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Hitzaurrea
IRALEren kontsulta-zerbitzu honek laguntza eta aholkularitza eskaini nahi dizkie irakasleei hizkuntzari
lotutako zalantzak argitzeko eta euskarazko testuak zuzentzeko. Labur esanda, eskola-komunitatearen
zerbitzura gaude, eta gure xedea euskara zuzen eta egoki erabiltzea bultzatzea da.

Hiru atal nagusi ditu gure jarduerak:

•

Hizkuntzaren gaineko zalantzak argitzea

•

Euskaraz sortutako testuak zuzentzea: azterketak, ariketak, eskola-idazkiak...

•

Euskaratutako testuak zuzentzea: azterketak, ariketak, eskola-idazkiak...

Orobat, ikastetxeetan erabiltzen diren idazkien ereduak eskaintzen ditugu: bilera-deiak, oharrak,
jarraibideak, ikasleen gurasoentzako gutunak…

Galde-erantzunak eta zuzendutako testuak (egilearen daturik aipatu gabe) «Galde-erantzunen datubasea» atalean argitaratzen ditugu interesgarri iritziz gero, hezkuntza-komunitate osoaren esku uztearren.

Bilduma honetan, 2019-2020 ikasturtean jaso ditugun galderen artetik aukeratutako sorta bat argitaratu
dugu. Artikuluak ez daude antolatuta alfabetoko hurrenkeraren arabera, jaso ditugun segida bertsuan baizik.
Erraz kontsultatu ditzakezue sarrerak, gaiak, hitzak eta beste CTRL+F sakatuta edo bilaketa-menuan.

Hona, bada, IRALEk eta kontsulta-zerbitzuak utzitako ondarearen zatitxo bat. Ez adiorik

Baña nik, izkuntza larrekoa,
nai aunat ere noranaikoa:
yakite egoek igoa,
soina zar, berri gogoa,
azal orizta, muin betirakoa

IRALEren kontsulta-zerbitzua
2020ko uztaila
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Galdera
"Evaluación formativa" eta "evaluación formadora": nola eman euskaraz?
Erantzuna
Ebaluazio formatibo / Ebaluazio hezigarri
1/ Gure erantzunen datu-basean, 2012/10/31ko kontsulta (http://www.irale.hezkuntza.net/web/guest/455):
Evaluación formativa' eta 'evaluación sumativa': nola esan euskaraz?
Erantzuna: Ebaluazio formatibo / Ebaluazio sumatibo
Aurrekari horretatik abiatuta, euskaraz ere, zalantzarik gabe, ahalegina egin behar dugu terminologia egokia
sortzeko, kontzeptu berrietara egokitzeko, gure inguruko hizkuntzetan bezala:
fr -

évaluation formative / évaluation formatrice / évaluation sommative

cas -

evaluación formativa / evaluación formadora / evaluación sumativa

en -

formative assessment / forming assessment / summative assessment

eus -

ebaluazio formatibo / ebaluazio hezigarri / ebaluazio sumatibo

2/ Kataluniako adituek laster bereganatu zuten ñabardura hori, jatorriz Frantziako hezkuntzako adituen artean
sortu bazen ere:
● Neus Sanmarti 10 ideas clave. Evaluar para aprender, Ed. Graó. Barcelona, 2007
http://www.xtec.cat/~ilopez15/materials/ambitpedagogic/avaluacio/evaluarparaaprender.pdf
… Esta evaluación tiene la finalidad de “regular” tanto el proceso de enseñanza como el de aprendizaje y se
acostumbra a llamar evaluación formativa… La función del profesorado se debería centrar, pues, en compartir
con el alumnado este proceso evaluativo. No es suficiente que el que enseña “corrija” los errores y “explique” la
visión correcta, debe ser el propio alumno quien se evalúe, proponiéndole actividades con este objetivo
específico. Esta evaluación es la que se llama evaluación formadora…
3/ Mundu frankofonoan XX. mendearen amaieran agertu zen kontzeptua:
a/
● Bonniol, Jean -Jacques & Vial, Michel (1997), Les modèles de l’évaluation, De Boeck, Brussels
http://www.michelvial.com/boite_96_00/1997-Les_modeles_de_l_evaluation.pdf
● Hadji, C. (1989), L’évaluation, règles du jeu, des intentions aux outils, Éditions ESF, Paris.
● Hadji Charles (1992) - L'Évaluation des actions éducatives, Presses Universitaires de France.
https://storage.googleapis.com/cantookhub-mediaeden/32/460696ecee9029fa1e6b9e6c6d833328eabacd.pdf
● Hadji, C. (1997), L’évaluation démystifiée, ESF, Paris.
● NUNZIATI, Georgette. L’évaluation formatrice (1990). "Pour construire un dispositif d'évaluation
formatrice", Cahiers Pédagogiques : Apprendre, n°280 janv. 1990, pp. 48-64.
b/
Georgette Nunziati, Charles Hadji eta Jean-Jacques Bonniol hasi ziren formatrice terminoa erabiltzen
ebaluaziora hurbiltzeko; horrela, beste ikuspegi bat eman nahi zioten, Scriven pentsalariak erabiltzen
zuen formative assessment ikuspegitik bereizteko (Perspectives of curriculum evaluation, ed. Rand McNally,
1967, Chicago).
Aldaketa emankorra ekarri zuten ebaluazio formatibo kontzeptua zehazteko. Izan ere, ikasleen
autoebaluazioaz eta autonomiaz mintzo dira, eta horrek, izatez, aldaketa sakona eragin du irakaslearen
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eginkizunean, jakintzaren eta metodoen jabe izatetik ikasketa-prozesuaren egile-kide -ikasleekin bateraizatera igaro baita.
c/
Ikus Évaluations formative, formatrice, sommative : mode d'emploi (http://ww3.acpoitiers.fr/svt/evaluation/Eval_LPI/EvaDiverses.htm):
Évaluation formative : Tout comme une problématique clairement élaborée avec les élèves indique le sens
de la séance en termes de contenu, les objectifs méthodologiques et techniques précis et affichés pour
chaque question ou tâche demandée renseignent les élèves sur le sens en termes d'apprentissage des
activités proposées. Ces objectifs accompagnés de leurs critères de réalisation sont repris pour évaluer les
productions si nécessaire. Cette évaluation par le professeur, des élèves en cours de formation, s'appelle
l'évaluation formative. Les comptes rendus de travaux pratiques, ramassés et évalués (mais non noté)
entrent dans ce cadre.
Évaluation formatrice : Lorsque les élèves ont pris connaissance des objectifs de formation mis en œuvre
par les activités d'apprentissage (essentiellement en T.P) et des critères de réussite associés, ils doivent être
capables, à l'issue de chaque exercice, de s'auto évaluer en fonction de ces objectifs. L'évaluation devient
alors un outil de formation pour l'élève ; on initie ainsi chez lui un comportement qui le conduit à prendre
conscience de ses domaines de compétence et des difficultés à surmonter. Cette évaluation par l'élève de
lui-même s'appelle l'évaluation formatrice.
Évaluation sommative : Longtemps la seule reconnue, l'évaluation sommative valide la somme des acquis
cognitifs, méthodologiques et techniques de l'élève. Elle se traduit par une note chiffrée accompagnée de
l'évaluation analytique formative ou formatrice des objectifs testés affichés avec le sujet. Cette évaluation
est périodique et décidée en commun avec les élèves. Elle comporte des questions centrées sur les objectifs
qui ont fait l'objet d'un apprentissage préalable.
4/ Mundu anglofonoan formative assessment / forming assessment edo educative assessment kontzeptuak
erabiltzen dituzte, lehen aipatutako aditu frantsesen ildotik.
a/
Testu honetan, forming assessment darabilte: Concept maps and the didactic role of assessment Concept
maps: theory, methodology, technology: proceedings of the first International Conference on Concept
Mapping / coord. por Alberto J. Cañas, Joseph D. Novak, Fermín M. González García, Vol. 1, 2004, ISBN 849769-064-8, págs. 303-310
(https://pdfs.semanticscholar.org/8817/331aeb5c937ceeb9af31648b427d614214b0.pdf)
… forming assessment (évaluation formatrice), where the emphasis resides in the student’s learning process
under the student’s control, therefore becoming more proactive than retroactive (Bonniol, 1986, p. 126 and
Abrecht, 1994, p. 49) …
b/
Testu honetan, berriz, Educative assessment (Bonniolen eta Nunzatiren lanetan oinarriturik, halaber):
Assessment of and for learning in higher education - From the traditional summative assessment to the more
emancipatory formative and educative assessment, Manuel Firmino Torres, Carlinda Leite:
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https://www.researchgate.net/publication/331586540_Assessment_of_and_for_learning_in_higher_educat
ion__From_the_traditional_summative_assessment_to_the_more_emancipatory_formative_and_educative_ass
essment
… A deeper theory of formative assessment arose in the 80s, with francophone origin (evaluation
formatrice), designated in this paper as educative assessment. First proposed by G. Scallon and later taken
by other authors such as Bonniol (1986), Vial (1987) and Nunziati (1990), this idea was presented with
distinctive formative characteristics, making the assessment process more emancipatory, which focuses on
the view of the ‘student’s ensured regulation’ (Abrecht, 1994, p. 49). Therefore, educative assessment
“implies [the students’] conscious, systematic and reflected engagement in planning, organizing and
evaluating their own learning” (Abrecht, 1994, p. 49). In this perspective, “the assessment methods express
conditions of effective responsibility and emancipation” …

