
  

 TESTU ANTOLATZAILEAK 
 
Testu-antolatzaileek idazkiaren gorabeherak adierazten dizkigute: egitura, esaldien arteko konexioak,... 

Irakurlearentzako lagungarri izango dira testua ulertzeko, ondo jarrita baldin badaude, egileak berak nahi 

duen bidetik eramango du irakurlea. 

Testu-antolatzaileak testuaren leku garrantzitsuetan joan behar dira: lerroaldearen edo esaldiaren hasieran, 

irakurleak lehen begiratuan identifikatu eta testuaren nondik norakoaren berri izan dezan. 

Hala ere, kontu handiz erabili behar dira, gehiegi erabiliz gero testua astundu egin baitezakete. 

Hona hemen zenbait testu-antolatzaile, zerrenda osatzea zure esku dago: 

 

Testuaren gaiari sarrera egiteko 

...ren iritziz, ... 

...ri dagokionez, ... 

Gure helburua da... 

Gai berri bati hasiera emateko 

...k, ezagun denez, ... 

...ri buruz 

Hona hemen, ... 

Hona hemen, beraz, ... 

Horren gainean esan 

Horri dagokionez 

Nire iritziz, ... 

Nire ustez, 

Ondoren azaldu nahi dugu 

Ordena markatzeko 

Alde horretatik, 

Aurreko kasuan 

Azken horretan, 

Azken horretaz esan, ... 

Azkenik esan, ... 

Azkenik, ... 

Bigarren 

Bigarren urratsa ... 

Bukatzeko 

Gero 

Gorago esan dudan moduan 

Hasi aurretik 

Hasteko, ... 

Hirugarren 

Hirugarrengoz, .... 

Horietaz gain, ... 

Horretaz gain, ... 

Jarraian, ... 

Laugarren ... 

Lehendabizi, 

Lehenengo eta behin, 

Lehenengo  

pausua ... 

Lehenengoz, ... 

Lehenik eta behin, ... 

Ondoren, 

Bereizteko 

Alde batetik 

Bestalde, ... 

Beste batzuek, berriz, ... 

Beste batzuetan, berriz,... 

Bestetik 

Hasierako adibideetan 

Ordea 

Gai berarekin jarraitzeko 

..., beraz,... 

; beste modu batean esanda, ... 

Argi dago, beraz, ... 

Aurrera baino lehen, 

Beste ezer baino lehen, ... 

Bestela esanda, ... 

Eman dugun adibidetxoak berak ongi 

ilustratzen duenez, 

Era berean 

Gainera 

Gauzak honela, ... 

Gauzak horrela, ... 

Horrekin jarraituz 

Horretan ari garenez, 

Horri buruz, ... 

Ikus dezagun, bada, ... 

Ikusi berri dugun ... 

Ildo horretan, ... 

Jadanik aipatua dugu, 

Orain arte, ... 

Azpimarratzeko, indarra egiteko 

Alegia 

Azpimarratu behar da 

Berriro esan dezagun: 

Beste modu baten esanda 

Esan bezala 



Garrantzitsua da 

Hau da 

Hots 

Kontutan izan behar da 

Zenbaiten esanetan, ... 

Zenbaitzuren ustez, ... 

Zehazteko 

Adibidez 

Beste nonbait ere aipatu dugunez, 

Esate baterako 

Hortxe dauzkagu, esaterako, ... 

Ikusten denez, ... 

Ikusten duzuenez, ... 

Kasu horretan 

Lehenago ere esan dugunez, 

Laburtzeko 

Beraz, labur esateko, ... 

Hitz gutxitan esanda, ... 

Labur bilduz 

Laburtuz 

Orain arte esandakoa laburtuz 

Oro har, ... 

Orokorrean 

Bukatzeko 

, azken buruan, ... 

Amaitzeko 

Azken batean 

Azken finean, ... 

Bukatzeko, ... 

Denbora adierazteko 

, hemendik gutxira, ... 

Aldi berean 

Aurrerago 

Azken aldiotan 

Beranduago 

Bizkitartean, 

Duela gutxi arte ... 

Gero 

Geroan, ... 

Goizago edo beranduago, ... 

Jarraian 

Lehen 

Lehenago 

Orain, berriz, ... 

Oraingo honetan, ... 

Orduko hartan, ... 

Espazioa adierazteko 

Azpian 

Barruan 

Beherago 

Eskuinean 

Ezkerrean 

Goian 

Gorago 

Handik hona ... 

