.944

	

0.966

	

N/A
N/A

	

N/A

	

N/A 0.666 0.666 N/A N/A Mrphlgy 0.666
0.787

	

N/A

	

0.888 0.666 0.666 1 .000 N/A Lexicon 0.806
0.913

	

0.966

	

0.933 0.666 0 .666 1 .000 0.625 Syntax 0.852
9.090

	

N/A

	

1.000 0.526 0.666 0.000 N/A Smntics 0.469
Compreh Repetit Judgmnt LxclAcc Proposi Reading Writing



VI. Eranskina

23. B. Atala

SCORES BY SECTION Eusk. Gazt .

2. Pointing 1 .000 1 .000
3. Commands 1 .000 1 .000
4. Verbal Auditory Discrimination 1 .000 0.944
5. Syntactic Comprehension 0.678 0.920
6. Semantic Categories N/A 1.000
7. Synonyms N/A 1.000
8. Antonyms 1 .000 0.800
9. Grammaticality Judgment 0.7(10 0.900
10. Semantic Acceptability 1 .000 1 .000
11 . Repetition of Words 1 .000 1 .000
12. Lexical Decision 0.966 0.633
13. Repetition of Sentences 0.857 0.857
14. Sertes 1 .000 1 .000
15. Verbal Fluency 1 .000 1 .000
16. Naming 1 .000 1 .000
17. Sentence Construction 1 .000 1.000
18. Semantic Opposites 0.700 1 .000
19. Derivational Morphology 0.300 1 .000
20. Morphological Opposites N/A 1.000
21 . Description 0.666 1 .000
22. Mental Arithmetic 1 .000 1 .000
23. Listening Comprehension 0.600 1 .000
24. Reading Words Aloud 1 .000 1 .000
25. Reading Sentences Aloud 1 .000 1 .000
26. Reading Comprehension - Paragraph 0.800 1 .000
27. Copying 1 .000 1 .000
28. Dictation of Words 1 .000 1 .000
29. Dictation of Sentences 0.600 1 .000
30. Reading Comprehension - Words 1.000 1 .000
31. Reading Comprehension - Sentences 0.700 0.800

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk . :

1 .000 1.000 N/A 0.666 0.666 1 .000 N/A Phonlgy 0.968
N/A N/A N/A 0.384 0.384 N/A N/A Mrphlgy 0.384
0.717 0.857 0.700 0.666 0.933 0.850 0.600 Lexicon 0.751
0.968 1.000 0.966 0.902 0.666 1 .000 0.866 Syntax 0.950
0.700 N/A 1.000 0.777 0.666 0.800 N/A Smntics 0.804
Compreh
0.817

Repetit
0.985

Judgmnt
0.920

LxclAcc Proposi Reading Writing
0.927 0.8000.769 0.675

Decimal Scores Gazt . :

1 .000 1 .000 1 .000 N/A Phonlgy 0.9840.944 1 .000 N/A
N/A N/A N/A 1.000 1 .000 N/A N/A Mrphlgy 1.000
0.923 0.857 0.900 1 .000 1.000 0.900 1 .000 Lexicon 0.928
0.984 1 .000 0.633 0.964 1 .000 1 .000 1 .000 Syntax 0.935
1 .000 N/A 1.000 0.939 1 .000 1 .000 N/A Smntics 0.968

Compreh
0.949

Repetit
0.985

Judgmnt
0.760

LxclAcc Proposi Reading Writing
0.964 1 .0000.966 1 .000



0.568

	

0.666

	

0.565

	

0.000 0.000 0.000 N/A

VI. Eranskina

24. B . Atala

SCORES BY SECTION Eusk. Gazt .

2. Pointing 1 .000 0.700
3. Commands 1 .000 0.700
4. Verbal Auditory Discrimination 0.611 0.666
5 . Syntactic Comprehension 0.425 0.482
6. Semantic Categories N/A N/A
7. Synonyms N/A N/A
8.Antonyms N/A N/A
9. Grammaticality Judgment 0.777 0.700
10. Semantic Acceptability 0.800 0 .400
11 . Repetition ofWords 0.400 0 .666
12. Lexical Decision 0.800 0 .666
13. Repetition of Sentences 0.000 N/A
14. Series 1 .000 N/A
15. Verbal Fluency N/A N/A
16. Naming N/A N/A
17. Sentence Construction N/A N/A
18. Semantic Opposites 1.000 N/A
19. Derivational Morphology N/A N/A
20. Morphological Opposites N/A N/A
21. Description 0.333 0.000
22. Mental Arithmetic N/A 0.000
23. Listening Comprehension 0.200 N/A
24. Reading Words Aloud N/A 0.000
25. ReadingSentences Aloud N/A N/A
26. Reading Comprehension - Paragraph N/A N/A
27.Copying N/A N/A
28. Dictation ofWords N/A N/A
29. Dictation of Sentences N/A N/A
30. Reading Comprehension - Words N/A N/A
31 . Reading Comprehension - Sentences N/A N/A

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk. :

0.611 0 .400 N/A 0.333 0.333 N/A N/A Phonlgy 0.462
N/A N/A N/A 0.333 0.333 N/A N/A Mrphlgy 0.333
0.456 0.000 0.777 0.333 0.333 N/A N/A Lexicon 0.463
0.787 0.400 0.800 0.500 0.333 N/A N/A Syntax 0.650
0.200 N/A 0.800 0.500 0.333 N/A N/A Smntics 0.545

Compreh
0.540

Repetit
0.380

Judgmnt
0.795

LxclAcc Proposi Reading Writing
0.411 0.333 N/A N/A

Decimal Scores Gazt. :

0 .000 0.000 0.000 N/A Phonlgy 0.5380.666 0.666 N/A
N/A N/A N/A 0.000 0.000 N/A N/A Mrphlgy 0.000
0.505 N/A 0.700 0.000 0.000 N/A N/A Lexicon 0.504
0.684 0.666 0.666 0.000 0.000 0.000 N/A Syntax 0.612
N/A N/A 0.400 0.000 0.000 N/A N/A Smntics 0.285
Compreh Repetit Judgmnt LxclAcc Proposi Reading Writing



Compreh Repetit Judgmnt LxclAcc Propos! Reading Writing
1.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

VI. Eranskina

25 . B . Eusk.Atala

SCORES BY SECTION Eusk. Gazt.

2. Painting 10/10 1 .000
3. Commands 0/0 N/A
4. Verbal Auditory Discrimination 0/0 N/A
5. Syntactic Comprehension 0/0 N/A
6. Semantic Categories 0/0 N/A
7. Synonyms 0/0 N/A
& Antonyms 0/0 N/A
9. Grammaticality Judgment 0/0 N/A
10. Semantic Acceptability 0/0 N/A
11. Repetition of Words 0/0 N/A
12. Lexical Decision 0/0 N/A
13. Repetition of Sentences 0/0 N/A
14. Series 0/0 N/A
15. Verbal Fluency 0/0 N/A
16. Naming 0/0 N/A
17. Sentence Construction 0/0 N/A
18. Semantic Opposites 0/0 N/A
19. Derivational Morphology 0/0 N/A
20. Morphological Opposites 0/0 N/A
21. Description 0/0 N/A
22. Mental Arithmetic 0/0 N/A
23. Listening Comprehension 0/0 N/A
24. Reading Words Aloud 0/0 N/A
25. Reading Sentences Aloud 0/0 N/A
26. Reading Comprehension - Paragraph 0/0 N/A
27. Copying 0/0 N/A
28. Dictation of Words 0/0 N/A
29. Dictation of Sentences 0/0 N/A
30. Reading Comprehension - Words 0/0 N/A
31. Reading Comprehension - Sentences 0/0 N/A

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk . :

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Phonlgy N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Mrphlgy N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Lexicon N/A
1.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A Syntax 1.000
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Smntics N/A



SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk . :

VI. Eranskina

26. B.Atala

SCORES BY SECTION Eusk. Gazt.

2. Pointing 1.000 1 .000
3. Commands 1.000 0.916
4. Verbal Auditory Discrimination 1.000 0.833
5. Syntactic Comprehension 0.8% 0.517
6. Semantic Categories 1.000 1 .000
7. Synonyms 1.000 0.200
8. Antonyms 0.900 0.500
9. Grammaticality Judgment 0.300 0.600
10. Semantic Acceptability 1.000 0.800
11 . Repetition of Words 1.000 0.966
12 . Lexical Decision 0.833 0.766
13 . Repetition of Sentences 0.285 0.857
14. Sertes 1.000 1 .000
15. Verbal Fluency 1.000 1 .000
16. Naming 1.000 1 .000
17. Sentence Construction 0.866 1 .000
18 . Semantic Opposites 0.900 0.900
19 . Derivational Morphology 0.100 0.000
20. Morphological Opposites N/A N/A
21. Description 1.000 0.333
22. Mental Arithmetic 0.933 0.600
23. Listening Comprehension 0.800 0.400
24. Reading Words Aloud 0.900 1 .000
25 . Reading Sentences Aloud 0.800 0.700
26. Reading Comprehension Paragraph 0.666 1 .000
27. Copying 0.600 0 .800
28. Dictation of Words 1 .000 1 .000
29. Dictation of Sentences 0.400 0.800
30. Reading Comprehension - Words 1 .000 1 .000
31. Reading Comprehension -Sentences 0.400 0.400

1 .000

	

1.000 N/A 1.000 1 .000 0.900 N/A Phonlgy 0.984
N/A

	

N/A N/A 0.307 0.307 N/A N/A Mrphlgy 0.307
0.846

	

0.285 0.300 1 .000 0.888 0.600 0.400 Lexicon 0.761
0.952

	

1.000 0.833 0.964 1 .000 0.950 0.666 Syntax 0.926
0.727

	

N/A 1.000 0.939 1 .000 0.666 N/A Smntics 0 .888
Compreh Repetit Judgmnt LxdAcc Proposi Reading Writing

0.785 0.6000.885 0.925 0.760 0.879 0.725

Decimal Scores Gazt . :

N/A 0.333 0.333 1 .000 N/A Phonlgy 0.8750.833 0.966
N/A N/A N/A 0.166 0.166 N/A N/A Mrphlgy 0.166
0.561 0.857 0.600 0.333 0.666 0.550 0.800 Lexicon 0.581
0.916 0.966 0.766 0.785 0.333 1 .000 0.866 Syntax 0.864
0.727 N/A 0.800 0.636 0.333 1 .000 N/A Smntics 0.698

Compreh Repetit Judgmnt xdAcc Proposi Reading Writing
0.699 0.955 0.740 0.673 0.380 0.839 0.850



Decimal Scores Gazt. :

Compreh Repetit Judgmnt LxclAcc Proposi Reading Writing
0.644

	

N/A N/A N/A N/A N/A 0.600

VI. Eranskina

27. B. Atala

SCORES BY SECTION Eusk . Gazt.

2. Painting 1 .000 1 .000
3. Commands 1.000 0.600
4. Verbal Auditory Discrimination 0.944 0.944
5. Syntactic Comprehension 0.609 0.494
6. Semantic Categories N/A N/A
7. Synonyms N/A N/A
8. Antonyms N/A N/A
9. GrammaticalityJudgment N/A N/A
10. Semantic Acceptability 1.000 N/A
11 . Repetition ofWords N/A N/A
12. Lexical Decision N/A N/A
13. Repetition of Sentences N/A N/A
14. Series N/A N/A
15. Verbal Fluency N/A N/A
16. Naming N/A N/A
17. Sentence Construction N/A N/A
18. Semantic Opposites N/A N/A
19. Derivational Morphology N/A N/A
20. Morphological Opposites N/A N/A
21. Description N/A N/A
22. Mental Arithmetic N/A N/A
23. Listening Comprehension N/A N/A
24. Reading Words Aloud N/A N/A
25. ReadingSentencesAloud N/A N/A
26. Reading Comprehension - Paragraph 0.833 N/A
27. Copying 0.000 0.600
28. Dictation ofWords N/A N/A
29. Dictation of Sentences N/A N/A
30. Reading Comprehension - Words 0.250 N/A
31. Reading Comprehension - Sentences N/A N/A

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk. :

0.944 N/A N/A N/A N/A N/A N/A Phonlgy 0.944
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Mrphlgy N/A
0.666 N/A N/A N/A N/A N/A N/A Lexicon 0.666
0.862 N/A N/A N/A N/A 0.250 0.000 Syntax 0.718
0.833 N/A 1.000 N/A N/A 0.833 N/A Smntics 0.857

Compreh
0.757

Repetit
N/A

Judgmnt
1 .000

LxdAcc
N/A

Proposi
N/A

Reading
0.500

Writing
0.000

0.944 N/A N/A N/A N/A N/A N/A Phonlgy 0.944
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Mrphlgy N/A
0.509 N/A N/A N/A N/A N/A N/A Lexicon 0.509
0.837 N/A N/A N/A N/A N/A 0.600 Syntax 0.812
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Smntics N/A



0.577

	

0.940

	

0.842

	

0.700 0.411 0 .625

	

0.350

VI. Eranskina

28 . B. Atala

SCORES BY SECTION Eusk Gazt.