5/ Ingelesaren ildotik, heziketa-ebaluazioa (forming assessment / educative assessment) proposa liteke
évaluation formatrice terminoaren ordainetan; baina adiera jakin batean erabili izan da azken urteotan, eta
erabiltzen da gaur egun. Hartuta dago. Hortaz, gure iritzian, ebaluazio hezigarria da egokiena.
a/
2012/10/31ko kontsulta hartan genioen bezala, hainbat termino ageri dira gurean argitaratzen diren
testuetan, eta horrenbeste forma baliokide lehian izatea ez da ona. Erabilerak erabakiko du zeinek izango
duen arrakasta, eta zeintzuk geratuko diren baztertuta. Baina faktore bat izango da erabakigarria prozesu
horretan: zabaltze-lanetan ari diren erakundeek zer forma lehenesten duten. Gogora ditzagun batzuk:
EIBZk (Euskararen Irakaskuntzarako Baliabide Zentroa, IRALEren parekoa Nafarroan) bere Hezkuntzako
Hiztegian (http://hiztegi.educacion.navarra.es/ edo http://hiztegi.educacion.navarra.es/hiztegia.pdf)
termino hauek ditu:
ebaluazio hezitzaile / ebaluazio formatibo
- evaluación formativa
bildumazko ebaluazio / ebaluazio sumatibo - evaluación sumativa
Euskalterm (https://www.euskadi.eus/euskalterm/) Terminologi Banku Publikoan, berriz, hauek:
ebaluazio formatibo / prestakuntzazko ebaluazio
en - formative evaluation)
bildumazko ebaluazio / ebaluazio sumatibo

- evaluación formativa (fr - évaluation formative;
- evaluación sumativa (en - summative evaluation)

Europako Erreferentzia Markoa HABEk euskaratutako eta Hezkuntza Sailak argitaratutako dokumentuan,
ebaluazio formatibo eta ebaluazio sumatibo erabiltzen dituzte (9. kapitulua: "Ebaluazioa", 199.-218. or.),
eta horiexek proposatu genituen guk orduko kontsulta hartan. Orain ebaluazio hezigarri gehitu behar
genieke.
b/
Oraindik ere ez da argitu panorama. Aski da sarean bilatzea horretaz konturatzeko (bilaketak artikulurik gabe
egin ditugu lehenik, eta artikuluarekin gero). Ebaluazio formatibo 321 emaitza, ebaluazio formatiboa 959
emaitza, ebaluazio hezitzaile 571 emaitza, ebaluazio hezitzailea 2040 emaitza (kontuan hartu bi adieratan formativa, formadora- emana dela), ebaluazio formatzaile 70 emaitza, ebaluazio formatzailea 40 emaitza,
ebaluazio hezigarri 126 emaitza, ebaluazio hezigarria 1850 emaitza. Webgune gehienetan nahas-mahas
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erabiltzen dira hezitzaile-hezigarri terminoak. Adibidez, hainbat aldiz agertzen da prozesuaren ebaluazio
hezitzaile terminoa evaluación formativa esateko, ezen ez evaluación formadora.
c/
Ehuskaratuak (http://ehuskaratuak.ehu.eus/kontsulta/) Ikasliburuen itzulpenen corpusean aztertzen
badugu, antzera gertatzen da. Batzuetan, erabilerak ez datoz bat, eta idazle batek bi eta hiru termino
darabiltza liburu berean kontzeptu bera adierazteko:
CIENCIAS SOCIALES: PEDAGOGÍA: Lukas, J.F., Santiago, K.: Evaluación Educativa (2004). Traductor/a:
Iñurrieta, Iñaki.: Hezkuntza-ebaluazioa (2016) ◊ Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua ◊
Supervisor/a técnico/a: Lukas, J.F., Santiago, K., Etxebarria, J. ◊ supervisor/a lingüístico/a: Igerabide, J.K.
podemos afirmar que básicamente estamos
ante un tipo de «evaluación formativa»

… esan dezakegu «ebaluazio prestakuntzazko»
baten aurrean gaudela…

Hace ya algunos años, Scriven (1967) acuñó los
términos de evaluación formativa
y evaluación sumativa para referirse a las dos
funciones que puede desempeñar
la evaluación educativa.

Orain urte batzuk, Scrivenek (1967)
prestakuntzazko ebaluazioa eta ebaluazio
batutzailea terminoak sortu zituen hezkuntzaebaluazioak bete ditzakeen bi betekizunez ari
zela.

GAZTELANIA - EUSKARA: Sanmartí, N.: 10 ideas clave. Evaluar para aprender (2007). Traductor/a: Iñurrieta,
Iñaki.: 10 gako. Ikasteko ebaluatzen (2010) ◊ Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua ◊
Supervisor/a técnico/a: Nuño,T. ◊ supervisor/a lingüístico/a: Roque, I.
Un mejor aprendizaje requiere una
buena evaluación formativa.

Hobeto ikasteak ebaluazio hezigarri ona eskatzen
du.

Frente a la evaluación formativa tradicional se
sitúa la evaluación formadora en la que la
función del profesorado se debería centrar en
compartir con los alumnos el proceso
evaluativo, porque está comprobado que sólo
el propio alumno puede corregir sus errores,
dándose cuenta de por qué se equivoca y
tomando decisiones de cambio adecuadas.

Ebaluazio hezigarri tradizionalaren aurrean,
ebaluazio hezitzailea dugu, non irakaslearen
betekizunak ikasleekin ebaluazio-prozesua
partekatzeari begira egon behar bailuke,
frogatuta baitago ikasleak berak baizik ezin
dituela zuzendu bere akatsak, zergatik huts
egiten duen konturatuz eta aldaketa-erabaki
egokiak hartuz.

de carácter social (evaluación sumativa) y de
carácter pedagógico (evaluación formativa).

helburu sozialekin (ebaluazio batutzailea) eta
helburu pedagogikoekin (ebaluazio hezigarria).

GAZTELANIA - EUSKARA: Hernández, F. eta Ventura, M.: La organización del currículum por proyectos de
trabajo. El conocimiento es un calidoscopio (2008). Traductor/a: Elhuyar Fundazioa, Lazkano, G. eta
Etxeberria, E.: Curriculuma lan-proiektuen bidez nola antolatu. Ezagutza kaleidoskopio bat da (2010) ◊ Euskal
Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua ◊ Supervisor/a técnico/a: Jimenez de Aberasturi, O. ◊
supervisor/a lingüístico/a: Roque, I.
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Incorpora una actitud de evaluación formativa
basada en la interacción.

Interakzioan oinarritutako prestakuntzarako
ebaluazioa sartzen du.

En nuestro caso tiene otra dimensión, pues
constituye el primer componente de
la evaluación formativa del Proyecto.

Gure kasuan beste dimentsio bat du,
proiektuaren prestakuntza-ebaluazioaren
lehenengo osagaia baita.

aprendizaje significativo, evaluación formativa.

ikaskuntza esanguratsua, prestakuntzazko
ebaluazioa.

d/
Beraz, horrenbeste termino eta forma baliokide lehian direla, erabaki beharra dago hizkuntzaren eta gu
guztion hobe beharrez. Erabilerak berak egingo du bide, eta batzuk arrakastara eramango ditu, eta besteak
bide bazterrera. Baina, esan bezala, prozesu horretan, faktore behinena izango da zer forma hobesten duten
zabaltze-lanetan ari diren erakundeek. Horra, bada, zergatik aukeratu genituen ebaluazio
formatibo eta ebaluazio sumatibo orduko kontsulta hartan, eta zergatik proposatzen dugun orain ebaluazio
hezigarri.
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Galdera
"A rolling stone gathers no moss": nola eman euskaraz?
Erantzuna
Dabilen harriari ez zaio goroldiorik lotzen
Esaera zahar oso ezaguna da gurean eta beste hainbat hizkuntzatan. Euskaraz, aspalditik dago
dokumentatua.
01/ HIZTEGIETAN
Hiztegietan, goroldio hitza bilatuz gero, “Dabilen harriari ez zaio goroldiorik lotzen” jasotzen da bi sarrera
hauetan:
https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_hiztegianbilatu&Itemid=189&lang=eu&view=frontp
age&bila=bai&sarrera=goroldio (Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua)
https://hiztegiak.elhuyar.eus/eu_es/goroldio (Elhuyar Hiztegiak)
2/ AXULAR
Pedro Agerre Azpilkueta Axular idazle handiak beste hau dakar (Gero, 1643):
Dabillan harriari etzaika goroldiorik lotzen. Ur irakinean eztu uliak pausatzen (kapitulu II, 24. paragrafoa)
https://klasikoak.armiarma.eus/idazlanak/A/AxularGero006.htm
3/ R&S
Lehenagoko lekukotasunik ere badago; hona Refranes & Sentencias (R&S, 1596) esaera zaharren bilduma
ospetsuan:

Arri ebiloquiac oroldioric ez, erle ucatuac abaaric ez / No tiene moho la piedra movediza, ni haze panal la aveja
espantadiza. Hor, ebiloki edo ibilkoi hitzak movediza esan nahi du, eta esaera zahar horren lehenengo zatia
gaztelaniazko esakune honen parekoa da: Piedra mouediza, nunca moho la cubija.
4/ ARNAUT OIHENART
Idazle zuberotarrak Atsotitzak eta neurtitzak liburua argitaratu zuen Parisen 1657an:
http://www.euskaltzaindia.net/dok/ikerbilduma/55225.pdf
(esteka honetako ediziorako, Euskaltzaindia, 2003 Patxi Altuna eta Jose Antonio Mujika)
Harri erabilik eztu biltzen oroldirik (211. atsotitza, 146. orrialdean)
Oihenartek berak ematen ditu frantsesezko eta gaztelaniazko bertsioak:
Une pierre souvent remuée n'engendre point de mousse.
Piedra que se mueve no se cubre de musgo.
Beste atsotitz hauek ere baliokideak dira:
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Erle joan-nahiak, ez ezti, ez breska (146. Atsotitza, 123. orrialdean)
Eta frantsesezko eta gaztelaniazko bertsioak:
L'abeille qui a envie de quitter sa ruche ne fait ni miel ni bournal.
La abeja deseosa de partir, ni miel ni panal.
Nabarmena da zein hurbilekoak diren zahar-hitz horiek eta Refranes & Sentencias (R&S, 1596) esaera
zaharren bildumakoak
5/ GOTZON GARATE
Gotzon Garateren atsotitzei buruzko webgunea: http://www.ametza.com/bbk/htdocs/garatei.htm
A rolling stone gathers no moss. (Ingelesezko esaera zaharren ataleko 3173.a)
Baliokide hauek ematen ditu euskaraz:
Alda (tokiz aldatu) asko, arrain gitxi. (495)
Dabillen bolie, ondo dabil txorra eiñ arte. (2767)
Erle joan nahiak (erlauntzan gelditzen ez dena) ez ezti, ez breska. (4099)
Ardurako arropari etzaika zerrenik egiten. (4311)
Habi beten (baten) eztau (eg)ingo arrautzia beti. (6193)
Harri erabiliak ez du goroldiorik izaten. (6389)
Ur irakinean eztu uliak pausatzen. (12928)
Ibilli ta ibilli txakurra, ezin dau topau birigarrua. (13601)
Zanbalantran, gaur emen, biar an. (13800)
6/ ESANAHIA
Interpretazioaren inguruan, ordea, ez datoz bat guztiak. Urkijok eta Y. L. de Mendozak diotenez: "Los que son
mudables en su biuir, pocas vezes enriquezen". Alegia, arrakasta iraupenak ematen duela, ez aldi oro aldatzen
ibiltzeak.
Ikus Centro Virtual Cervantes (CVC):
https://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/Ficha.aspx?Par=59293&Lng=0
Piedra movediza, nunca moho no la cobija (La Celestina XV 154). Webgune horretan ere, honela interpretatzen
dute errefrau hori: “ser activo y constante en el trabajo para mejorar la condición.”
Hizkuntza frantsesaren Trésor hiztegian (https://www.cnrtl.fr/definition/amasser) ere honela dio:
Expr. proverbiale. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Par haplologie, amasser mousse, accumuler des
richesses; hau da, goroldioa biltzea, testuinguru horretan, aberastasunak pilatzea esan nahi omen du.
Baina alderantziz ere maiz interpretatzen da gaur egun. Izan ere, geldirik egoteak herdoila edo uherra
metatzea bide dakar. Aldatu beharra dago, ez mugitzea kaltegarria da eta. Orduan sortzen omen dira ajeak.
7/ BESTE HIZKUNTZA BATZUETAN
http://www.expressio.fr/expressions/pierre-qui-roule-n-amasse-pas-mousse.php
Hizkuntza

Esaera

Galesez

carreg a dreigla ni fwsogla
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Hizkuntza

Esaera

Alemanez

Walzender Stein wird nicht moosig

Ingelesez

A rolling stone gathers no moss

Gaztelaniaz

Piedra que rueda no cría musgo / Piedra movediza, moho no cobija

Italieraz

Pietra mossa non fa muschio

Latinez

Musco lapis volutus non abducitur / Saxum volutum non obducitur musco

Nederlanderaz

Een rollende steen vergaart geen mos

Portugesez

Pedra que rola nao cria limo.

Galizieraz

Pedra movediza nunca musgo cría

Frantsesez

Pierre qui roule n'amasse pas mousse

Katalanez

Pedra movedissa no cria molsa / Pedra que es mou, no cria rovell

Grezieraz

λίθος κυλιόμενος φῦκος οὐ ποιεῖ
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Galdera
"Color carne": nola eman euskaraz?
Erantzuna
Beix-arrosa / arrosa argia / haragi-kolorekoa / azalaren kolorekoa

1/ Euskaraz, haragi-kolorekoa edo azalaren kolorekoa esan izan da, eta berdintsu inguruko hizkuntzetan: color
carne edo color piel, couleur chair, flesh color... Beraz, euskaraz ere horrela esan daiteke. Baina
dibertsitatearen ikuspegitik, kolore hori bestela adieraz daiteke, ikasgeletan azal-tonu guztiak daude eta. Jo
dezagun iturrietara, eta ikus dezagun zer dioten hiztegiek.

2/ Frantsesez (Couleur chair)
a/ TRÉSOR [Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL)]
https://www.cnrtl.fr/definition/chair 3. adieran, b atalean, 3. Paragrafoan honela dio:
… Couleur rouge pâle, beige rosé, blanc cassé (d'après la race humaine dite blanche).

Arrosa argia, beix-arrosa, zuri hautsia (giza arraza zuria delakoaren ikuspuntutik).
b/ LAROUSSE https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/chair/14452?q=chair#14319
Couleur beige rosé rappelant la couleur de la peau : Collant chair.

Azalaren kolorea iradokitzen duen beix-arrosa kolorea: haragi-koloreko galtzerdiak.
c/ WIKTIONNAIRE https://fr.wiktionary.org/wiki/couleur_chair
Beige rosé, proche de la couleur de la chair de l’Européen. #ffe9d1 #ffe9d1 #ffcba4 #ffcba4

Beix-arrosa, europarren azalaren kolorearen hurbilekoa. #ffe9d1 #ffe9d1 #ffcba4 #ffcba4

3/ Gaztelaniaz (Carne)
RAE https://dle.rae.es/?id=7bnjWlr 8. adieran:
Adj. Dicho de un color: Semejante al de la piel sonrosada de los seres humanos de la raza blanca…

Sonrosado https://dle.rae.es/?id=YN0hzeh|YN1WgTW
1 adj. Dicho de un color: Que tira a rosa.

4/ Euskaraz (Sonrosado)
a/ ELHUYAR https://hiztegiak.elhuyar.eus/es/sonrosado
1 adj. arrosa-koloreko; gorrizta, gorrixka
b/ LABAYRU https://hiztegia.labayru.eus/bilatu/LH/es/sonrosado
1 part.-adj. gorrizka/gorrixka, gorrizta, gorriaire.

5/ Horrenbestez, dibertsitateari egoki erantzuteko, bestela adieraztea dago ikusitako definizioen ildotik.
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a/ Izena emanda:
Beix-arrosa edo arrosa argia
b/ Kolore horretako laginak (kartoiak, paperak, jostailuak…) erakutsita:
#ffe9d1 #ffe9d1 #ffcba4 #ffcba4
c/ Eta, azkenik, azala seinalatu eta honelako zerbait esanda:
“Nire azalaren kolorekoa” edo “haur horren azalaren kolorekoa”
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Galdera
"Complemento agente", "complemento del nombre", "atributo"...: nola eman euskaraz?
Erantzuna
osagarri agentea

complemento agente

Izen-osagarria

complemento del nombre

atributua

atributo

…

…

1/ Euskalterm terminologia-banku publikoa baliabide aproposa da hainbat arlotako terminoak bilatzeko.
Pantailan agertzen dira terminoak, zein eremutan erabiltzen diren eta beste hizkuntzetako baliokideak
gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez: http://www.euskadi.eus/euskalterm/

2/ Elhuyar hiztegian bertan ere erraz bilatu daitezke termino horiek guztiak.
https://hiztegiak.elhuyar.eus/es_eu/complemento
https://hiztegiak.elhuyar.eus/es/atributo
…

…

perpaus-atributua

Atributo oracional

osagarri zirkustantziala

complemento circunstancial

osagarri / objektu zuzena

complemento directo

zeharkako osagarria / objektua

complemento indirecto

adizlaguna

complemento verbal

…

…

3/ Nabigatzaileetan euskal hiztegien gehigarriak instalatzea ere ideia ona da. Erosoak eta baliagarriak dira
halako kontsultak azkar egiteko, eta hainbat iturri eskaintzen dituzte:
Hiztegibar (Crome)
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https://chrome.google.com/webstore/detail/hiztegibar/jjcgaodnmocmejpebjkokngdbcmnefln?hl=es
Euskalbar (Firefox)
https://addons.mozilla.org/eu/firefox/addon/euskalbar/