Hurbilago 

Kanpoan 

Urrutiago 

Ideiak egituratzeko 
Zergatia adierazteko 

Eta horixe da, nire ustez, ... 

Ondorioa adierazteko 

, beraz, ... 

Horren ondorioz, ... 

Baldintza adierazteko 

Hori suertatuz gero, ... 

Kontutan har bedi, gainera, 

Oso oker ez banago, 

Helburua adierazteko 

Kezka horri erantzun nahian, ... 

Xede horrekin, ... 

Oposizioa adierazteko 

Aldiz, ... 

Bata, ... Bestea, berriz,.. 

Beste honako honetan, 

Gauza jakina da, bestetik, 

Hala eta guztiz ere ... 

Hor 

tik aparte ere, 

Objezioa adierazteko 

Badaezpada, ... 

Hori guztia horrela izanik ere, ... 

Hori hala izanik, ... 

Hori horrela izanik, ... 

Horrek ez du esan nahi 

 

Hasierakoak 

Hasteko,  

Lehenengo eta behin,  

Ezer baino lehen,  

Ezerin ekin baino lehen, 

Bazen behin 

Lehen-lehenik, 

…z hitz egin behar dudalarik, 

Sarrera gisa esango dugu ... 

 



Ordena 

Alde batetik, ... Bestetik, ... 

Ildo beretik, 

Era berean, 

Halaber, 

Lehenik ... / bigarrenik ... 

(Arestian) esan bezala, 

(Gorago) esan bezala, 

Lehengo hariari jarraituz, 

Gauzak horrela, 

Horiek horrela, 

Bai ... bai 

Ez ... ez 

Idea bat aurkezteko 

-ri dagokionez, 

... dela eta, komeni da esatea ... 

Oro har,  

Jarraipena 

(Honen) ondorioz, 

Horren haritik, 

Hari beretik,  

Era berean,  

Bigarrenik, 

Gero, 

Honen ostean, 

Hau (ikusi) eta gero, 

 

Adibideak jartzeko 

Adibidez, 

Esate baterako, 

Hau da, 

Ikus, adibidez, -ren kasua: ... 

Kasu (bat aipatzeko ...) 

Hori erakusteko, aipa dezagun ... 

Arrazoitzeko 

Bait- 

...(e)lako 

-(e)la eta 

-t(z)eagatik 

Horregatik 

Izan ere, 

Hori dela eta, 

Horrela, ba, 

Beraz,  

Hortaz, 

 

Indartzea 

Aipatu bezala, 

Aipatu dugunez, 

Berriro esanda, 

Beste era batera esanda, 

Zehatzago esanda, 

Hobeto esanda, 

(Gorago) esan bezala, 

Are gehiago, 

Gainera, 

Kontuan hartu, 

Onarpena (ziurtasuna) 

Ez da go dudarik ... 

Seguruenik 

 



Kontrakotasuna 

Baina 

Dena dela, / Dena den, 

Hala (eta guztiz) ere, 

Hala ere / Haatik / Alabaina 

Edozein modutan ere, 

Edonola ere, 

Nolanahi ere, 

Esanak esan, 

Hori(ek) gorabehera, 

…, ordea, 

…, ostera, 

..., berriz, 

...., aldiz, 

Aipamenak, iritziak emateko 

(r)en arabera, 

Askoren / Batzuen iritziz, 

... (r)en ustez, 

(r)en esanetan, 

Diotenez, 

Antza denez, 

Dirudienez, 

Badirudi… -(e)la 

… (e)la dirudi 

Dakigunez, 

Irakurri dugunez, 

Ziur aski 

Zer esanik ez 

Egia da… (e)la 

Dudarik gabe 

Zalantzarik gabe 

Argi dago (e)la 

Bistan da (e)la 

Beharrezkoa da garbi uztea 

…, noski / …, jakina 

Bukaerakoak eta ondorioak 

Amaitzeko, / Bukatzeko, 

Amaiera bezala, 

Aurreko guztia (laburbilduz,) 

Onodrio gisa, 

Azkenik, zera: … 

Laburbilduz, 

Hitz gutxitan (esateko): ... 

Horrenbestez, zenbait ondorio atera 

daitezke: 1 ... 2 ... 3 ... 

Ideia berriak txertatzeko: 

Ez hori bakarrik, 

Bestalde / Beste aldetik 

Baita ... ere 

Baina, bestetik, 

... ere bai 

Ez ezik ... ere 

Egia da, hala ere, 

Izan ere, 

(Horrez) gain, 

 

 