2. Pointing 1 .000 1 .000
3. Commands 1 .000 0.733
4. Verbal AuditoryDiscrimination 1 .000 0.722
5. Syntactic Comprehension 0.457 0.471
6. Semantic Categories 0.000 0.000
7. Synonyms 0.800 N/A
8. Antonyms N/A N/A
9. Grammaticality Judgment 0.900 0.400
10. Semantic Acceptability 1 .000 1 .000
11 . Repetition ofWords 1.000 0.966
12. Lexical Decision 0.966 0.900
13. Repetition of Sentences 0.571 0.714
14. Series 1.000 1 .000
15. VerbalFluency 1 .000 1 .000
16.Naming 1.000 0.900
17. Sentence Construction 0.933 N/A
18. Semantic Opposites 0.900 0.777
19. Derivational Morphology N/A 1.000
20. Morphological Opposites N/A N/A
21 . Description 0.666 0.333
22. Mental Arithmetic 0.733 0.733
23. Listening Comprehension 1 .000 0.600
24. Reading Words Aloud 0.800 1 .000
25. ReadingSentences Aloud 0.200 0.300
26. Reading Comprehension - Paragraph 0.666 0.000
27. Copying 1.000 0.800
28. Dictation ofWords 0.400 0.200
29. Dictation of Sentences 0.000 0.200
30. Reading Comprehension- Words 0.700 0.600
31 . Reading Comprehension -Sentences 0.700 0.600

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk. :

1 .000

	

1.000 N/A 0.666 0.666 0.800 N/A Phonlgy 0.937
N/A

	

N/A N/A 0.666 0.666 N/A N/A Mrphlgy 0.666
0.530

	

0.571 0.900 0.666 0.888 0.450 0.000 Lexicon 0.568
0.825

	

1.000 0.966 0.822 0.666 0.750 0.466 Syntax 0.834
0.818

	

N/A 1 .000 0.652 0.666 0.666 N/A Smntics 0.754
Compreh Repetit Judgmnt

0.960
LxclAcc Proposi Reading Writing

0.642 0.3500.678 0.955 0.753 0.800

Decimal Scores Gazt. :

0.722 0.966 N/A 0.333 0 .333 1 .000 N/A Phonlgy 0.843
N/A N/A N/A 0.600 0.600 N/A N/A Mrphlgy 0.600
0.518 0.714 0.400 0.333 0.333 0 .450 0 .200 Lexicon 0.492
0.666 0.966 0.900 0.805 0.333 0 .800 0 .400 Syntax 0.761
0.272 N/A 1.000 0.615 0.333 0.000 N/A Smntics 0.416

Compreh Repetit Judgmnt LxclAcc Proposi Reading Writing



VI. Eranskina

29. B. Atala

SCORES BY SECTION Eusk. Gazt.

2. Pointing 1 .000 1 .000
3. Commands 1.000 0.833
4. Verbal Auditory Discrimination 0.666 N/A
5. Syntactic Comprehension 0.586 0.255
6. Semantic Categories N/A N/A
7. Synonyms 1.000 N/A
8. Antonyms 0.800 N/A
9. Grammaticality Judgment 0.200 0.000
10 . Semantic Acceptability 0.900 N/A
11 . Repetition ofWords 0.866 0.833
12. Lexical Decision 0.800 0.766
13. Repetition of Sentenes 0.857 0.571
14. Series 1 .000 0.666
15. Verbal Fluency 1 .000 1 .000
16.Naming 1.000 0.800
17. Sentene Construction Q888 N/A
18. Semantic Opposites 1 .000 N/A
19. Derivationl Morphology 0.400 N/A
20. Morphological Opposites 0.500 N/A
21. Description 0.333 N/A
22. Mental Arithmetic 0.777 0.444
23. Listenng Comprehension 0.400 N/A
24. Reading Words Aloud 0.000 0.600
25. ReadingSentences Aloud N/A 0.400
26 . Reading Comprehension -Paragraph N/A N/A
27. Copying 1 .000 1.000
28. Dictation ofWords 0.800 0.800
29. Dictation of Sentenes 1 .000 0.400
30. Reading Comprehension - Words N/A 0.700
31. Reading Comprehension - Sentences N/A 0.300

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores:

0.666 0.866 N/A 0.333 0.333 0.000 N/A Phonlgy 0.727
N/A N/A N/A 0.434 0.434 N/A N/A Mrphlgy 0.434
0.663 0.857 0.200 0.333 0.750 N/A 1.000 Lexicon 0.652
0.867 0.866 0.800 0.920 0.333 0.000 0.909 Syntax 0.859
0.400 N/A 0.900 0.857 0.333 N/A N/A Smntics 0.782

Compreh
0.715

Repetit
0.865

Judgmnt
0.700

LxdAcc Proposi Reading Writing
0.000 0.9370.766 0.500

Decimal Scores:

N/A N/A N/A 0.600 N/A Phonlgy 0.775N/A 0.833
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Mrphlgy N/A
0.364 0.571

	

0.000 N/A N/A 0.350 0.400 Lexicon 0.373
0.785 0.833

	

0.766 0.809 N/A 0.650 0.733 Syntax 0.772
N/A N/A

	

N/A N/A N/A N/A N/A Smntics N/A
Compreh
0.517

Repetit Judgmnt LxdAcc Proposi
0.809

Reading
N/A

Writing
0.520 0.6500.805

	

0.741



0.694

	

1.000

	

0.800

	

0.590 0.300

	

0.613 0.450

VI. Eranskina

30. B. Eusk.Atala

SCORES BY SECTION

2. Pointing

Eusk .

10/10

Gazt .

1 .000
3. Commands 15/15 1.000
4. Verbal Auditory Discrimination 14/18 0.777
5. Syntactic Comprehension 58/86 0.674
6. Semantic Categories 1/5 0.200
7. Synonyms 3/5 0.600
8. Antonyms 8/10 0.800
9. Grammaticality Judgment 2/10 0.200
10. Semantic Acceptability 9/10 0.900
11 . Repetition of Words 30/30 1.000
12. Lexical Decision 29/30 0.966
13. Repetition of Sentences 7/7 1.000
14. Series 3/3 1 .000
15. Verbal Fluency 0/0 N/A
16. Naming 20/20 1 .000
17. Sentence Construction
18. Semantic Opposites

0/0
6/10

N/A
0.600

19. Derivational Morphology 1/10 0.100
20. Morphological Opposites 3/5 0 .600
21 . Description 1/3 0.333
22. Mental Arithmetic 10/13 0 .769
23. Listening Comprehension 1/2 0.500
24. Reading Words Aloud 10/10 1.000
25. Reading Sentences Aloud 5/10 0.500
26. Reading Comprehension - Paragraph
27. Copying

0/0
4/5

N/A
0.800

28. Dictation of Words 5/5 1.000
29. Dictation of Sentences 0/5 0.000
30. Reading Comprehension -Words 2/10 0.200
31. Reading Comprehension - Sentences 0/4 0.000

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

DecimalScores Eusk . :

0.777 1 .000 N/A 0.333 0.333 1 .000 N/A Phonlgy 0.875
N/A N/A N/A 0.277 0.277 N/A N/A Mrphlgy 0.277
0.663 1 .000 0200 0.333 0.333 0.357 0.000 Lexicon 0.585
0.730 1.000 0.966 0.735 0.333 0.600 0.600 Syntax 0.775
0.500 N/A 0.900

Judgmnt
0.575 0.333 N/A

Writing
N/A Smntics 0.625

Compreh Repetit LxdAcc Proposi Reading



0.482

	

0.903

	

0.540

	

0.656 0.360 0 .767

	

0.500

VI. Eranskina

31 . B . Atala

SCORES BY SECTION Eusk. Gazt.

2. Pointing 1 .000 1 .000
3. Commands 1 .000 0.900
4. Verbal Auditory Discrimination 1 .000 0.277
5. Syntactic Comprehension 0.563 0.402
6. Semantic Categories 1 .000 N/A
7. Synonyms 1.000 N/A
8. Antonyms 1.000 N/A
9. Grammaticality Judgment 0.300 0.200
10. Semantic Acceptability 1 .000 0.300
11 . Repetition ofWords 0.966 0.933
12. Lexical Dedsion 0.966 0.733
13. Repetition of Sentences 0.714 0.000
14. Series 1 .000 1 .000
15. Verbal Fluency N/A N/A
16.Naming 1.000 0.950
17. Sentence Construction N/A 0.600
18. Semantic Opposites 1 .000 1 .000
19. Derivational Morphology 0.400 N/A
20. Morphological Opposites N/A N/A
21 . Description 0.333 0.000
22. Mental Arithmetic N/A 1.000
23. Listening Comprehension 1 .000 0.200
24. Reading Words Aloud 0.900 1.000
25. ReadingSentences Aloud 0.500 0.700
26. Reading Comprehension - Paragraph 0.833 0.333
27. Copying 0.800 0.800
28. Dictation ofWords 0.800 0.400
29. Dictationof Sentences 0.000 0.400
30. Reading Comprehension - Words 1.000 0.900
31. Reading Comprehension - Sentences 0.900 0.500

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk. :

1 .000 0.966 N/A 0.333 0.333 0.900 N/A Phonlgy 0.906
N/A N/A N/A 0.384 0.384 N/A N/A Mrphlgy 0.384
0.623 0.714 0.300 0.333 0.333 0 .700 0.000 Lexicon 0.587
0.904 0.966 0.966 0.962 0.333 0 .950 0.533 Syntax 0.906
0.909 N/A 1.000 0.939 0.333 0.833 N/A Smntics 0.904

Compreh
0.755

Repetit Judgmnt LxdAcc Proposi Reading Writing
0.839 0.4000.940 0.840 0.847 0.360

Decimal Scores

0.277

Gazt. :

0.933 N/A 0.000 0.000 1 .000 N/A Phonlgy 0.693
N/A N/A N/A 0.000 0.000 N/A N/A Mrphlgy 0.000
0.455 0.000 0.200 0.000 0.529 0.600 0.400 Lexicon 0.452
0.637 0.933 0 .733 0.869 0.000 0.950 0.533 Syntax 0.752
0272 N/A 0.300 0.333 0.000 0.333 N/A Smntics 0.281

Compreh Repetit Judgmnt LxdAcc Proposi Reading Writing



VI . Eranskina

0.741

	

0.895

	

0.920

	

0.779 0.720

	

0.839

	

0.800

32. B . Atala

SCORES BY SECTION

2 . Pointing
3. Commands
4. Verbal Auditory Discrimination
5. Syntactic Comprehension
6. Semantic Categories
7. Synonyms
& Antonyms
9. Grammaticality Judgment
10. Semantic Acceptability
11 . Repetition of Words
12. Lexical Decision
13. Repetition of Sentences
14. Series
15. Verbal Fluency
16.Naming
17. Sentence Construction
18. Semantic Opposites
19. Derivational Morphology
20. Morphological Opposites
21 . Description
22. Mental Arithmetic
23. Listening Comprehension
24. Reading Words Aloud
25. Reading Sentences Aloud
26. Reading Comprehension - Paragraph
27. Copying
28. Dictation of Words
29. Dictation of Sentences
30. Reading Comprehension - Words
31 . Reading Comprehension - Sentences

Eusk .

1.000
1.000
1.000
0.632
1.000
1.000
0.900
0.400
0.900
1.000
1.000
0.571
1 .000
1 .000
1 .000
1 .000
1 .000
0.400
0.000
1 .000
0.933
1 .000
1 .000
0.800
0.666
1 .000
1 .000
0.600
0.900
0.500

Gazt.