4/ Informazio zabalagoa nahi izanez gero, hobe da gramatiketara jotzea. Euskaltzaindiaren web-orriko
hizkuntza-baliabideetan, besteak beste, Euskal Gramatika Lehen Urratsak (EGLU) dago, baina kontuan hartu
behar da aspaldikoa dela zenbait ataletan berrikuntzak eta egokitzapenak behar direla:
Euskal gramatika lehen urratsak (EGLU) - Liburuki guztiak-.
https://www.euskaltzaindia.eus/hizkuntza-baliabideak/gramatika/eglu-dokumentuak
Euskal gramatika laburra: perpaus bakuna - liburu bat-.
https://www.euskaltzaindia.eus/dok/iker_jagon_tegiak/67697.pdf
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Galdera
"Una entre un millón": nola eman euskaraz?
Erantzuna
Inor ez bezalakoa / bakana / berezi-berezia / aparta / bikaina / ohikoa ez dena / zozo zuria

1/ Milioitik bat baizik aurkitzen ez den gauza edo izaki preziatua dela adierazteko.
Ik. Elhuyar hiztegian Mirlo blanco: https://hiztegiak.elhuyar.eus/es/mirlo
-

bakan, beste inor ez bezalako
ese abogado es un mirlo blanco: abokatu hori beste inor ez bezalakoa da

2/ Proportzioaz ari bagara, berriz, ehuneko bat edo hirutik bat esaten den bezala, milioi bat zenbakia
erreferentziatzat hartzen duen proportzioa adierazteko, honela esaten da:
- Milioiko bat, milioitik bat...
Ik. Euskaltzaindiaren Hiztegi Batuan ehuneko:
https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?sarrera=ehuneko&antzekoak=ez&option=com_hiztegianbilatu&vie
w=frontpage&layout=aurreratua&Itemid=189&lang=eu&bila=bai
-

Ehun zenbakia erreferentziatzat hartzen duen proportzioa

20

Galdera
'Gaindotazio' (sobredotación erdaraz) eta 'supergaitasun' hitzak ondo daude?
Erantzuna
Gure iritzian, ez.
Termino hauek erabiliko genituzke guk:
GH → gaitasun handia
AGH → adimen-gaitasun handia
AGOH → adimen-gaitasun oso handia
AKA → adimen-koziente handia
AKOH → adimen-koziente oso handia ( ≥ 145, eskala estandarrean)
AKOOH → adimen-koziente oso-oso handia ( ≥ 160, eskala estandarrean)
AGU → adimen goiztiarreko umea
1/ Gaindotazio ('sobredotación' erdaraz) eta supergaitasun hitzak ez daude hiztegietan. Bakanka bakarrik
ikusten dira halakoak Interneten. Baina gutxi erabiltzen dira euskaraz.
2/ hitz hibridoa da *gaindotazio, hitz-elkarketa bitxia, eta honela osaturik dago:
- gain- aurrizkia -Zehazki hiztegian super- eta sobre- gaztelaniazko aurrizkien baliokide jotzen dute- Gaztelaniaz, dotación (hornidura, zuzkidura)
Kalko desegokia da, eta baztertzekoa. Baina termino bakar bat aurkitu beharrak hartaratzen gaitu. Beldurra
diegu perifrasiei, hitz bat baino gehiagoz osatutako sintagmei edo hitz elkartuei. Hala ere, batzuetan, bide hori
urratu behar du hizkuntzak. Adibidez, termino hauek bete dezakete eginkizun hori: aparteko adimen-gaitasuna,
aparteko adimen-gaitasun handia edo gaindohatua izatea.
Erdiko bidetik jo eta errazena aukeratzen da batzuetan; beraz, ez da ezohikoa honelakoak irakurtzea:
*superdotatu, *superdotazio.
Supergaitu hitzaren adiera, berriz, hurbilago dago gaztelaniazko 'supercapacitado' edo 'superpreparado'
terminoetatik. Gauza bera, supergaitasuna, 'supercapacitación' edo 'superpreparación' hitzetatik.
3/ Gaindohatu hitza ontzat ematen du Zehazki hiztegiak, aurreko puntuan aipatutako irizpideei jarraituz, baina
ez dago Euskaltzaindiaren Hiztegian ez Elhuyar hiztegian. Haren jatorrian dagoen dohatu hitza, iparraldeko
aldaeratzat du Euskaltzaindiaren Hiztegiak:
dohatu, doha, dohatzen
1 du ad. Ipar. Dohainen batez hornitu. Jainkoak gizon batzuk dohatu ditu bertsolari izateko. Dohain onez
dohatu nau Jainkoak. Eskasik gabea, indar edo ahal guztiez dohatuak
Gaindohatu hitzak Zehazki hiztegiaren bedeinkapena badu ere, termino horri legokiokeen substantibo
abstraktua, hots, * gaindohatutasun hitza ez da agertzen inon. Beraz, oso dohain handia edukitzea litzateke
hori, edo gaindohatua izatea. Baina hitzok ez daude hiztegietan, eta bakanka erabiltzen dira.
4/ Beste zenbait hiztegitan, superdotado hitzaren sarreran talentu aparteko (Elhuyar
https://hiztegiak.elhuyar.eus/es/superdotado) aparteko talentua… adimentsu, azkar-azkar (Labayru
https://hiztegia.labayru.eus/bilatu/LH/es/superdotado?locale=eu) eta halakoak dakartzate.
5/ Euskaltzaindiaren Hiztegian, adimen hitzari dagokion sarreran, azpisarrera hau dago:
adimen urriko adj. Pertsonez mintzatuz, normaltzat jo ohi den adimen mailaren azpitik dagoena. Adimen
urriko pertsonen aldeko elkartea.
adimen urritasun, adimen-urritasun Adimenaren gutxiegitasuna. Adimen urritasun larria edo sakona
duten pertsonei zuzendutako zerbitzuak.
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6/ Adimen-gaitasun handia hitz-elkarketa ere termino horien egitura berekoa da, egoki osatua da, arau guztiak
betetzen ditu, eta askoz ere maizago erabiltzen da euskaraz. Interneten bilatuta, adibidez, hainbat webgune
ezagun agertzen dira: HABE, BERRIA, EHU, UEU, BERRITZEGUNEAK...
7/ Eusko Jaurlaritzak zenbait lan plazaratu du gai honi buruz:
Hezkuntza orientabideak. Adimen gaitasun handiko ikasleak
(https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/eu_escu_inc/adjuntos/16_in
klusibitatea_100/100012e_Pub_EJ_altas_capacidades_e.pdf)
Orientaciones Educativas. Altas Capacidades intelectuales:
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_escu_inc/adjuntos/16_ink
lusibitatea_100/100012c_Pub_EJ_altas_capacidades_c.pdf
Argitalpen hauetan ere auzi terminologiko honi heldu diote, eta adimen‐gaitasun handiak terminoa hobetsi
dute; testuan, ordea, irizpide hori ez da beti betetzen:
“2.2. Terminoak argitzen
Jorratzen ari garen gaiarekin loturiko terminologia oso ugaria... Gidaliburu honetan “adimen‐gaitasun handiak”
terminoa erabiltzea erabaki dugu, horrelako ezaugarriak dituzten ikasle guztiak biltzen dituelako. Ikus honako
aipamena:
“HLOak gaitasun handiei buruz proposatzen duen kontzeptuak harrera ona izan du, nahiz eta lege horrek berez
ez duen kontzeptua definitzen. Izan ere, supergaitasuna baino termino orokorragoa da, eta arreta jartzen du
baita ere haur adimentsuengan, haur goiztiarrengan, eta zergatik ez, gaitasunak dituzten ikasleen jarrerak
egunero erakusten dituzten haur guztiengan. Gainera, badago beste funtsezko alderdi bat: gaitasun handiez hitz
egiterakoan, gaitasun horiek potentzialak direla adierazten du legeak; aldiz, beste ikuskera batzuek eta aurreko
hezkuntza‐ legeriak errendimenduarekin loturiko eskakizunak azpimarratzen dituzte.” (Revista de Educación
Inclusiva, 1. zkia, 2008:105).”
8/ Gaztelaniaz ere ez da falta arazo terminologikorik. Hartara. Fundeu fundazioaren webgunean kontsulta hau
ikusi dugu (https://www.fundeu.es/consulta/superdotacion-sobredotacion-20508/ ):
“superdotación, sobredotación
Estoy realizando un artículo sobre niños superdotados y quisiera saber si los términos superdotación y
sobredotación intelectual son correctos.
Esas palabras no aparecen en los diccionarios, pero están en uso en español, puesto que hay mucha
documentación en internet en la que aparecen. De las dos, la más usada es superdotación, y por lo tanto es la
más recomendable.”
Kontsulta horretan, lotuta agertzen dira superdotación, sobredotación hitzak intelectual izenondoarekin,
elipsirik gabe.
9/ Terminologia argitzeko (gaztelania)
AEST (Asociación Española de Superdotados y con talento) elkartearen web-orrian (https://www.aest.es/altascapacidades-intelectuales-o-superdotacion/), Adimen-gaitasun handikoak eta gaindohatuak izenburupean
diotenez, kontzeptuok aldatu dira denborarekin; izan ere, emaitza akademikoekin lotzen zen hasieran, adimenkozientearekin gero, eta garatuko den gaitasunarekin azkenik.
ACI (Altas Capacidades Intelectuales) terminoa darabilte (AGH: adimen-gaitasun handia), eta bi kontzeptu
bereizten ditu, ”talento y superdotación” (talentua edukitzea eta gaindohatua izatea).
Puntu honetan, zehaztu behar da gaztelaniak berezko joera duela izen-egiturak sortzeko eta substantibo
abstraktuetara jotzeko (alumnado, audiencia…), inguruko beste hizkuntza indoeuroparrek bezalaxe, eta begibistakoa da ingelesaren eragina (ikus Intellectual giftedness). Euskara, ordea, aditz-egituretan (eta izen
konkretuetan: ikasleak, entzuleak…) erosoago bide dago, eta ez dago inolako eragozpenik horien baliokideak
honela esateko: talentua edukitzea eta gaindohatua izatea (edo adimen-gaitasun handikoa izatea).
Aditzarekin osatutako sintagma horiek erabateko bermea dute hizkuntza jasoan ere. Aitzitik, izen-sintagmak
pilatzeak, jasoago egin ustean, hizkuntza iluntzea dakar maizenik.
Elkarte horren hitzetan, talentua, besterik da, zortzi adimen-motetako (Howard Earl Gardner, 1983) batean,
bitan edo hirutan nabarmentzea, alegia.
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Azpimarra dezagun gaztelaniazko Wikipedian, esate baterako, superdotación intelectual artikuluan, elkarren
auzokoak direla bi hitz horiek. Izan ere, beste gauza batzuetan ere aparteko gaitasuna eta dohainak eduki
daitezke eta. Azken batean, superdotación esaten denean elipsi bat egiten da, intelectual hitza ezkutatzen baita.
Alta, zorrozki jokatuz gero, testu espezifikoetan batera idatzi behar lirateke bi hitzak beti, superdotación
intelectual, hortaz, adimen-gaitasun handia, aparteko adimen-gaitasuna edo aparteko adimen-gaitasun handia.
10/ Terminologia argitzeko (frantsesa)
Erabilera arruntean, antzeratsu baliatzen dira hitz hauek: précoce, doué, surdoué, haut potentiel, prodige,
virtuose, génie (goiztiarra, dohatua, gaindohatua, gaitasun handikoa, prodijioa, birtuosoa, jenioa).
Neurri batean, sinonimotzat jo daitezke, zenbaitetan espezifikoak badira ere. Batzuen ustez, semantikoki
mailakaturik daude: gaindohatua < jenio < prodijio…
Frantziako Hezkuntzak (Éducation nationale) EIP (enfant intellectuellement précoce) AGU (adimen goiztiarreko
umea) terminoa aukeratu du. Baina HP (à haut potentiel intellectuel) AGH (adimen-gaitasun handikoa) terminoa
hurbilago dago errealitatetik, eta oso maiz erabiltzen da. Hortaz, EIP bat heldu gaindohatua edo adimengaitasun handikoa bihurtuko da.
Frantsesez erabilitako terminoak hauek dira, eta arreta handiz begiratu behar diegu:
GH → gaitasun handikoa