1 .000
1 .000
0.888
0.620
1 .000
0.800
0.600
0.900
0.800
0.900
0.966
0.857
1 .000
1 .000
1 .000
0.866
0.800
0.700
0.600
0.666
0.866
0.200
1.000
1.000
0.500
1 .000
1 .000
0 .600
0 .900
0 .500

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk. :

1 .000 1 .000 N/A 1 .000 1 .000 1 .000 N/A Phonlgy 1.000
N/A N/A N/A 0.304 0.304 N/A N/A Mrphlgy 0.304
0.666 0.571 0.400 1 .000 1 .000 0.650 0 .600 Lexicon 0.683
0.952 1 .000 1 .000 0.982 1 .000 0.950 0 .866 Syntax 0.967
0.818 N/A 0.900 0.969 1.000 0.666 N/A Smntics 0.904

Compreh
0.789

Repetit
0.955

Judgmnt
0.860

LxclAcc Proposi Reading
0.821

Writing
0.8000.847

	

0.680

Decimal Scores Gazt. :

N/A 0.666 0 .666 1.000 N/A Phonlgy 0.8900.888 0.900
N/A N/A N/A 0.652 0.652 N/A N/A Mrphlgy 0.652
0.658 0.857 0.900 0.666 0.833 0.750 0.600 Lexicon 0.705
0.920 0.900 0.966 0.857 0.666 0.950 0.866 Syntax 0.903
0.363 N/A 0.800 0.757 0.666 0.500 N/A Smntics 0.666

Compreh Repetit Judgmnt LxclAccProposi Reading Writing



0.683

	

0.925

	

0.880

VI. Eranskina

0.855 0.666 0 .964

	

0.350

33. B . Atala

SCORES BY SECTION

2 . Pointing
3 . Commands
4. Verbal Auditory Discrimination
5. Syntactic Comprehension
6. Semantic Categories
7. Synonyms
8. Antonyms
9 . Grammaticality Judgment
10. Semantic Acceptability
11 . Repetition ofWords
12 . Lexical Decision
13 . Repetition of Sentences
14 . Series
15. Verbal Fluency
16 Naming
17. Sentence Construction
18 . Semantic Opposites
19 . Derivational Morphology
20. Morphological Opposites
21. Description
22 . Mental Arithmetic
23 . Listening Comprehension
24. Reading Words Aloud
25 . ReadingSentences Aloud
26. Reading Comprehension - Paragraph
27. Copying
28 . Dictationof Words
29 . Dictation of Sentences
30. Reading Comprehension - Words
31 . Reading Comprehension -Sentences

Eusk .

1.000
N/A
0.833
0 .534
N/A
N/A
N/A
0.300
1 .000
1.000
0.933
0.142
1 .000
N/A
0.800
N/A
0.900
N/A
N/A
0.666
N/A
N/A
1.000
0 .600
N/A
1 .000
0 .600
N/A
1 .000
0 .800

Gazt .

1 .000
1 .000
0.944
0.494
N/A
1.000
0.900
0.600
1 .000
1 .000

0.285
1 .000
N/A
0.750
N/A
1.000
N/A
N/A
0.666
N/A
0.400
1 .000
1 .000
1 .000
0.800
0.600
0.000
1 .000
0.800

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

DecimalScores Eusk. :

0.833 1 .000 N/A 0.666 0 .666 1 .000 N/A Phonlgy 0.921
N/A N/A N/A 0.666 0 .666 N/A N/A Mrphlgy 0.666
0.562 0.142 0.300 0.666 0 .666 0 .700 N/A Lexieon 0.546
0.883 1 .000 0.933 0.818 0.666 1.000 0 .800 Syntax 0.905
N/A N/A 1.000 0.846 0 .666 N/A N/A Smntics 0.884
Compreh Repetit Judgmnt LxclAccpropos! Reading Writing
0.681 0.910 0.820 0.800 0.666 0.880 0.800

Decimal Scores Gazt. :

N/A 0.666 0.666 1 .000 N/A Phonlgy 0.9530.944 1 .000
N/A N/A N/A 0.666 0.666 N/A N/A Mrphlgy 0.666
0.544 0.285 0.600 0.666 0.666 0.900 0 .000 Lexicon 0.568
0.862 1 .000 0.933 0 .851 0 .666 1 .000 0.466 Syntax 0.871
0.727 N/A 1.000 0.925 0.666 1 .000 N/A Smntics 0.894

Compreh Repetit Judgmnt LxclAcc Proposi Reading Writing



0.660

	

0.970

	

0.840

	

0.906 0 .900 N/A N/A

VI. Eranskina

34. B. Atala

SCORES BY SECTION Eusk. Gazt.

2. Pointing 1.000 0.900
3. Commands 1.000 0.933
4. Verbal Auditory Discrimination 0.944 0.111
5. Syntactic Comprehension 0.781 0.758
6. Semantic Categories 1 .000 1 .000
7. Synonyms 1 .000 1 .000
8. Antonyms 1.000 0.800
9. Grammaticality Judgment 0.800 0.300
10. SemanticAcceptability 1.000 1 .000
11 . Repetition ofWords 0.866 1 .000
12. Lexical Decision 0.866 0.966
13. Repetition of Sentences 0.857 0.714
14. Series 1 .000 1 .000
15. Verbal Fluency 1.000 1 .000
16.Naming 1.000 1 .000
17. Sentence Construction 0.933 1 .000
18. Semantic Opposites 0.900 0.900
19. Derivational Morphology 0.700 0.700
20. Morphological Opposites 0.100 0.800
21 . Description 0.666 1 .000
22. Mental Arithmetic 0.888 0.777
23. Listening Comprehension 0.400 0.800
24. Reading Words Aloud N/A N/A
25. ReadingSentences Aloud N/A N/A
26. Reading Comprehension - Paragraph N/A N/A
27.Copying N/A N/A
28. DictationofWords N/A N/A
29. Dictation of Sentences N/A N/A
30. Reading Comprehension - Words N/A N/A
31 . Reading Comprehension -Sentences N/A N/A

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk . :

0.944 0.866 N/A 0.666 0.666 N/A N/A Phonlgy 0.870
N/A N/A N/A 0.434 0.434 N/A N/A Mrphlgy 0.434
0.813 0.857 0.800 0.666 0.888 N/A N/A Lexicon 0.821
0.976 0.866 0.866 0.964 0.666 N/A N/A Syntax 0.925
0.400 N/A 1.000 0.939 0.666 N/A N/A Smntics 0.882

Compreh
0.857

Repetit
0.865

Judgmnt
0.880

LxclAcc Proposi Reading Writing
0.838 0.640 N/A N/A

Decimal Scores Gazt . :

N/A 1.000 1 .000 N/A N/A Phonlgy 0.7030.111 1 .000
N/A N/A N/A 0.782 0.782 N/A N/A Mrphlgy 0.782
0.784 0.714 0.300 1 .000 1 .000 N/A N/A Lexicon 0.778
0.581 1.000 0.966 0.946 1 .000 N/A N/A Syntax 0.864
0.800 N/A 1.000 0.909 1 .000 N/A N/A Smntics 0.921

Compreh Repetit Judgmnt LxclAcc Proposi Reading Writing



VI. Eranskina

35. B .

SCORES BY SECTION

2. Pointing
3. Commands
4. VerbalAuditory Discrimination
5. Syntactic Comprehension
6. Semantic Categories
7.Synnyms
8.Antonyms
9. Grammaticality Judgment
10. Semantic Acceptability
11 . Repetition ofWords
12. Lexical Decision
13. Repetition of Sentences
14. Series
15. VerbalFlueny
16. Naming
17. Sentene Construction
18. Semantic Opposites
19. Derivationl Morphology
20. Morphological Opposites
21. Description
22 . Mental Arithmetic
23 . Listenng Comprehension
24. Reading Words Aloud
25 . Reading Sentences Aloud
26. Reading Comprehension - Paragraph
27. Copying
28 . Dictation of Words
29 . Dictation of Sentences
30. Reading Comprehension - Words
31 . Reading Comprehension - Sentences

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

DecimalScores Eusk . :

Eusk .

1 .000
1 .000
1 .000
0.482
N/A
N/A
N/A
0.300
1 .000
1 .000
1 .000
0.857
0.666
N/A
0.750
N/A
0.300
N/A
N/A
0.666
N/A
N/A
0.200
0.000
N/A
N/A
N/A
N/A
0.500
0.300

Gazt .

1 .000
0.600
0.500
0.321
N/A
N/A
N/A
0.800
0.600
1 .000
0.733
0.714
0.666
1 .000
0.550
N/A
N/A
N/A
N/A
0.666
1 .000
0.200
0.800
0.200
0.000
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

1.000 1 .000 N/A

	

0.666 0.666 0.200 N/A Phonlgy 0.843
N/A N/A N/A

	

0.666 0.666 N/A N/A Mrphlgy 0.666
0.535 0.857 0.300

	

0.666 0.666 0.150 N/A Lexicon 0.490
0.905 1 .000 1 .000

	

0.606 0.666 0.350 N/A Syntax 0.810
N/A N/A 1.000

	

0.384 0.666 N/A N/A Smntics 0.653
Compreh

0.688
Repetit
0.985

Judgmnt LxdAcc
0.860

	

0.563
Proposi
0.666

Reading
0.240

Writing
N/A

Decimal Scores Gazt. :

N/A

	

0.666 0.666 0.800 N/A

	

Phonlgy 0.8800.500 1 .000
N/A N/A N/A

	

0.666 0.666 N/A N/A

	

Mrphlgy 0.666
0.350 0.714 0.800

	

0.666 0.666 0.200 N/A

	

Lexicon 0.407
0.750 1 .000 0.733

	

0.583 0.666 0.800 N/A

	

Syntax 0.776
0.142 N/A 0.600

	

0.666 0.666 0.000 N/A

	

Smntics 0.440
Compreh
0.416

Repetit
0.970

Judgmnt

	

LxdAcc
0.720

	

0.611
Proposi
0.666

Reading
0.562

Writing
N/A



VI. Eranskina

36. B . Átala

SCORES BY SECTION

2 Painting
3. Commands
4. Verbal Auditory Discrimination
5. Syntactic Comprehension
6. Semantic Categories
7. Synonyms
8 . Antonyms
9. Grammaticality Judgment
10. Semantic Acceptability
11 . Repetition ofWords
12 . Lexical Dedsion
13. Repetition of Sentences
14. Series
15. Verbal Fluency
16. Naming
17. Sentence Construction
18. Semantic Opposites
19. Derivational Morphology
20. Morphological Opposites
21 . Description
22 . Mental Arithmetic
23. Listening Comprehension
24. Reading Words Aloud
25. ReadingSentences Aloud
26. Reading Comprehension - Paragraph
27.Copying
28. DictationofWords
29. Dictation of Sentences
30. Reading Comprehension - Words
31 . Reading Comprehension -Sentences

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk . :

Eusk .

1 .000
1.000
1 .000
0.712
0.800
0.800
1 .000
1 .000
1.000
1 .000
1 .000
0285
1 .000
1 .000
1 .000
1 .000
0.900
0.200
0.000
0.666
0.555
0.600
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Gazt .

1 .000
1 .000
1 .000
0.551
0.600
1 .000
0.900
0.300
1 .000
1 .000
0.733
0.714
1 .000
1 .000
1 .000
N/A
0.900
0.333
N/A
N/A
0.300
0.600
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

1.000 1 .000 N/A

	

0.666 0.666 N/A N/A Phonlgy 0.962
N/A N/A N/A

	

0.235 0235 N/A N/A Mrphlgy 0.235
0.754 0.285 1 .000

	

0.666 0.933 N/A N/A Lexicon 0.766
1 .000 1 .000 1 .000

	

0.927 0.666 N/A N/A Syntax 0.968
0.600 N/A 1.000

	

0.878 0.666 N/A N/A Smntics 0.862
Compreh

0.839
Repetit
0.925

Judgmnt LxdAcc
1.000

	

0.792
Proposi
0.585

Reading
N/A

Writing
N/A

Decimal Scores Gazt . :
N/A

	

N/A N/A N/A N/A Phonlgy 1.0001 .000 1 .000
N/A N/A N/A

	

0.333 0.333 N/A N/A Mrphlgy 0.333
0.617 0.714 0.300

	

N/A N/A N/A N/A Lexicon 0.596
1 .000 1 .000 0.733

	

0.924 N/A N/A N/A Syntax 0.923
0.600 N/A 1.000

	

0.866 N/A N/A N/A Smntics 0.866
Compreh
0.755

Repetit
0.970

Judgmnt LxclAcc
0.700

	

0.847
Proposi
0.333

Reading
N/A

Writing
N/A



Compreh Repetit Judgmnt LxclAcc Proposi Reading Writing
0.625

	

N/A 0.300 N/A N/A N/A N/A

Compreh Repetit Judgmnt LxclAcc Proposi Reading Writing
0.662

	

N/A 1.000 N/A N/A N/A N/A

VI. Eranskina

37. B.

SCORES BY SECTION Eusk . Gazt.