HP → haut potentiel

AGH → adimen-gaitasun handikoa

HPI → haut potentiel intellectuel

AGOH → adimen-gaitasun oso handikoa

THPI → très haut potentiel intellectuel

AKA → adimen-koziente handikoa

HQI → haut quotient intellectuel

AKOH → adimen-koziente oso handikoa ( ≥ 145,
eskala estandarrean)

THQI → très haut quotient intellectuel ( ≥ à 145 sur
l'échelle standard)

AKOOH → adimen-koziente oso-oso handikoa ( ≥
160, eskala estandarrean)
AGU → adimen goiztiarreko umea

TTHQI → très très haut quotient intellectuel (≥ 160
sur l'échelle standard)
EIP → enfant intellectuellement précoce

11/ Terminologia argitzeko (ingelesa)
Ingelesez, Intellectual giftedness (https://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_giftedness) erabiltzen da.
Substantibo abstraktu hori azpimarratu behar da: giftedness
Ez da inoiz ere super- aurrizkirik edo horren kidekorik agertzen. Ohar gaitezen gifted, bere jatorrizko adieran,
dohaina duena edo dohatua esan nahi duela, eta berez hartu duela hitz horrek goragoko zentzua, balio
superlatiboko aurrizkirik erantsi gabe. Are gehiago, mailakatzeko beharra sentitzen dutenean, adberbioetara
jotzen dute: exceptionally gifted.
Collins hiztegian https://diccionario.reverso.net/ingles-espanol/gifted), gifted:
adj talentoso, de talento
she is a very gifted writer
es una escritora de mucho talento
the gifted child
niño superdotado
artistically gifted children
niños con dotes artísticas
she's very gifted linguistically
tiene mucha facilidad para
she is a very gifted writer
es una escritora de mucho talento
Wordreference Hiztegian (https://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=gifted), gifted:
adj dotado, talentoso, de talento (ikus Elhuyar: adj./s. talentu aparteko)
Superdotado exceptionally gifted / child prodigies (Elhuyar: haur prodijioak), (Berria: haur miragarriak)
AEBko zenbait estatutan Hezkuntzari buruzko legeek hauek bereizten dituzte:
- Gifted (dohatua, adimen-gaitasun handikoa)
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- Exceptionally Gifted (gaindohatua, edo adimen-gaitasun oso handikoa)
12/ Horrenbestez, adimen gaitasun handien arloan, *gaindotazio,*superdotazio, *supergaitasun eta halako
kalko desegokiak baztertu behar dira, gure iritzian, eta beldurra galdu behar zaie hitz bat baino gehiagoz
osatutako terminoei eta aditz-sintagmei; hartara, horien ordez, termino hauek dira gomendagarri, ezen hitzelkarketa argiak dira, edozein euskaldun ikasik ulertzeko modukoak, egokiak erregistro jasoan, orokorragoak,
eta taxuz betetzen dituzte arau guztiak:
adimen-gaitasun handia edukitzea/izatea

Eta mailakatzekotan:

adimen-gaitasun handikoa izatea

AGH → adimen-gaitasun handikoa

adimen-gaitasun oso handia edukitzea/izatea

AGOH → adimen-gaitasun oso handikoa

adimen-gaitasun oso handikoa izatea

AGOOH → adimen-gaitasun oso-oso handikoa

24

Galdera
"From little acorns, mighty oaks grow", "mighty oaks from tiny acorns grow" itzultzeko, egokia da euskaraz
"ezkur txikitik hazten da haritz indartsua"?
Erantzuna
Ezkur txikitik hazten da haritz indartsua egokia da, gure iritzian.
Euskaraz beste baliokide zahar bat ere badago: hazi txikitik arbola handia.
1/ Dena dela, indartsua baino ohikoagoak dira handia, sendoa edo ederra izenondoak zuhaitzen izenen
aldamenean. Izan ere, mighty hitza izenondoa da lehenengo adieran, eta [powerful] indartsu, boteretsu, ahaltsu
esan nahi du; bigarrenean ere izenondoa da, eta [great] izugarri, sekulako esan nahi du, hau da, handia;
hirugarrenean adberbioa da. Esaera zahar honetan, bigarrena begitantzen zaigu egokiagoa. Hortaz, ezkur txikitik
hazten da haritz handia, edo, are hobeto, aditza eliptikoa dela, esaera zahar askotan bezala, biziagoa izan dadin:
ezkur txikitik haritz handia.
Elhuyar Hiztegia https://hiztegiak.elhuyar.eus/en_eu/Mighty
mighty en > eu
1 adj. [powerful] indartsu, boteretsu, ahaltsu
2 adj. [great] izugarri, sekulako
3 adv. (Am) oso, biziki, izugarri
2/ Gotzon Garateren Atsotitzak (2004, BBK) liburuan eta webgunean
(http://www.ametza.com/bbk/htdocs/hasiera.htm), jasota dago zurea (307 eta 1543 zenbakiak ingelesez
bilatuta), eta horren baliokide ematen du txinga batikan oi(h)ana erre (12626 zenbakia euskaraz bilatuta), hau
da, txinpart bategatik oihana erre, gaurko estandarrera moldatuta. Baliokide jotzen du halaber hazi txikitik
arbola aundia esaera zaharra (6587 zenbakia euskarazko atsotitzen zerrendan); gaurko grafian, hazi txikitik
arbola handia.
3/ Esanahia: gauza txiki batek ondore handiak ekar ditzake.
4/ Hainbat hizkuntzatan dituzu atsotitz horren bertsioak:
Dunha noz pequena nace unha nogueira (gl).
D'un petit gland, sourd un grand chêne (fr).
La mayor encina, fue bellota chiquitina (es).
Aus einem kleinen Samen wird ein großer Baum (de).
O maior carvalho saiu de uma bolota (pt).
…

25

Galdera
"Irakurtzen animatu", "irakurtzera animatu": zein da egokia?
Erantzuna
Biak erabil daitezke.
1/ Ez da aukerarik egin batasunerako, bata hobetsirik. Beraz, euskaraz bi erregimenak dira zuzenak; eta
Euskaltzaindiak bietatik bat hobesten ez duen bitartean, euskara baturako ere biak dira onargarri.
2/ Ikus Jagonet
-tzera/-tzen geratu, gelditu, ausartu
… euskalkien arabera: Ipar-Ekialdean -tzera ausartu da, eta Mendabaldean, berriz, -tzen ausartu.
Batasunerako ez da aukerarik egin, bata hobetsiz. Beraz, zuzenak izateaz gain, euskara batuan biak erabil
daitezke.
3/ Ikus Jagonet
-tzen utzi / -tzera utzi
… euskaraz bi erregimenak dira zuzenak; eta Euskaltzaindiak bietatik bat hobesten ez duen bitartean, euskara
baturako ere biak dira onargarri.
4/ Ikus IRALEren Kontsulta Zerbitzua
'Bazkaltzera noa' ala' bazkaltzen noa'?
Biak dira zuzenak. "Bazkaltzen noa" bizkaieraz esaten da, eta gainerako euskalkietan,"Bazkaltzera noa"…
5/ Ikus: Sareko Euskal Gramatika
Mendebaldean -TZEN erabiltzen da, eta beste euskalkietan -TZERA:
▪

Haurrari hoska egitera joan zen zakurra. (erdialde eta ekialdekoa).

▪

Haurrari hoska egiten joan zen zakurra. (mendebaldekoa).

Bestetik, perpaus osagarri askotan mendebaldean -TZEN eta ekialdean -TZERA bereizten dira.
▪

Medikuak agindutako ariketak bere kabuz egiten saiatu da Maddi. (mendebaldekoa).

▪

Medikuak agindutako ariketak bere kabuz egitera saiatu da Maddi. (ekialdekoa).

6/ Ikus: Sareko Euskal Gramatika
-TZERA eta -TZEN perpausak kidekoak dira gehienetan… Esanahiaren aldetik ere sinonimoak dira,
euskalkiaren arabera…
▪

Kalera noa, ogia erosten. [Mendebaldean].

▪

Kalera noa, ogia erostera. [erdialde eta ekialdean].

▪

Ez utzi erortzen. [mendebalde eta erdialdean].

▪

Ez utz erortzera. [iparralde eta ekialdean].
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Galdera
'Díptico': nola eman euskaraz?
Erantzuna
Diptiko hitza egokia da, gure iritzian.
1/ Egia da Euskaltzaindiaren Hiztegian ez dela diptiko agertzen; triptiko, ordea, bai:
1 iz. Ohol gaineko margolana edo artelana, hiru orri edo zatiz osaturikoa.
2 iz. Bi lekutatik tolesten den orria, hiru zati dituena eta zerbaiti buruzko argibideak edo azalpenak
jasotzen dituena. Sarrerako txartelarekin batera, triptiko bat jasoko du bisitariak.
Hala ere, hainbat hiztegik jasotzen dute:
a/ Egungo Euskararen Hiztegiak (EEH) definizio analogoa dakar: díptico
diptiko 1 iz margolanez mintzatuz, liburu baten gisa ixten diren bi oholez osatua.
2 iz paperezko orri erditik tolestu batek osatzen duen eskupapera.
b/ Zehazki:
díptico
m diptiko
c/ Elhuyar:
díptico
s.m. diptiko
d/ Euskalterm: díptico
Erlijioa/Arteak
díptico
diptiko
e/ Labayru:
díptico
1 s.m.
diptiko
f/ Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreteen Elkartearen (EIZIE) posta-zerrendan ere:
https://postaria.com/pipermail/itzul/2005-May/003869.html
https://postaria.com/pipermail/itzul/2005-May.txt
2/ Edizio bakoitzean, hitz eta adiera berriak sartzen dituzte akademiek hiztegietan, eta beste batzuk kentzen
dituzte. Halaber, Euskaltzaindiak oraindik ez ditu jaso zenbait hitz, jakina. Izan ere, hiztegiak hiztunen eta
idazleen atzetik joaten dira beti. Erabilerak zehazten du hitzen ibilbidea. Eta bide horretan ez da kontraesanik
falta izaten. Adibidez, online hitza bilatzen bada, “ez da emaitzarik aurkitu” agertuko da Euskaltzaindiaren
Hiztegian, baina orri horretan bertan erabiltzen da, goraxeago, onartua ez bada ere:
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3/ Triptikotik gorakoak (hiru tolestura edo gehiago dituztenak) adierazteko poliptiko terminoa erabiltzen da.
Ikus Harluxet Hiztegi Entziklopedikoan: poliptiko
iz. 1. Antzinako Erroman, hainbat orriz osatutako idazteko oholtxoa. 2. Erdikoaren gainean tolestu daitezkeen
hainbat oholtxo giltzatuz osatutako artelana.
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Galdera
Sokratesen "wisdom begins in wonder" itzultzeko euskaraz egokia da "jakituria harridurarekin hasten da"?
Erantzuna
Itzulpen egokia da.
1/ Itxura denez, aipu hori Platonen Elkarrizketak lanean oinarritzen da, eta beste esaera hau parafraseatzen du:
"Wonder is the feeling of a philosopher, and philosophy begins in wonder".
"Harridura filosofoaren sentipen bat da, eta filosofia harridura horretan hasten da".
Platon Sokratesen dizipulua izan zen, eta Aristoteles Platonena. Bi horien bitartez heldu zaizkigu Sokratesen
aipu gehienak. Beharbada, Platonek pertsonaiatzat hartzen zuen Sokrates bere Elkarrizketak idazteko, eta
aipuak haren ahotan jartzen bazituen ere, baliteke aforismo horiek Platonenak berarenak izatea.
Saiatu gara euskaraz argitaratutako liburuen artean bilatzen, lehendik finkatutako itzulpen bat aurkitzeko, baina
ez dugu topatu.
2/ Antzeko esapideen bila aritu gara ondoren euskal idazleen artean, eta Koldo Mitxelenak beste aipu ezagun
hau ematen du Mitxelenaren Idazlan Hautatuak liburuan:
a/ "Ez dakigula jakitea omen da jakinduriaren hasiera eta iturburua".
Euskaltzaindiaren Hiztegian, harrimen hitza bilatuz gero, adibide hau dago:
b/ "harrimena da filosofiaren lehen iturburua"
Beraz, bi horien bide beretik eta analogiaz, eta beste aukera batzuk eskaintzearren bakarrik, "Wisdom begins in
wonder" itzultzeko, "harridura da jakinduriaren hasiera", "harrimena da jakinduriaren hasiera", "harrimena da
jakinduriaren iturburua"...
3/ Dena dela, esan dugun bezala, "Jakituria harridurarekin hasten da" itzulpen egokia eta txukuna da, gure
ustez.
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Galdera
"Hacer/echar la cuenta de la vieja": nola eman euskaraz?
Erantzuna
Beste hizkuntza batzuetan, honela da "hacer/echar la cuenta de la vieja":

(fr)

compter sur ses doigts

(en)

counting on one's fingers
aún lo hace a la cuenta de la vieja: she still counts on her fingers

(ru)

счёт на пальцах (по пальцам)

(de)

an den Fingern abzählen

Gurera etorrita, Berrian esaldi hau aurkitu dugu:
"Kontuak azkar eta gordinean aterata: kantxako 776 jarleku, 125 euroan bakoitza=97.000 euro".
Gure iritzian, inguruko hizkuntzetan bezalatsu esan liteke, bestelako itzulingururik gabe:
a/ "Oraindik ere atzamarrekin kontatuta egiten du"
b/ "Oraindik ere atzamarrak erabilita kontatzen du".
Bestela, adierazi nahi bada kontuak gutxi gorabeherakoak direla, lehen esapidearen ildotik:
c/ "Kontuak azkar eta gordinean aterata…"
d/ "Kontuak azkar aterata..."
e/ "Kontuak azkar batean aterata..."
Orotariko Euskal Hiztegian ere hauek aurkitu ditugu a/ eta b/ esaldiaren euskarri:
Edo diru kontatzen edo atzamarrak kontatuaz konturen bat zuzentzen. Apaol 93. Ezin khunta ditake han
Maria Birjinak egin dütian graziak. Ip Hil 139. Banan banan zeinbatu edo kontaten abia zan. A BeinB 90.
Irabazi omen du gutxiyenaz euneko bost, arrapatzen ez diran kontrabanduak kontatu gabe. Iraola 42.
Atzamarrakaz amar Abe Mariyak ziatz kontau zituala. Kk Ab II 170.
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Galdera
"Darse un baño de multitudes": nola eman euskaraz
Erantzuna
Jendetza artean / jendetzaz inguraturik / jendetzan edo jendartean (galdu, ibili, nahasi, murgildu) / jendebainua hartu / Jendetzan bainua hartu / (jende-)oste handi batez inguraturik / (jende-)ostearen erdian.
1/ Hona adibide batzuk:
Ostearen erdian galduak, Jean Etxepare, Buruxkak.
Jende-oste handi batez inguraturik, Bazilio Joanategi; ≃ J. Olhagarai; ≃ E. Lapeyre.
Jendartean nahastu zen. Iñaki Zabaleta «110. Street-eko geltokia» - 12. or.
Jendarte itzelaren erdian. Hasier Etxeberria «Patri maitea» - 127. or.
Udaltzainek jendartean irekitako pasabidetik. Jendartean ezkutaturik. Joan Mari Irigoien «Odolean neraman» 172. or.
Azken hiru horiek Egungo Euskararen Hiztegian (EEH http://www.ehu.eus/eeh/cgi/bila?z=667&l=j) jasoak.
http://www.susa-literatura.eus/liburuak/narr5910