2 Pointing 1 .000 1 .000
3. Commands 0.600 0.733
4. Verbal Auditory Discrimination 0.833 0.833
5 . Syntactic Comprehension 0.505 0.528
6. Semantic Categories N/A N/A
7. Synonyms N/A N/A
& Antonyms N/A N/A
9 . Grammaticality Judgment 0.300 1.000
10. Semantic Acceptability N/A 1.000
11 . Repetition ofWords N/A N/A
12. Lexical Decision N/A N/A
13. Repetition of Sentences N/A N/A
14 . Series N/A N/A
15. Verbal Fluency N/A N/A
16.Naming N/A N/A
17. Sentence Construction N/A N/A
18 . Semantic Opposites N/A N/A
19. Derivational Morphology N/A N/A
20. Morphological Opposites N/A N/A
21. Description N/A N/A
22. Mental Arithmetic N/A N/A
23. Listening Comprehension N/A N/A
24. Reading Words Aloud N/A N/A
25. Reading Sentences Aloud N/A N/A
26. Reading Comprehension - Paragraph N/A N/A
27.Copying N/A N/A
28. Dictation of Words N/A N/A
29. Dictation of Sentences N/A N/A
30. Reading Comprehension -Words N/A N/A
31 . Reading Comprehension -Sentences N/A N/A

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk. :

0.833 N/A N/A N/A N/A N/A N/A Phonlgy 0.833
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Mrphlgy N/A
0.519 N/A 0.300 N/A N/A N/A N/A Lexieon 0.500
0.790 N/A N/A N/A N/A N/A N/A Syntax 0.790
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Smntics N/A

Decimal Scores Gazt . :

0.833 N/A N/A N/A N/A N/A N/A Phonlgy 0.833
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Mrphlgy N/A
0.558 N/A 1.000 N/A N/A N/A N/A Lexicon 0.567
0.837 N/A N/A N/A N/A N/A N/A Syntax 0.837
N/A N/A 1.000 N/A N/A N/A N/A Smntics 1.000



VI. Eranskina

38. B . Atala

SCORES BY SECTION Eusk. Gazt .

2. Pointing 1 .000 1 .000
3. Commands 1 .000 0.933
4. Verbal Auditory Discrimination 1 .000 0.833
5. Syntactic Comprehension 0.655 0.597
6. Semantic Categories 1 .000 0.400
7. Synonyms 1 .000 0.800
8. Antonyms 0.000 0.100
9. Grammaticality Judgment 0.300 0.500
10 . SemanticAcceptability 1 .000 1 .000
11 . Repetition of Words 1 .000 1 .000
12 . Lexical Decision 0.966 0 .966
13 . Repetition of Sentences 0.000 0.857
14. Sertes 0.333 1 .000
15. Verbal Fluency N/A N/A
16. Naming 1 .000 1 .000
17. Sentence Construction N/A N/A
18. Semantic Opposites 1 .000 1 .000
19. Derivational Morphology N/A 0.600
20. Morphological Opposites N/A 0.000
21 . Description 0.666 0.666
22. Mental Arithmetic N/A 0.333
23. Listening Comprehension N/A 0.400
24. Reading Words Aloud 0.900 1 .000
25. Reading Sentences Aloud 0.500 0.000
26. Reading Comprehension -Paragraph N/A 0.000
27. Copying 0.800 0.800
28. Dlctation of Words 0.400 0.600
29. Dictation of Sentences 0.000 0.000
30. Reading Comprehension - Words 1.000 1 .000
31. Reading Comprehension - Sentences 1 .000 N/A

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk. :

1 .000 1 .000 N/A 0.666 0.666 0.900 N/A Phonlgy 0.953
N/A N/A N/A 0.666 0.666 N/A N/A Mrphlgy 0.666
0.675 0.000 0.300 0.666 0.666 0.666 0.000 Lexicon 0.589
0.873 1 .000 0.966 0.755 0.666 0.950 0.400 Syntax 0.849
N/A N/A 1.000 0.560 0.666 N/A N/A Smntics 0.684

Compreh
0.772

Repetit
0.895

Judgmnt
0.840

LxdAcc Proposi Reading
0.909

Writing
0.683 0.666 0.300

Decimal Scores Gazt. :

N/A 0.666 0.666 1 .000 N/A Phonlgy 0.9210.833 1 .000
N/A N/A N/A 0.347 0.347 N/A N/A Mrphlgy 0.347
0.616 0.857 0.500 0.666 0.666 0.000 0.000 Lexicon 0.558
0.825 1 .000 0.966 0.735 0.666 1 .000 0.466 Syntax 0.836
0.181 N/A 1.000 0.575 0.666 0.000 N/A Smntics 0.523

Compreh Repetit Judgmnt LxclAcc Proposi Reading Writing
0.678 0.985 0.880 0.608 0.457 0.652 0.350



VI. Eranskina

39. B . Atala

SCORES BY SECTION Eusk . Gazt .

2 . Pointing 1.000 1 .000
3. Commands 1 .000 0.466
4. Verbal Auditory Discrimination 0.833 0.444
5 . Syntactic Comprehension 0.425 0.287
6. Semantic Categories N/A 0.000
7.Synonyms N/A 0.000
8.Antonyms N/A N/A
9. Grammaticality Judgment N/A 0.300
10 . Semantic Acceptability N/A 0.400
11. Repetition ofWords 0.000 N/A
12. Lexical Decision 0.966 N/A
13. Repetition of Sentences 0.000 N/A
14. Series 0.000 N/A
15. Verbal Fluency N/A N/A
16. Naming N/A N/A
17. Sentence Construction N/A N/A
18. Semantic Opposites N/A N/A
19. Derivational Morphology N/A N/A
20. Morphological Opposites N/A N/A
21. Description N/A N/A
22. Mental Arithmetic N/A N/A
23. Listening Comprehension N/A N/A
24. Reading Words Aloud N/A N/A
25. ReadingSentencesAloud N/A N/A
26. Reading Comprehension - Paragraph N/A N/A
27. Copying N/A N/A
28. Dictation ofWords N/A N/A
29. Dictation of Sentences N/A N/A
30. Reading Comprehension - Words 0.000 0.200
31 . Reading Comprehension - Sentences N/A 0.000

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk . :

N/A N/A N/A Phonlgy 0.3190.833

	

0.000 N/A

	

N/A
N/A

	

N/A N/A

	

N/A N/A N/A N/A Mrphlgy N/A
0.450

	

0.000 N/A

	

N/A N/A N/A N/A Lexicon 0.418
0.852

	

0.000 0.966

	

N/A N/A 0.000 N/A Syntax 0.610
N/A

	

N/A N/A

	

N/A N/A N/A N/A Smntics N/A
Compreh

	

Repetit
0.594

	

0.000
Judgmnt LxclAcc
0.966

	

N/A
Proposi
N/A

Reading
0.000

Writing
N/A

Decimal Scores Gazt. :

N/A

	

N/A N/A N/A N/A Phonlgy 0.4440.444

	

N/A
N/A

	

N/A N/A

	

N/A N/A N/A N/A Mrphlgy N/A
0.285

	

N/A 0300

	

N/A N/A 0.000 N/A Lexicon 0.265
0.509

	

N/A N/A

	

0.000 N/A 0.200 N/A Syntax 0.408
N/A

	

N/A 0.400

	

0.000 N/A N/A N/A Smntics 0.222
Compreh

	

Repetit
0366

	

N/A
Judgmnt LxclAcc
0350

	

0.000
Proposi
N/A

Reading
0.100

Writing
N/A



0.276

	

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

0.046

	

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

VI. Eranskina

40. B. Atala

SCORES BY SECTION Eusk Gazt.

2. Pointing 0.000 0.000
3. Commands 0.000 0.000
4. Verbal Auditory Discrimination 0.222 5.555
5. Syntactic Comprehension 0.425 7.692
6. Semantic Categories N/A N/A
7. Synonyms N/A N/A
8. Antonyms N/A N/A
9. Grammaticality Judgment N/A N/A
10. Semantic Acceptability N/A N/A
11 . Repetition of Words N/A N/A
12. Lexical Decision N/A N/A
13 . Repetition of Sentences N/A N/A
14 . Series N/A N/A
15. Verbal Fluency N/A N/A
16 .Naming N/A N/A
17. Sentence Construction N/A N/A
18 . Semantic Opposites N/A N/A
19. Derivational Morphology N/A N/A
20. Morphological Opposites N/A N/A
21. Description N/A N/A
22. Mental Arithmetic N/A N/A
23. Listening Comprehension N/A N/A
24. Reading Words Aloud N/A N/A
25 . ReadingSentences Aloud N/A N/A
26. Reading Comprehension - Paragraph N/A N/A
27.Copying N/A N/A
28 . Dictation ofWords N/A N/A
29 . Dictation of Sentences N/A N/A
30. Reading Comprehension -Words N/A N/A
31 . Reading Comprehension -Sentences N/A N/A

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk . :

0.222 N/A N/A N/A N/A N/A N/A Phonlgy 0.222
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Mrphlgy N/A
0362 N/A N/A N/A N/A N/A N/A Lexicon 0.362
9302 N/A N/A N/A N/A N/A N/A Syntax 9 .302
N/A

Compreh
N/A N/A N/A N/A N/A N/A Smntics N/A

Repetit Judgmnt LxclAcc Proposi Reading Writing

Decimal Scores Gazt. :

5.555 N/A N/A N/A N/A N/A N/A Phonlgy 5.555
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Mrphlgy N/A
5.970 N/A N/A N/A N/A N/A N/A Lexicon 5.970
2325 N/A N/A N/A N/A N/A N/A Syntax 2.325
N/A

Compreh
N/A N/A N/A N/A N/A N/A Smntics N/A

Repetit Judgmnt LxclAcc Proposi Reading Writing



VI. Eranskina

41 . B . Atala

SCORES BY SECTION

2 Painting
3. Commands
4. Verbal Auditory Discrimination
5. Syntactic Comprehension
6. Semantic Categories
7. Synonyms
8. Antonyms
9. Grammaticality Judgment
10. Semantic Acceptability
11 . Repetition of Words
12 . Lexical Decision
13 . Repetition of Sentences
14. Series
15. Verbal Fluency
16.Naming
17. Sentence Construction
18 . Semantic Opposites
19 . Derivational Morphology
20. Morphological Opposites
21. Description
22 . Mental Arithmetic
23 . Listening Comprehension
24. Reading Words Aloud
25 . ReadingSentences Aloud
26 . Reading Comprehension - Paragraph
27.Copying
28 . Dictation of Words
29 . Dictation of Sentences
30. Reading Comprehension -Words
31 . Reading Comprehension -Sentences

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal ScoresEusk .:

Eusk .

0 .000
0333
1.000
N/A
N/A
N/A
0.800
0300
1.000
0.933
0 .900
0.428
1 .000
0.666
0.000
0 .500
0.800
0.100
0.000
1.000
0.200
0 .400
0.000
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Gazt .

1 .000
0.666
1 .000
0.000
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.866
0.733
0.285
1 .000
1 .000
0.000
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
6.666
0.200
0.000
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

1.000 0.933 N/A 1.000 1 .000 0.000 N/A Phonlgy 0.872
N/A N/A N/A 0.095 0.095 N/A N/A Mrphlgy 0.095
0.333 0.428 0.300 1.000 0.571 N/A N/A Lextcon 0.400
0.534 0.933 0.900 0 .431 1 .000 0.000 N/A Syntax 0.640
0.400 N/A 1.000 0 .809 1 .000 N/A N/A Smntics 0.810

Compreh
0.592

Repetit
0.880

Judgmnt
0.800

LxdAcc
0.454

Proposi
0.290

Reading
0.000

Writing
N/A

Decimal Scores Gazt. :
N/A N/A N/A 0.000 N/A Phonlgy 0.7851 .000 0.866

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Mrphlgy N/A
0.400 0.285 N/A N/A N/A N/A N/A Lexicon 0.375
0.883 0.866 0.733 0.272 N/A 0.000 N/A Syntax 0.729
0.200 N/A N/A N/A N/A N/A N/A Smntics 0.200

Compreh
0.736

Repetit Judgmnt LxclAcc
0.272

Proposi
N/A

Reading
0.000

Writing
N/A0.805

	

0.733



0.802

	

0.925

	

0.640

	

0.527 0.000

	

0.847

	

0.600

VI. Eranskina

42. B. Atala

SCORES BY SECTION Eusk. Gazt .