… UMPko arduradun bi eta UDFko kontseilari orokor bat, ez baitzuen honek jende-bainu ongi sentitu baten
aukera izpirik galtzen… Itxaro borda, Zeruetako erresuma 8. Atala, Susa, 2005
… kanpoko beste eremu geografiko batzuetan ez bezala, Francok ez zuen bisitaldiarekin masa-bainua hartu nahi
izan… Aranzadi - Aia 1936 (http://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/aia_1936.pdf)
Ryan Gosling kanadarrak eman zion bere burua benetako masa bainua… Donostiako Zinemaldia
2/ Gure inguruko beste hizkuntza batzuetan ere esapide berdintsua darabilte gutxi gorabehera –eta euskaraz
ere ez da falta halakoxeaz baliatzen den autorerik, Itxaro Borda, kasurako-:
Ingelesez
To mingle with the crowd

"jendetzarekin nahastu"

To go on a walkabout

"paseoan ibili"

Frantsesez
Prendre un bain de foule

"jendetza-bainua hartu"

Alemanez
Ein Bad in der Menge nehmen

"jendetzan bainua hartu"

Der Menschenmenge suchen

"jendetzaren bila joan"

Sich unter das Volk mischen

"jendearekin nahastu"

3/ Collins hiztegitik jasotako adibideotan (hiru zutabeetan), baño de multitudes ematen dute gaztelaniazko
paragrafoetan; baina, ingelesez, esamolde bana ematen dute; beraz, agerikoa da hainbat esapide eman
daitezkeela, testuingurua zein den:
♦ baño de masas, baño de multitudes walkabout
darse un baño de masas o multitudes to go on a walkabout, mingle with the crowd
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Nadie sabe qué puede pasar en las
próximas horas. El primer encuentro
de Mel con la población,
transmitido por el canal 36 de
televisión, resulta un baño de
multitudes.
Después del baño de
multitudes modernas de Shanghái,
sumérjase en un baño de
tradiciones en Zhujiajiao...
Tras el baño de multitudes recibido
ayer en la capital bonaerense
después de tres jornadas de
verificaciones, llegó el momento de
la verdad y de empezar a rodar.
Segundo: En Ain el-Tineh, de camino
hacia Maalula, el presidente se dio
un verdadero baño de multitudes.

No one knew what might happen
in the coming hours. Zelaya's first
address to the population,
broadcast by Channel 36, was a
real populist rally.
After the Shanghai crowds,
immerse yourself in the tranquil
traditions of Zhujiajiao...

After the ceremonial presentation
for the masses received yesterday
in the capital Buenos Aires after
three days of checks, came the
moment of truth and they started
the running.

… benetako rally populista izan
zen…

… Shanghaiko jendetzaren
ondoren…

… masentzako aurkezpen
zeremonialaren ondoren…

Second: At Ain el-Tine, on the
road to Maaloula, Assad took
a walkabout.
… Jendetzaren arteko ibilaldia /
paseoa…
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Galdera
"Buenas prácticas": nola eman euskaraz?
Hezkuntzako testuetan, "jardunbide egokiak" agertu ohi da. Horren ordez, "jardun egokiak" edo "jardun
onak" erabil daitezke?
Erantzuna
"Jardunbide egokiak" da esapide erabiliena eta estandarizatua, gure iritzian. "Jardun egokiak" horren baliokidea
da, baina gutxiago erabiltzen da; eta are gutxiago "jardun onak".
1/ Elhuyar Hiztegian, 2. sarreran agertzen da jardun izena (1. sarreran, aditza)

2/ Euskaltzaindiaren Hiztegian ere, jardun hitzaren 2. sarreran

3/ Euskalterm Terminologia Banku Publikoan (http://www.euskadi.eus/euskalterm/), hainbat termino agertzen
dira, honako hauek, besteak beste (ugariago egoki, baina onak ere birritan):
jardunbide kliniko egoki; ingurumen-jardunbiderik onen; laborategiko jardunbide onak; laborategiko jardunbide
egokiak.
4/ Ehuskaratuak web-orrian (ugariago jardunbide, baina jardun ere bai):
Ministerio de Vivienda: Código Técnico de la Edificación (2006). Itzultzailea: Elhuyar Fundazioa, Lazkano, G. eta
Petrirena, P.: Eraikingintzaren Kode Teknikoa (2012) ◊ Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua ◊
Begirale teknikoa: Zulueta, A. eta Roca, M. ◊ hizkuntza-begiralea: Gómez, G.
Eraikina eraikitzeko lanek proiektuak zehaztutakoa bete
beharko dute, eta orobat bete beharko dituzte obraren
zuzendariak sustatzailearen adostasuna jaso ondoren
egindako aldaketak, aplika daitekeen legedia,
eraikuntzako jardun egokiari buruzko arauak, eta
obraren zuzendariaren eta obrako lanen zuzendariaren
jarraibideak.

Las obras de construcción del edificio se llevarán a
cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones
autorizadas por el director de obra previa
conformidad del promotor, a la legislación
aplicable, a las normas de la buena práctica
constructiva, y a las instrucciones del director de
obra y del director de la ejecución de la obra.

Proiektuak ezarritakoa, dagokion legediak ezarritakoa,
eraikuntzako jardun egokiari buruzko arauek
zehaztutakoa eta obraren zuzendariak zein obrako lanen
zuzendariak agindutakoa betez egingo dira atal honi
dagozkion eraikinaren eraikuntza-lanak, EKTren I.
parteko 7. artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