2. Pointing 1 .000 1 .000
3. Commands 1.000 1 .000
4. Verbal Auditory Discrimination 1 .000 1 .000
5. Syntactic Compréhension 0.747 0.750
6. Semantic Categories 0.000 0.200
7. Synonyms 1.000 0.600
8. Antonyms 0.900 0.000
9. Grammaticality Judgment 0.300 0.500
10. Semantic Acceptability 0.900 0.000
11. Repetition of Words 1 .000 1 .000
12. Lexical Decision 1 .000 0.900
13. Repetition of Sentences 0.142 0.285
14. Series 1 .000 1 .000
15. Verbal Fluency 1 .000 N/A
16. Naming 1.000 1 .000
17. Sentence Construction 0.000 N/A
18. Semantic Opposites 0.875 1 .000
19. Derivational Morphology 0.000 N/A
20. Morphological Opposites N/A 0.000
21 . Description 0.666 0.000
22. Mental Arithmetic 0,266 N/A
23. Listening Comprehension 0.400 0.200
24. Reading Words Aloud 0.800 1 .000
25. Reading Sentences Aloud 0.600 1 .000
26 . Reading Comprehension - Paragraph 0.000 0.000
27. Copying 1 .000 1 .000
28. Dictation of Words 0.800 1 .000
29. Dictation of Sentences 0.000 0.200
30. Reading Comprehension -Words 0.900 0.900
31. Reading Comprehension - Sentences 0.400 N/A

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

DecimalScores Eusk. :

1 .000 1 .000 N/A 0.666 0.666 0.800 N/A Phonlgy 0.937
N/A N/A N/A 0.166 0.166 N/A N/A Mrphlgy 0.166
0.717 0.142 0.300 0.666 0.285 0.500 0.000 Lexicon 0.603
0.888 1 .000 1 .000 0.851 0.666 0.850 0.600 Syntax 0.883
0.181 N/A 0.900 0.741 0 .666 0.000 N/A Smntics 0.590

Compreh
0.765

Repetit
0.910

Judgmnt
0.840

LxclAcc Proposi Reading
0 .625

Writing
0.4500.728 0.357

Decimal Scores Gazt . :

N/A 0.000 0.000 1 .000 N/A Phonlgy 0.9351 .000 1.000
N/A N/A N/A 0.000 0.000 N/A N/A Mrphlgy 0.000
0.762 0.285 0.500 0.000 0.000 1 .000 0.200 Lexicon 0.681
0.920 1.000 0.900 0.653 0.000 0.950 0.733 Syntax 0.844
9.090 N/A 0.000 0.437 0.000 0.000 N/A Smntics 0.245

Compreh Repetit Judgmnt LxdAccProposi Reading Writing



0.733

	

1.000

	

0.840 0.852 0.645

	

N/A N/A

VI . Eranskina

43. B . Atala

SCORES BY SECTION Eusk . Gazt .

2 . Pointing N/A N/A
3. Commands 1.000 1 .000
4. Verbal Auditory Discrimination N/A N/A
5. Syntactic Comprehension N/A N/A
6. Semantic Categories 1.000 1 .000
7. Synonyms 0.800 1 .000
8. Antonyms 1.000 0.900
9. Grammaticality Judgment 1.000 0.400
10. Semantic Acceptability 1 .000 1 .000
11 . Repetition of Words 1 .000 1 .000
12 . Lexical Decision 1 .000 0.933
13 . Repetition of Sentences 1 .000 1 .000
14. Series 1 .000 1 .000
15. Verbal Fluency 1 .000 1 .000
16.Naming N/A N/A
17. Sentence Construction 0.800 1 .000
18 . Semantic Opposites 1 .000 1 .000
19 . Derivational Morphology 0.600 0.800
20. Morphological Opposites 0.000 0.600
21. Description 0.333 0.000
22 . Mental Arithmetic 0.933 1 .000
23 . Listening Comprehension 0.800 0.200
24. Reading Words Aloud N/A N/A
25 . ReadingSentences Aloud N/A N/A
26. Reading Comprehension - Paragraph N/A N/A
27.Copying N/A N/A
28 . Dictation of Words N/A N/A
29 . Dictation of Sentences N/A N/A
30. Reading Comprehension - Words N/A N/A
31 . Reading Comprehension - Sentences N/A N/A

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk . :

N/A 1 .000 N/A 0.333 0.333 N/A N/A Phonlgy 0.888
N/A N/A N/A 0.304 0.304 N/A N/A Mrphlgy 0.304
1 .000 1.000 1 .000 0.333 0.722 N/A N/A Lexicon 0.837
1 .000 1 .000 1 .000 0.916 0.333 N/A N/A Syntax 0.951
0.800 N/A 1.000 0.909 0.333 N/A N/A Smntics 0.882

Compreh
0.933

Repetit
1.000

Judgmnt
1 .000

LxclAcc Proposi Reading Writing
0.734 0.460 N/A N/A

Decimal Scores Gazt. :
N/A 0.000 0.000 N/A N/A Phonlgy 0.937N/A 1 .000

N/A N/A N/A 0.666 0.666 N/A N/A Mrphlgy 0.666
1 .000 1 .000 0.400 0.000 0.857 N/A N/A Lexicon 0.733
1 .000 1 .000 0.933 0.941 0.000 N/A N/A Syntax 0.950
0.200 N/A 1.000 0.935 0.000 N/A N/A Smntics 0.851

Compreh Repetit Judgmnt LxclAcc Proposi Reading Writing



0.622

	

1.000

	

0.840

	

0.737 0 .815 0.875

	

1.000

VI. Eranskina

44. B . Atala

SCORES BY SECTION

2. Pointing

Eusk.

1 .000

Gazt .

1.000
3.Commands 1.000 0.933
4. Verbal Auditory Discrimination 1 .000 0.111
5. Syntactic Comprehension 0.840 0.609
6. Semantic Categories 1 .000 0.200
7.Synonyms 1.000 0.400
8.Antonyms 1.000 0.500
9. Grammaticality Judgment 0.900 0.700
10. Semantic Acceptability 1 .000 0.900
11. Repetition of Words 1 .000 1 .000
12. Lexical Decision 0.966 0.866
13. Repetition of Sentences 1 .000 1 .000
14. Series 1 .000 1.000
15. Verbal Fluency 1 .000 1.000
16. Naming 1 .000 1 .000
17. Sentence Construction 0.857 1 .000
18. Semantic Opposites 1 .000 1 .000
19. Derivational Morphology 0.300 0.600
20. Morphological Opposites 0.000 0.700
21 . Description 1 .000 1 .000
22. Mental Arithmetic 0.333 0 .266
23. Listening Comprehension 0.600 0.200
24. Reading Words Aloud 1 .000 1 .000
25. Reading Sentences Aloud 1 .000 1 .000
26. Reading Comprehension - Paragraph 1 .000 0.000
27. Copying 0.800 1 .000
28. Dlctation of Words 1 .000 1 .000
29. Dictation of Sentences 1 .000 1 .000
30. Reading Comprehension - Words 1 .000 1 .000
31 . Reading Comprehension - Sentences 0.700 0.900

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk . :

1 .000 1 .000 N/A 1.000 1 .000 1 .000 N/A Phonlgy 1.000
N/A N/A N/A 0.260 0.260 N/A N/A Mrphlgy 0.260
0.829 1 .000 0 .900 1 .000 0.900 0.850 1 .000 Lexicon 0.854
1 .000 1 .000 0.966 1 .000 1 .000 1 .000 0.933 Syntax 0.990
0.818 N/A 1.000 1 .000 1 .000 1.000 N/A Smntics 0.968

Compreh Repetit Judgmnt LxclAcc Propos! Reading Writing
0.894 1 .000 0.960 0.855 0.571 0.946 0.950

Decimal Scores Gazt. :

N/A 1.000 1 .000 1 .000 N/A Phonlgy 0.7500.111 1 .000
N/A N/A N/A 0.695 0 .695 N/A N/A Mrphlgy 0.695
0.692 1 .000 0.700 1.000 1 .000 0.950 1 .000 Lexicon 0.761
0.730 1 .000 0.866 0.785 1 .000 1.000 1 .000 Syntax 0.847
9.090 N/A 0.900 0.636 1 .000 0.000 N/A Smntics 0.539

Compreh Repetit Judgmnt LxclAcc Proposi Reading Writing



VI. Eranskina

45. B. Atala

SCORES BY SECTION Eusk. Gazt.

2. Pointing 1 .000 1 .000
3. Commands 1.000 1 .000
4. Verbal Auditory Discrimination 0.944 0.833
5. Syntactic Comprehension 0.793 0.597
6. Semantic Categories 0.000 1 .000
7. Synonyms 1 .000 0.600
8. Antonyms 0.900 0.500
9. Grammaticality Judgment 0.500 0.600
10. Semantic Acceptability 1 .000 0.800
11 . Repetition of Words 1 .000 0.966
12. Lexical Decision 1 .000 0.866
13. Repetition of Sentences 0.857 0.857
14. Series 1 .000 1 .000
15. Verbal Fluency 1.000 1 .000
16. Naming 1 .000 1 .000
17. Sentence Construction N/A 1.000
18. Semantic Opposites 1 .000 1 .000
19. Derivational Morphology 0.900 0.700
20. Morphological Opposites 0.100 0.800
21 . Description 0.333 0.000
22. Mental Arithmetic 0.266 0.200
23. Listening Comprehension 0.200 0.800
24. Reading Words Aloud 1.000 1 .000
25. Reading Sentences Aloud 0.900 1 .000
26. Reading Comprehension - Paragraph 1 .000 0.833
27. Copying 1 .000 0.800
28. Dictation of Words 0.800 0.800
29. Dictation of Sentences 0.000 1 .000
30. Reading Comprehension - Words 1 .000 1 .000
31. Reading Comprehension - Sentences 0.700 0.800

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk . :

0.944 1 .000 N/A 0.333 0.333 1 .000 N/A Phonlgy 0.921
N/A N/A N/A 0.478 0.478 N/A N/A Mrphlgy 0.478
0.777 0.857 0.500 0.333 0.333 0.800 0.000 Lexicon 0.727
0.888 1 .000 1 .000 0.857 0.333 1 .000 0.600 Syntax 0.894
0.636 N/A 1.000 0.757 0.333 1 .000 N/A Smntics 0.777

Compreh
0.818

Repetit
0.985

Judgmnt
0.900

LxclAcc Proposi Reading
0.928

Writing
0.4500.728 0.428

Decimal Scores Gazt . :

N/A 0.000 0.000 1 .000 N/A Phonlgy 0.9000.833 0.966
N/A N/A N/A 0.714 0.714 N/A N/A Mrphlgy 0.714
0.683 0.857 0.600 0.000 0.937 0.900 1 .000 Lexicon 0.738
0.936 0.966 0.866 0.851 0.000 1 .000 0.866 Syntax 0.906
0.818 N/A 0.800 0.741 0.000 0.833 N/A Smntics 0.762

Compreh
0.779

Repetit
0.955

Judgmnt
0.800

LxclAcc
0.777

Proposi
0.750

Reading
0.946

Writing
0.900



VI. Eranskina

46. B. Atala

SCORES BY SECTION Eusk . Gazt.

2. Pointing 1 .000 1 .000
3. Commands 1 .000 1 .000
4. Verbal Auditory Discrimination 1 .000 0.888
5. Syntactic Comprehension 0.850 0.689
6. Semantic Categories 0.800 0.200
7. Synonyms 1 .000 0.800
8. Antonyms 1 .000 0.300
9. Grammaticality Judgment 0.700 0.800
10. Semantic Acceptability 1 .000 1 .000
11 . Repetition of Words 0.900 0.966
12. Lexical Dedsion 0.866 0.866
13. Repetition of Sentences 0.714 0.571
14. Sertes 1 .000 1 .000
15. Verbal Fluency 1 .000 1 .000
16. Naming 1 .000 1 .000
17. Sentence Construction 0.500 0.888
18. Semantic Opposites 1 .000 1 .000
19. Derivational Morphology 0.500 1 .000
20. Morphological Opposites N/A 0.444
21 . Description 0.666 0.666
22. Mental Arithmetic 0.466 0.600
23. Listening Comprehension 0.600 0.600
24. Reading Words Aloud 1 .000 1 .000
25. Reading Sentences Aloud 1 .000 0.900
26. Reading Comprehension - Paragraph 0.833 1 .000
27. Copying 0.800 1 .000
28. Dictation of Words 1 .000 1 .000
29. Dictation of Sentences 1 .000 0.800
30. Reading Comprehension - Words 0.900 1 .000
31. Reading Comprehension -Sentences 0.300 0.600

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk . :

1 .000 0.900 N/A 0.666 0 .666 1 .000 N/A Phonlgy

	

0.921
N/A N/A N/A 0.538 0.538 N/A N/A Mrphlgy

	

0.538
0.829 0.714 0.700 0.666 0.555 0.650 1 .000 Lexicon

	

0.783
0.984 0.900 0.866 0.964 0.666 0.950 0 .933 Syntax

	

0.940
0.727 N/A 1.000 0.939 0 .666 0 .833 N/A Smntics

	

0.888
Compreh

0.885
Repetit
0.880

Judgmnt
0.860

LxdAcc Proposi Reading Writing
0.888 0.580 0.839 0 .950

Decimal Scores Gazt. :
N/A 0.666 0.666 1 .000 N/A Phonlgy 0.9210.888 0.966

N/A N/A N/A 0.571 0.571 N/A N/A Mrphlgy 0.571
0.726 0.571 0.800 0 .666 0.833 0 .750 0.800 Lexicon 0.735
0.952 0.966 0.866 0 .767 0.666 1 .000 0.933 Syntax 0.894
0.818 N/A 1.000 0 .606 0.666 1 .000 N/A Smntics 0.746

Compreh
0.813

Repetit
0.925

Judgmnt
0.880

LxclAcc
0 .688

Propos!
0.685

Reading Writing
0 .910 0.900



0.717

	

0.731

	

0.500

	

0.657 1 .000

	

0.785

	

0.900

VI. Eranskina

47. B . Atala

SCORES BY SECTION

2. Pointing

Eusk .

1.000

Gazt .

1 .000
3. Commands 1 .000 1 .000
4. Verbal Auditory Discrimination 1.000 1 .000
5. Syntactic Comprehension 0.827 0.517
6. Semantic Categories 1 .000 0.000
7. Synonyms 1 .000 0.000
& Antonyms 1 .000 0.900
9 . Grammaticality Judgment 0.800 0.300
10 . Semantic Acceptability 1 .000 0.800
11. Repetition of Words 1 .000 0.700
12. Lexical Dedsion 1 .000 0.466
13. Repetition of Sentences 0.714 1 .000
14. Series 1.000 1 .000
15. Verbal Fluency 1 .000 1 .000
16. Naming 1 .000 1 .000
17. Sentence Construction 0.692 N/A
18. Semantic Opposites 1 .000 0 .666
19. Derivational Morphology 0.100 1 .000
20. Morphological Opposites 0.100 N/A
21. Description 0.333 N/A
22. Mental Arithmetic 0.266 0.266
23. Listening Comprehension 0.800 0.400
24. Reading Words Aloud 1 .000 1 .000
25. Reading Sentences Aloud 0.500 1 .000
26. Reading Comprehension - Paragraph 0.666 0.500
27. Copying 1 .000 1 .000
28. Dictation of Words 0.800 0.600
29. Dictation of Sentences 0.400 1 .000
30. Reading Comprehension - Words 0.800 0.700
31. Reading Comprehension - Sentences 0.400 0.400

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk. :

1 .000 1.000 N/A 0.333 0.333 1 .000 N/A Phonlgy 0.937
N/A N/A N/A 0.130 0.130 N/A N/A Mrphlgy 0.130
0.794 0.714 0.800 0.333 0.625 0.450 0.400 Lexicon 0.719
0.904 1 .000 1 .000 0.964 0.333 0.900 0.733 Syntax 0 .926
0.727 N/A 1.000 0.939 0.333 0.666 N/A Smntics 0.857

Compreh Repetit Judgmnt LxclAcc Proposi Reading Writing
0.842 0.970 0.960 0.762 0.333 0.732 0.650

Decimal Scores Gazt. :

N/A N/A N/A 1.000 N/A Phonlgy 0.8441 .000 0.700
N/A N/A N/A 1.000 1 .000 N/A N/A Mrphlgy 1 .000
0.589 1 .000 0.300 N/A N/A 0.700 1 .000 Lexicon 0 .616
0.920 0.700 0.466 0.733 N/A 0.850 0.866 Syntax 0.768
0.454 N/A 0.800 0.478 N/A 0.500 N/A Smntics 0.540

Compreh Repetit Judgmnt LxclAcc Proposi Reading Writing



VI. Eranskina

48. B . Atala

SCORES BY SECTION Eusk . Gazt .

2 . Pointing 1.000 1 .000
3. Commanda 1.000 0 .733
4. Verbal Auditory Discrimination 0.888 0.277
5 . Syntactic Comprehension 0.724 0 .571
6. Semantic Categories 0.000 NIA
7. Synonyms 0.800 NIA
8 . Antonyms 0.900 NIA
9 . Grammaticality Judgment 1.000 0.200
10. Semantic Acceptability 1.000 0 .600
11 . Repetition of Words 1.000 0 .833
12 . Lexical Decision 1.000 0.600
13. Repetition of Sentences 0.428 0.000
14. Series 1.000 0.333
15. Verbal Fluency NIA NIA
16.Naming 1.000 0.550
17. Sentence Construction NIA NIA
18. Semantic Opposites 0.900 NIA
19. Derivational Morphology NIA NIA
20. Morphological Opposites NIA NIA
21. Description 0.333 0.500
22. Mental Arithmetic 0.266 0.000
23. Listening Comprehension 0.000 NIA
24. Reading Words Aloud 0.800 0.400
25. ReadingSentences Aloud 0.000 0.400
26. Reading Comprehension - Paragraph 0.000 NIA
27.Copying NIA NIA
28. DictationofWords NIA NIA
29. Dictation of Sentences NIA NIA
30. Reading Comprehension - Words NIA 0.800
31 . Reading Comprehension -Sentences NIA 0.400

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk . :

0.888
NIA
0.764
0.953
0.000

Compreh

1 .000
NIA
0.428
1 .000
NIA
Repetit

NIA
NIA
1.000
1 .000
1 .000

Judgmnt

0.333
0.333
0.333
0.811
0.696

0.333
0.333
0.333
0.333
0 .333

0.800 NIA Phonlgy
NIA NIA Mrphlgy
0.000 NIA Lexicon
0.800 NIA Syntax
0.000 NIA Smntics

0.875
0.333
0.688
0.905
0.641

LxdAcc Proposi Reading Writing
0.798 0.940 1 .000 0.726 0.333 0.516 NIA

Decimal Scores Gazt . :

NIA 0.500 0.500 0.400 NIA Phonlgy 0.4210.277 0.833
NIA NIA NIA 0.500 0.500 NIA NIA Mrphlgy 0.500
0.582 0.000 0.200 0.500 0.500 0.400 NIA Lexicon 0.472
0.641 0 .833 0 .600 0.545 0.500 0.600 NIA Syntax 0.620
NIA NIA 0.600 0.500 0.500 NIA NIA Smntics 0.571

Compreh Repetit Judgmnt LxdAcc Proposi Reading Writing
0.565 0.526 0 .440 0.533 0.500 0.480 NIA



VI. Eranskina

49 . B.Atala

SCORES BY SECTION

2. Pointing
3. Commands

Eusk.

N/A
N/A

Gazt .

N/A
0.133

4. Verbal AuditoryDiscrimination 0.388 1 .000
5. Syntactic Comprehension
6. Semantic Categories
7. Synonyms
8. Antonyms
9. Grammaticality Judgment
10. Semantic Acceptability
11 . Repetition ofWords

0.252
N/A
N/A
N/A
0.300
0.333
0.666

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.000

12. Lexical Decision N/A 0.000
13. Repetition of Sentences
14. Series
15. Verbal Fluency
16. Naming
17. Sentence Construction
18. Semantic Opposites
19. Derivational Morphology
20. Morphological Opposites
21 . Description
22. Mental Arithmetic
23. Listening Comprehension
24. Reading Words Aloud
25. ReadingSentencesAloud
26. Reading Comprehension - Paragraph
27. Copying
28. Dictation ofWords
29. Dictation of Sentences
30. Reading Comprehension - Words
31 . Reading Comprehension - Sentences

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

DecimalScores Eusk . :

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.000
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

0.388 3 .333 N/A N/A

	

N/A 0.000 N/A Phonlgy 0.137
N/A N/A N/A N/A

	

N/A N/A N/A Mrphlgy N/A
0.252 N/A 0.300 N/A

	

N/A N/A N/A Lexicon 0.257
0.388 0.333 0.666 N/A

	

N/A 0.000 N/A Syntax 0.318
N/A N/A 0.300 N/A

	

N/A N/A N/A Smntics 0.300
Compreh

0.292
Repetit
3.333

Judgmnt
0.520

LxclAcc

	

Proposi
N/A

	

N/A
Reading
0.000

Writing
N/A

Decimal Scores Gazt . :

N/A N/A N/A N/A N/A Phonlgy 0.6661 .000 0.000
N/A
0.133

N/A
N/A

N/A N/A
N/A N/A

N/A N/A
N/A N/A

N/A Mrphlgy
N/A Lexicon

N/A
0.133

0.235 0.000 0.000N/A N/A N/A N/A Syntax 0.210
N/A

Compreh
0.235

N/A
Repetit
0.000

N/A N/A N/A N/A N/A Smntics N/A
Judgmnt LxdAcc Propos! Reading Writing
0.000 N/A N/A N/A N/A



0.948

	

0.925

	

0.780 0.504 0.314 0.000 N/A

VI. Eranskina

50 B.Atala

SCORES BY SECTION

2 . Pointing

Eusk.

1.000

Gazt.

1 .000
3. Commands 1.000 1 .000
4. Verbal Auditory Discrimination 1.000 1 .000
5. Syntactic Comprehension 0.875 1 .000
6. Semantic Categories 1.000 0.200
7. Synonyms 1.000 0.200
8. Antonyms 0.900 0.100
9. Granunaticality Judgment 0300 0.600
10. Semantic Aceeptability 0.900 0.700
11 . Repetifion of Words 0.900 0.966
12 . Lexical Decision 0.866 0.866
13. Repetition of Sentences 0.428 0.571
14. Series 1.000 1 .000
15.Verbal Fluency 1 .000 1 .000
16. Naming 1.000 1.000
17. Sentence Construction N/A N/A
18 . Semantic Opposites 0.800 1.000
19 . Derivational Morphology N/A 0.800
20. Morphological Opposites N/A 0.300
21 . Description 0333 0.000
22 . Mental Arithmetic 0.266 0.333
23 . Listening Comprehension 0.000 0.000
24. Reading Words Aloud N/A 0.000
25 . Reading Sentences Aloud N/A N/A
26. Reading Comprehension - Paragraph N/A N/A
27. Copying N/A N/A
28 . Dictation of Words N/A N/A
29 . Dictation of Sentences N/A N/A
30. Reading Comprehension - Words N/A N/A
31 . Reading Comprehension - Sentences N/A N/A

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk. :

1 .000

	

0.900
N/A

	

N/A
0.935

	

0.428
1.000

	

0.900
0.000

	

N/A
Compreh

	

Repetit

N/A

	

0.333
N/A

	

0.333
0300

	

0.333
0.866

	

0.909
0.900

	

0.848

0.333 N/A
0.333 N/A
0.333 N/A
0.333 N/A
0333 N/A

N/A Phonlgy
N/A Mrphlgy
N/A Lexicon
N/A Syntax
N/A Smntics

0.870
0.333
0.685
0.913
0.745

Judgmnt LxdAcc Proposi Reading Writing
0.927

	

0.850 0.760

	

0.835 0333 N/A N/A

Decimal Scores Gazt. :

N/A

	

0.000 0.000 0.000 N/A Phonlgy 0.7341 .000

	

0.966
N/A

	

N/A N/A

	

0.478 0.478 N/A N/A Mrphlgy 0.478
1 .000

	

0.571 0.600

	

0.000 0.000 N/A N/A Lexicon 0.759
1 .000

	

0.966 0.866

	

0.636 0.000 0 .000 N/A Syntax 0.777
0.000

	

N/A 0.700

	

0393 0.000 N/A N/A Smntics 0.392
Compreh Repetit Judgmnt LxdAcc Proposi Reading Writing



0.875

	

0.955

	

0.940

	

0.869 0 .742 0 .821

	

0.750

VI. Eranskina

51. B . Atala

SCORES BY SECTION Eusk . Gazt .

2. Pointing 1 .000 1.000
3.Commands 1.000 1.000
4. Verbal Auditory Discrimination 0.833 0.944
5. Syntactic Comprehension 0.471 0 .885
6. Semantic Categories 0.800 0.800
7.Synonyms 1.000 1.000
8. Antonyms 0.000 0.900
9. Grammaticality Judgment 0.400 0.900
10 . Semantic Acceptability 0.900 1.000
11 . Repetition of Words 1 .000 0.966
12 . Lexical Declsion 0.666 0.933
13 . Repetition of Sentences 0.285 0.857
14. Series 0.500 1 .000
15. Verbal Fluency N/A N/A
16. Naming 0.750 1 .000
17. Sentence Construction N/A N/A
18 . Semantic Opposites 0.500 0.900
19 . Derivational Morphology N/A 0.900
20. Morphological Opposites N/A 0.200
21 . Description 0.666 1 .000
22 . Mental Arithmetic 0.266 0.600
23 . Listening Comprehension 0.600 0.600
24. Reading Words Aloud 0.700 1 .000
25 . Reading Sentences Aloud 0.100 0.700
26. Reading Comprehension - Paragraph 0.000 0.833
27. Copying 1 .000 1 .000
28 . Dictation of Words 0.200 0.400
29 . Dictation of Sentences N/A 0.800
30. Reading Comprehension -Words 0.600 0.800
31. Reading Comprehension -Sentences N/A 0.600

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk. :

0.833 1 .000 N/A 0.666 0.666 0.700

	

N/A Phonlgy 0.875
N/A N/A N/A 0.666 0.666 N/A

	

N/A Mrphlgy 0.666
0.549 0.285 0.400 0.666 0.666 0.100

	

N/A Lexicon 0.496
0.833 1 .000 0.666 0.595 0.666 0.687

	

0.600 Syntax 0.747
0.272 N/A 0.900 0.481 0.666 0.000

	

N/A Smntics 0.473
Compreh Repetit Judgmnt LxclAcc Proposi Reading Writing

0.643 0.925 0.660 0.566 0.666 0 .452

	

0.600

Decimal Scores Gazt. :

N/A 1.000 1.000 1 .000 N/A Phonlgy 0.9680.944 0.966
N/A N/A N/A 0.608 0.608 N/A N/A Mrphlgy 0.608
0.871 0.857 0.900 1.000 1 .000 0.650 0 .800 Lexicon 0.848
0.888 0.966 0.933 0.943 1 .000 0.900 0.733 Syntax 0.911
0.727 N/A 1 .000 0.909 1 .000 0.833 N/A Smntics 0.888

Compreh Repetit Judgmnt LxclAcc Propos! Reading Writing



0.794

	

0.955

	

0.940 0.720 0.925

	

0.857

	

0.450

VI. Eranskina

52 . B. Átala

SCORES BY SECTION Eusk . Gazt .

2 . Pointing 1 .000 1 .000
3 . Commands 1 .000 1 .000
4. Verbal Auditory Discrimination 1 .000 0.833
5 . Syntactic Comprehension 0.875 0.839
6. Semantic Categories 1 .000 0.800
7. Synonyms 1 .000 1 .000
8.Antonyms 0.400 0.000
9 . Grammaticality Judgment 0.300 1 .000
10 . Semantic Acceptability 1 .000 0.900
11 . Repetition ofWords 0.966 0.966
12 . Lexical Decision 1 .009 0.933
13. Repetition of Sentences 1 .000 0.857
14. Series 1 .000 1 .000
15. Verbal Fluency 1 .000 0.666
16. Naming 1 .000 0.850
17. Sentence Construction N/A 0.800
18. Semantic Opposites 0.800 0.900
19. Derivational Morphology N/A 1.000
20. Morphological Opposites N/A N/A
21. Description 0.666 1 .000
22. Mental Arithmetic 1 .000 1 .000
23. Listening Comprehension 0.800 0.000
24. Reading Words Aloud N/A 1.000
25. ReadingSentences Aloud N/A 1.000
26 . Reading Comprehension - Paragraph N/A 0.000
27. Copying N/A 0.800
28. Dictation of Words N/A 1.000
29. Dictationof Sentences N/A 0.000
30. Reading Comprehension -Words N/A 1.000
31. Reading Comprehension - Sentences N/A 0.800

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk. :

1 .000 0.966 N/A 0.666 0.666 N/A N/A Phonlgy 0.944
N/A N/A N/A 0.666 0.666 N/A N/A Mrphlgy 0.666
0.935 1 .000 0.300 0.666 0.666 N/A N/A Lexicon 0.796
1.000 0.966 1 .000 0.833 0.666 N/A N/A Syntax 0.931
0.800 N/A 1.000 0.727 0.666 N/A N/A Smntics 0.784

Compreh
0.969

Repetit
0.970

Judgmnt
0.860

LxclAcc Proposi Reading Writing
0.781 0.666 N/A N/A

Decimal Scores Gazt . :

N/A 1.000 1 .000 1 .000 N/A Phonlgy 0.9370.833 0.966
N/A N/A N/A 1.000 1 .000 N/A N/A Mrphlgy 1.000
0.820 0.857 1 .000 1 .000 0.846 0.900 0.000 Lexicon 0.822
0.873 0.966 0.933 0.714 1 .000 1 .000 0.600 Syntax 0.847
0.000 N/A 0.900 0.636 1 .000 0.000 N/A Smntics 0.523

Compreh Repetit Judgmnt LxclAcc Proposi Reading Writing



VI . Eranskina

53 . B.Atala

SCORES BY SECTION Eusk. Gazt .

2. Pointing 1 .000 1 .000
3. Commands 0.933 1 .000
4. Verbal Auditory Discrimination 0.111 0 .611
5. Syntactic Comprehension 0.655 0.620
6. Semantic Categories 0.600 0.800
7. Synonyms 0.800 0.800
8.Antonyms 1.000 0.800
9. Grammaticality Judgment 0.500 0.900
10. Semantic Acceptability 1 .000 1.000
11 . Repetition ofWords 0.966 1 .000
12. Lexical Decision 0.966 0.933
13. Repetition of Sentences 0.857 0.714
14. Serles 1 .000 1.000
15. Verbal Fluency 1 .000 1 .000
16. Naming 1.000 1.000
17. Sentence Construction 1 .000 1.000
18. Semantic Opposites 1 .000 0.900
19. Derivational Morphology 0.200 0.800
20. Morphological Opposites N/A 0.700
21 . Description 0.666 0.666
22. Mental Arithmetic 0.333 0.727
23. Listening Comprehension 0.400 N/A
24. Reading Words Aloud 1 .000 N/A
25. ReadingSentences Aloud 0.900 N/A
26. Reading Comprehension - Paragraph 1 .000 N/A
27. Copying N/A N/A
28. Dictation ofWords N/A N/A
29. Dictation of Sentences N/A N/A
30. Reading Comprehension - Words 0.800 0.800
31 . Reading Comprehension - Sentences 0.400 0.400

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk . :

0.111
N/A
0.669
0.641
0.727

Compreh

0.966
N/A
0.857
0.966
N/A
Repetit

N/A
N/A
0.500
0.966
1 .000
Judgmnt

0.666
0.307
0.666
0.928
0.878

0.666
0.307
0.944
0.666
0.666

1 .000 N/A Phonlgy 0.703
N/A N/A Mrphlgy 0.307
0.650 N/A Lexicon 0.694
0.900 N/A Syntax 0.854
1 .000 N/A Smntics 0.873

LxclAcc Proposi Reading Writing
0.613 0.955 0.880 0.824 0.675 0.839 N/A

Decimal Scores Gazt . :

N/A 0.666 0.666 N/A N/A Phonlgy 0.8330.611 1 .000
N/A N/A N/A 0.739 0.739 N/A N/A Mrphlgy 0.739
0.651 0.714 0.900 0.666 0.944 0.400 N/A Lexicon 0.687
0.830 1 .000 0.933 0.892 0.666 0.800 N/A Syntax 0.890
N/A N/A 1.000 0.818 0.666 N/A N/A Smntics 0.847

Compreh Repetit Judgmnt LxclAcc Proposi Reading Writing
0.699 0.970 0.940 0.830 0.800 0.600 N/A



VI. Eranskina

0.440

	

0.701

	

0.860

	

0.440 0.551 0.303

	

0.250

54. B . Atala

SCORES BY SECTION Eusk . Gazt .

2. Pointing 0.600 1 .000
3. Commands 0.400 0.466
4. Verbal Auditory Discrimination 0.277 0.555
5 . Syntactic Comprehension 0.379 0.425
6. Semantic Categories 0.000 0.400
7. Synonyms N/A 0.000
8.Antonyms N/A 0.000
9 . Grammaticality Judgment 0.500 0.800
10. Semantic Acceptability 0.500 0.800
11 . Repetition ofWords 0.800 0.766
12 . Lexical Decision 0.866 0.900
13 . Repetition of Sentences 0.000 0.142
14 . Series 0.000 0.000
15 . Verbal Fluency N/A N/A
16. Naming 0.142 0 .950
17. Sentence Construction N/A N/A
18 . Semantic Opposites N/A 0.500
19 . Derivational Morphology N/A 0.600
20. Morphological Opposites N/A 0.000
21 . Description N/A 0.666
22 . Mental Arithmetic N/A N/A
23 . Listening Comprehension 0.000 0.000
24. Reading Words Aloud 0.100 0.400
25. ReadingSentences Aloud N/A 0.000
26. Reading Comprehension - Paragraph N/A 0.000
27. Copying 0.000 0.600
28. Dictationof Words 0.000 0.000
29. Dictation of Sentences 0.000 0.200
30. Reading Comprehension - Words 0.444 0.600
31 . Reading Comprehension -Sentences N/A 0.300

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk . :

N/A 0.100 N/A Phonlgy 0.5170.277 0.800 N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Mrphlgy N/A
0.364 0.000 0.500 N/A N/A N/A 0.000 Lexicon 0.341
0.338 0.800 0.866 0.100 N/A 0.263 0.000 Syntax 0.463
0.000 N/A 0.500 0.000 N/A N/A N/A Smntics 0.357

Compreh Repetit Judgmnt LxdAcc Proposi Reading Writing
0.345 0.716 0.720 7.692 N/A 0.206 0.000

Decimal Scores Gazt . :

0.666 0.666 0.400 N/A Phonlgy 0.6400.555 0 .766 N/A
N/A N/A N/A 0.470 0.470 N/A N/A Mrphlgy 0.470
0.410 0.142 0 .800 0.666 0.666 0.150 0.200 Lexicon 0.393
0.539 0.766 0.900 0.533 0.666 0.500 0.266 Syntax 0.601
0.000 N/A 0.800 0.200 0.666 0.000 N/A Smntics 0.272

Compreh Repetit Judgmnt LxdAccPropos! Reading Writing



0.804

	

0.985

	

0.860

	

0.764 0 .542 0.944

	

N/A

Compreh Repetit Judgmnt LxclAcc Proposi Reading Writing
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

VI. Eranskina

55. B. Atala

SCORES BY SECTION Eusk. Gazt .

2. Pointing 1 .000 N/A
3. Commands 0.933 N/A
4. Verbal AuditoryDiscrimination 0.888 N/A
5. Syntactic Comprehension 0.689 N/A
6. Semantic Categories 0.800 N/A
7. Synonyms N/A N/A
8. Antonyms N/A N/A
9. Grammaticality Judgment 0.500 N/A
10. Semantic Acceptability 0.800 N/A
11 . Repetition of Words 1 .000 N/A
12 . Lexical Decision 1 .000 N/A
13 . Repetition of Sentences 0.857 N/A
14. Series 1 .000 N/A
15. VerbalFluency N/A N/A
16 .Naming 1 .000 N/A
17. Sentence Construction N/A N/A
18 . Semantic Opposites 0.900 N/A
19 . Derivational Morphology 0.900 N/A
20. Morphological Opposites 0.000 N/A
21. Description 0.666 N/A
22. Mental Arithmetic 0.800 N/A
23 . Listening Comprehension 0.800 N/A
24. Reading Words Aloud 1 .000 N/A
25 . ReadingSentences Aloud 0.800 N/A
26. Reading Comprehension - Paragraph 1 .000 N/A
27.Copying N/A N/A
28 . Dictation of Words N/A N/A
29 . Dictation of Sentences N/A N/A
30. Reading Comprehension - Words N/A N/A
31 . Reading Comprehension - Sentences N/A N/A

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk . :

0.888 1 .000 N/A 0.666 0.666 1 .000 N/A Phonlgy 0.937
N/A N/A N/A 0.478 0.478 N/A N/A Mrphlgy 0.478
0.725 0.857 0.500 0.666 0.666 0 .800 N/A Lexicon 0.718
0.930 1 .000 1 .000 0 .921 0 .666 1 .000 N/A Syntax 0.954
0.909

Compreh
N/A
Repetit

0.800
Judgmnt

0.833 0 .666 1 .000 N/A Smntics 0.854
LxclAcc Proposi Reading Writing

Decimal Scores Gazt. :

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Phonlgy N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Mrphlgy N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Lexicon N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Syntax N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Smntics N/A



0.436

	

0.000

	

0.263

	

0.437

	

N/A 0.000

	

0.000

VI. Eranskina

56. B . Eusk.Atala

SCORES BY SECTION Eusk. Gazt.

2 Pointing 10/10 1.000
3. Commands 6/15 0.400
4. Verbal AuditoryDiscrimination 8/17 0.470
5. Syntactic Comprehension 0/0 N/A
6. Semantic Categories 0/0 N/A
7.Synonyms 0/0 N/A
8. Antonyms 0/0 N/A
9. Grammaticality Judgment 3/10 0.300
10. Semantic Acceptability 2/9 0.222
11 . Repetition ofWords 0/0 N/A
12. Lexical Decision 0/0 N/A
13. Repetition of Sentences 0/7 0.000
14. Series 0/0 N/A
15. Verbal Fluency 0/0 N/A
16. Naming 7/16 0.437
17. Sentence Construction 0/0 N/A
18. Semantic Opposites 0/0 N/A
19. DerivationalMorphology 0/0 N/A
20. Morphological Opposites 0/0 N/A
21. Description 0/0 N/A
22. Mental Arithmetic 1 /4 0.250
23. Listening Comprehension 0/0 N/A
24. Reading Words Aloud 0/10 0.000
25. ReadingSentencesAloud 0/0 N/A
26. Reading Comprehension - Paragraph 0/0 N/A
27. Copying 0/0 N/A
28. Dictation ofWords 0/5 0.000
29. Dictation of Sentences 0/4 0.000
30. Reading Comprehension - Words 0/0 N/A
31 . Reading Comprehension - Sentences 0/0 N/A

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores :

0.470 N/A N/A N/A N/A 0.000 N/A Phonlgy 0.296
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Mrphlgy N/A
0.315 0.000 0.300 N/A N/A N/A 0.000 Lexicon 0.225
0.470 N/A N/A 0.437 N/A 0.000 0.000 Syntax 0.360
N/A

Compreh
N/A
Repetit

0.222
Judgmnt

N/A
LxclAcc

N/A N/A N/A
Writing

Smntics 0.222
Proposi Reading



VI. Eranskina

57. B . Atala

SCORES BY SECTION

2 . Pointing
3. Commands
4. Verbal Auditory Discrimination
5. Syntactic Comprehension
6. Semantic Categories
7. Synonyms
8. Antonyms
9. Grammaticality Judgment
10. SemanticAcceptability
11 . Repetition ofWords
12. Lexical Decision
13. Repetition of Sentences
14. Series
15. Verbal Fluency
16.Naming
17. Sentence Construction
18. Semantic Opposites
19. Derivational Morphology
20. Morphological Opposites
21 . Description
22. Mental Arithmetic
23. Listening Comprehension
24. Reading Words Aloud
25. ReadingSentencesAloud
26. Reading Comprehension - Paragraph
27. Copying
28. Dictation ofWords
29. Dictation of Sentences
30. Reading Comprehension - Words
31 . Reading Comprehension - Sentences

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk. :

Eusk.

1 .000
1 .000
1 .000
0.471
0.000
0.000
0.000
0.300
0.900
0.566
0.666
0.000
0.000
N/A
0.294
0.000
N/A
N/A
N/A
0.666
0.000
0.000
0.500
0.000
0.000
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Gazt.

1 .000
1 .000
1 .000
0.758
0.000
0.000
0.000
0.900
1 .000
0.500
0.900
0.000
0.333
1 .000
0.450
0.666
0.300
0.300
0.000
0.666
0.000
0.200
0.800
0.000
0.000
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

1.000 0.566 N/A

	

0.666 0.666 0.500 N/A Phonlgy 0.687
N/A N/A N/A

	

0.666 0.666 N/A N/A Mrphlgy 0.666
0.549 0.000 0.300

	

0.666 0.500 0.000 N/A Lexicon 0.463
1.000 0.566 0.666

	

0.175 0.666 0.500 N/A Syntax 0.602
0.000 N/A 0.900

	

8.695 0.666 0.000 N/A Smntics 0.254
Compreh

0.676
Repetit
0.507

Judgmnt

	

LxclAcc
0.640

	

0.208
Proposi
0.625

Reading
0.285

Writing
N/A

Decimal Scores'Gazt. :

N/A

	

0.666 0.666 0.800 N/A Phonlgy 0.7031 .000 0.500
N/A N/A N/A

	

0.217 0.217 N/A N/A Mrphlgy 0.217
0.794 0.000 0.900

	

0.666 0.666 0.000 N/A Lexicon 0.693
1 .000 0.500 0.900

	

0.277 0.666 0.800 N/A Syntax 0.647
9.090 N/A 1.000

	

0.151 0.666 0.000 N/A Smntics 0.285
Compreh
0.821

Repetit
0.447

Judgmnt LxdAcc
0.920

	

0.250
Proposi
0.460

Reading
0.444

Writing
N/A



VI . Eranskina

58. B . Atala

SCORES BY SECTION Eusk. Gazt .

2. Pointing 1.000 1 .000
3. Commands 1 .000 1.000
4. Verbal AuditoryDiscrimination 1 .000 1 .000
5. Syntactic Comprehension 0.885 0.908
6. Semantic Categories 1 .000 1 .000
7. Synonyms 1 .000 1 .000
8. Antonyms 1 .000 1 .000
9. Grammaticality Judgment 0.800 1 .000
10. Semantic Acceptability 0.900 1 .000
11. Repetition ofWords 1.000 1 .000
12. LexicalDecision 1 .000 1 .000
13. Repetition of Sentences 1 .000 1 .000
14. Series 1 .000 1 .000
15. Verbal Fluency 1.000 1.000
16.Naming 1.000 1.000
17. Sentence Construction 1 .000 1 .000
18. Semantic Opposites 1 .000 1 .000
19. Derivational Morphology 0.300 0.900
20. Morphological Opposites 0.000 1 .000
21 . Description 1 .000 1 .000
22. Mental Arithmetic 1 .000 1 .000
23. Listening Comprehension 1 .000 1.000
24. Reading Words Aloud 1 .000 1 .000
25. Reading Sentences Aloud 10/10 1 .000
26. Reading Comprehension - Paragraph N/A N/A
27. Copying N/A N/A
28. Dictation ofWords N/A N/A
29. Dictation of Sentences N/A N/A
30. Reading Comprehension - Words N/A N/A
31 . Reading Comprehension - Sentences N/A N/A

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk . :

1 .000

	

1.000 N/A 1.000 1 .000 1.000 N/A Phonlgy 1.000
N/A

	

N/A N/A 0.260 0.260 N/A N/A Mrphlgy 0.260
0.901

	

1.000 0.800 1 .000 1 .000 N/A N/A Lexicon 0.908
1 .000

	

1.000 1.000 1 .000 1 .000 1 .000 N/A Syntax 1.000
1 .000

	

N/A 0.900 1 .000 1 .000 N/A N/A Smntics 0.980
Compreh Repetit
0.940

	

1.000
Judgmnt
0.940

LxclAcc
0.855

Proposi
0.585

Reading
1 .000

Writing
N/A

Decimal Scores Gazt. :

N/A 1.000 1 .000 1.000 N/A Phonlgy 1.0001 .000

	

1.000
N/A

	

N/A N/A 0.956 0.956 N/A N/A Mrphlgy 0.956
0.921

	

1.000 1 .000 1 .000 1 .000 1.000 N/A Lexicon 0.946
1 .000

	

1.000 1.000 1 .000 1 .000 1.000 N/A Syntax 1.000
1 .000

	

N/A 1.000 1.000 1 .000 N/A N/A Smntics 1.000
Compreh Repetit Judgmnt

1.000
LxclAcc
0.991

Proposi
0.980 1

Reading
.000

Writing
N/A0.952

	

1.000



VI. Eranskina

59. B.Atala

SCORES BY SECTION

2. Pointing
3. Commands
4. Verbal Auditory Discrimination
5 . Syntactic Comprehension
6. Semantic Categories
7. Synonyms
& Antonyms
9. Grammaticality Judgment
10 . Semantic Acceptability
11. Repetition of Words
12. Lexical Decision
13. Repetition of Sentences
14. Sertes
15. Verbal Fluency
16. Naming
17. Sentence Construction
18. Semantic Opposites
19. Derivational Morphology
20. Morphological Opposites
21 . Description
22. Mental Arithmetic
23. Listening Comprehension
24. Reading Words Aloud
25. Reading Sentences Aloud
26. Reading Comprehension - Paragraph
27. Copying
28. Dictation of Words
29. Dictation of Sentences
30. Reading Comprehension - Words
31. Reading Comprehension - Sentences

SCORES BY LINGUISTIC LEVEL AND SKILL

Decimal Scores Eusk . :

Eusk .

1 .000
1 .000
0.944
0.402
0.000
0.000
0.900
0.700
0.900
0.966
0.933
0.000
0.666
1 .000
0.200
0.000
0.250
N/A
N/A
0.666
0.200
0.400
1 .000
0.800
1 .000
1 .000
1 .000
0.000
0.900
0.700

Gazt .

1 .000
1 .000
0.944
0.655
0.800
1 .000
0.700
0.800
1 .000
0.966
0.933
0.000
1 .000
1 .000
1 .000
1 .000
0.800
0.000
0.000
1 .000
0.666
1 .000
1 .000
1 .000
1.000
1.000
1.000
0.600
0.900
0.700

0.944 0 .966 N/A

	

0.666 0.666 1 .000 N/A Phonlgy 0.937
N/A N/A N/A

	

0.666 0.666 N/A N/A Mrphlgy 0.666
0.487 0.000 0 .700

	

0.666 0.333 0.750 0.000 Lexicon 0.494
0.888 0.966 0 .933

	

0.370 0.666 0.950 0.666 Syntax 0.762
0.727 N/A 0.900

	

0.419 0.666 1 .000 N/A Smntics 0.622
Compreh
0.660

Repetit
0 .865

Judgmnt

	

LxdAcc
0.880

	

0.414
Proposi
0.555

Reading
0.892

Writing
0.500

Decimal Scores Gazt . :

N/A

	

1.000 1.000 1 .000 N/A Phonlgy 0.9680.944 0.966
N/A N/A N/A

	

0.130 0.130 N/A N/A Mrphlgy 0.130
0.700 0.000 0.800

	

1.000 1.000 0.850 0.600 Lexlcon 0.713
0.936 0.966 0.933

	

0.892 1.000 0.950 0.866 Syntax 0.926
1 .000 N/A 1.000

	

0.818 1.000 1 .000 N/A Smntics 0.904
Compreh
0.808

Repetit
0.865

Judgmnt

	

LxdAcc
0.920

	

0.728
Proposi
0.512

Reading
0.928

Writing
0.800
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