Las obras de construcción del edificio, en relación
con esta sección, se ejecutarán con sujeción al
proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de
la buena práctica constructiva y a las instrucciones
del director de obra y del director de la ejecución de
la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la
parte I del CTE.
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5/ Google bilatzailean bilatuta, "jardunbide egoki" 2800 emaitza, "jardun egoki" 224 emaitza, "jardun on" 138
emaitza.
Horrenbestez, hobestekoa da jardunbide egoki terminoa, estandarizazioaren ikuspuntutik; baina jardun egoki
edo jardunbide ona terminoak ere hor daude, hirurak agertzen dira gaur egungo testuetan, eta ezin esan
daiteke gaizki taxututa daudenik.
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Galdera
"Zer ondo dagoen!", "Zer ondo dago!": zein da egokia?
Erantzuna
Zer ondo dagoen!
Harridura perpausak osatzeko, intonazioaz gain, prozedura hauek erabiltzen dira, besteak beste:
1/ Hitz ordena aldatu edo predikatu osagarria bakarrik utzirik:
(a) Hau da gizon zikoitza! (harridura-perpausa) vs Hau gizon zikoitza da (adierazpen-perpausa).
(b) Gizon zikoitza!
(c) Harrigarria, honek esaten duena!
(d) Polita, zure lana!
2/ Erakusleak erabilita:
(e) Hauxe egun motela!
3/ Bai hitzaren bidez:
(f) Bai ederra!
4/ Zer galdetzailearekin:
(t) Zer polita den!
(h) Zer hondartza handia den!
(i) Zer txikia den!
(j) Zer laster egin duzun!
Erne! Kasu horietan, artikulua behar du izen-sintagmak (zer gizona den! eta ez *zer gizon den!) eta aditzari -(e)n
eransten zaio.
5/ Zein galdetzailearekin:
(k) Zein handia zaren!
(l) Zein ederto egina den!
Kasu honetan ere aditzari -(e)n erantsi behar zaio.
6/ Zenbat galdetzailearekin:
(m) Zenbat gezur esaten duen horrek!
(n) Zenbat aldiz esan dizudan!
Beste galdetzaileekin bezala, aditzari -(e)n erantsi behar zaio.
7/ Gehiago jakiteko:
Euskal Gramatika Lehen Urratsak I (EGLU I) 1.2.3.4. Harridura perpausak, 8. eta 9. or.
https://www.euskaltzaindia.eus/dok/iker_jagon_tegiak/6844.pdf
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Galdera
"bi ogi barra", "bi barra ogi": zein da egokia?
Erantzuna
Bi ogi edo ogi bi dira molderik erabilienak ["ogi (luze)" jasoten du Zehazki hiztegiak 6. adieran].
1/ Neurri-sintagmak
Lata bat garagardo esanik, ‘ZENBAT (garagardo)’ adierazten dugu. Garagardo-lata bat esatean, ‘ZER (lata)’.
Lehenengoa neurri-sintagma da, eta egitura hau du: zenbatzailea + neurri-izena + gaia
bi botila patxaran, bost kilo madari, sei metro oihal, baso bat ur...
Bigarrena izen-elkarketa da (garagardo-lata), lataz ari gara, alegia (ikus artikulu honetako 2. puntua).
Lata bat garagardo (ZENBAT; edukieraz ari da) ≠ garagardo-lata bat (ZER; ontziaz ari da).
Unitate-izenak erabiltzen dira batzuetan neurri-sintagmak osatzeko: gramo, kilo, tona, litro, libra...
Eserita jan ditu hiru libra ogi.
Beste izen batzuk ere erabiltzen dira: eskutada, baso(kada), zaku(kada), kaxa, botila, txarro...
lau kilo laranja (*lau laranja kilo) / bi dozena porru (*bi porru dozena) / Laurden-erdi bat olio
bi baso ur (ZENBAT; edukiaz ari da) ≠ bi ur-baso (ZER; ontziaz ari da).
Baso bat ur eskatuta, ura eskatzen da, ez basoa. Ur-baso bat eskatuta, basoa eskatzen da, ura eduki zein ez. Bi
ur-baso baditugu, bata zabala izan daiteke eta bestea estua, hau da, basoaz ari gara.
Neurria adierazten du eta zenbatzailea du; beraz, mugagabeko kasu-markak dagozkio: Atera baso bat ur (*Atera
baso bat urA).
2/ Hitz elkartuak
Bestalde, ogi-barra hitz-elkarketaz osaturiko unitate lexikala da, eta barra hitza osagaietako bat da, ez unitateizena. Ikus Elhuyar Hiztegia:
barra (de pan)
Honen azpisarrera da: barra es > eu
ogi, ogi-barra
—¿cuánto pan traigo? —tres barras: —zenbat ogi ekarriko dut? —hiru ogi ekar itzazu.
Hortaz, "hiru ogi-barra" forma zuzena da (ogi-barra bat, bi ogi-barra zein ogi-barra bi...), baina ezohikoa
euskaraz, normalean hiru ogi esaten da eta.
3/ Gehiago jakiteko
39833 IRALE http://www.irale.hezkuntza.net/web/guest/549
Galdera: Zuzena da 'lau xerra ogi' egitura?
Erantzuna: Bai, guztiz zuzena da.
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68457 IRALE http://www.irale.hezkuntza.net/web/guest/656
Galdera: “2,5 kg de fertilizante por cada 100 m2”: nola eman euskaraz?
Erantzuna: “2,5 kg ongarri 100 m2-ko” = bi kilo(gramo) eta erdi ongarri ehun metro karratuko/koadroko
EUSKALTZAINDIA (1991). Euskal Gramatika. Lehen Urratsak I (EGLU I). Bilbo: Euskaltzaindia (115-118).
—(2012). "Lexikoa: Botila ardoa, ardo-botila", Jagonet galde-erantzunak.
—(2001). "Hainbat litro ur", Jagonet galde-erantzunak.
PETRIRENA, Patxi (2011). Morfosintaxiaren inguruko zalantzak eta argibideak. Gasteiz: Ikasmaterialen Aholku
Batzordea (EIMA)-Eusko Jaurlaritza (137-139).
ZUBIMENDI, Joxe Ramon (2004). Ortotipografia. Gasteiz: Ikasmaterialen Aholku Batzordea (EIMA)-Eusko
Jaurlaritza (41).
ETXEBARRIA, Jose Ramon (2011). Zientzia eta Teknikako Euskara Arautzeko Gomendioak. Gasteiz:
Ikasmaterialen Aholku Batzordea (EIMA)-Eusko Jaurlaritza (101-102).
EHUko Euskara Zerbitzua (2012). "Neurri-sintagmak", Ehulkuren aholku guztiak.
(92) Aski izango ote dugu bi ogi? 39 or. Morfosin. BI OGI
Neurri-sintagmak EHU
https://www.ehu.eus/documents/2660428/2753627/plater_bat_zopa.pdf
https://www.ehu.eus/documents/2660428/5068953/neurri-sintagmak_kilogramo_litro.pdf
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Galdera
17 urtetik beherako, 17 urtez azpiko, 17 urtez gaineko: egokiak dira?
Erantzuna
17 urtez gaineko forma berri samarra da, analogiaz sortua, eta askoz ere ezohikoagoa.
1/ Kontzeptu batzuk adierazteko, hainbat termino eta forma baliokide daude lehian, eta hori ez da beti ona;
batzuk gehiago erabiltzen dira eta besteak gutxiago. Eta, jakina, batzuk oso bakanka bakarrik erabiltzen dira.
Erabilerak berak egiten du bide, eta arrakastara daramatza batzuk, eta bide bazterrera besteak. Horrela osatzen
da hizkuntzaren corpusa. Forma horietako asko analogiaz sortzen dira. Baina ez da erraza azaltzea zergatik
bihurtzen diren unitate lexiko hizkuntza-elementu batzuk. Erabilerak finkatzen ditu.
… urtez gaineko egitura ez da behin ere agertzen -adinarekin loturik- funtsezko zenbait hiztegi eta baliabidetan
(Euskara batuaren Eskuliburua, Orotariko Euskal Hiztegia, Jagonet, Ereduzko Prosa Gaur), eta Interneten
bilatuz gero, bakar batzuk besterik ez. Azkenik, forma batzuk naturalagoak dira, eta arraroagoak besteak.
Analogiaz sortutako horietako batzuk, maiz, tradizio idatzian eta mintzatuan gehiago erabiltzen diren beste
batzuen kalterako dira. Adibidez, Euskara edo erdara izenen bukaera eredu hartuta sortutakoak dira *ingelera,
*gaztelera, *frantziera edo *batuera; baina hobestekoak dira ingelesa, gaztelania, frantsesa eta euskara batua,
aski da hiztegian arakatzea; izan ere, horiek erabiltzen dira gehien gure corpusean, eta tradizio luzeagoa dute.
2/ Euskara batuaren Eskuliburua: azpi postposizioa
Beti singularrean eta leku-atzizkiekin (azpian, azpira, azpitik), beste zerbaitekiko mendekotasuna edo
oinarritzat hartzen den zerbait baino beherago egotea adierazteko bide bat azpi postposizioa erabiltzea da…
a/ -z azpiko: Ez dira bi urtez azpiko haurrak onartzen. Hogei urtez azpikoentzat da. Bi urtez azpiko oilorik ez
da txitan ezartzen. 17 urtez azpiko bizpahiru mutiko...
Horien ordain beteak dira behe postposizioaz eraturikoak ere…
b/ -tik beherako: Ez dira bi urtetik beherako haurrak onartzen. Hogei urtetik beherakoentzat da. 17 urtetik
beherako (...).
c/ Badira bestelako egitura zuzen batzuk ere: 10 urte baino gutxiagoko umeak, 10 urtera arteko umeak eta
abar.
3/ Orotariko Euskal Hiztegia (OEH):
Azpiko: (Tras instr.). " Bi urthez azpiko (G-to, B, L-ain, Dv Lab 139), de menos de dos años" A. " Ogei
urtez azpikoa da (G-azp-goi, AN-5vill), ogei urtez azpikoendako (B)" Gte Erd 295.
Bi urthez azpiko oilorik ez da xitan ezartzen. Dv Lab 289. 17 urthez azpiko bizpahiru muthiko. Zby RIEV 1908,
87.
Beherako: Berrogeta amar urterik berakoetan eztago bertan bere izena ezarten eztakienik. Akes Ipiñ 9. Irulau urtetik berako plantaziño guztiak barriztu egin biar. Gerrika 287. Baiña gerritik beerakoa / dezu oraindik
leguna. Insausti 258. Bi urtetik beerakoak sendagillearengana eraman. Ostolaiz 75. Antzinakoak, badakizu,
1900tik beherako guztiak dira askorentzat. MIH 140.
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Galdera
Erabil daiteke 'berrizendatu' 'renombrar' esateko?
Erantzuna
Izena aldatu hobetsi behar da, gure iritzian.

1/ Naturalagoa da eta gehiago erabiltzen da. Izatez, berrizendatu aditza ez dute jasotzen -oraingoz behinik
behin- ez Euskaltzaindiaren Hiztegiak ez Elhuyar Hiztegiak. Orotariko Euskal Hiztegiak, ordea, badakar
lekukotasunen bat, eta erabili izan da argiratutako zenbait liburutan.

ber-, bir- aurrizkiekin hainbat hitz osatzen dira -itsusi samarrak horietako batzuk-, baina, zein hizkuntza-mailatan
den, badira horien ordezko naturalagoak. Adibidez, eman dezagun, berrerantzun aditza -hori bai, badago
hiztegian- berriz ere erantzun, bestela erantzun eta beste zenbait eratara adieraz daiteke; are gehiago, estilo
aldetik askoz dotoreagoa da, nahiz eta berrerantzun aditza erabat gramatikala izan. Beraz, garrantzitsuak dira
testuingurua eta erregistroa. “Berrabiarazi da ordenagailua” esaten da, horrelaxe erabiltzen da informatikan,
kutsu teknikoa du; baina lagunarteko hizkeran, berriz abiatu, berriz piztu eta antzeko esapideak ohikoagoak
dira, batez ere, beste testuinguru informalago batzuetan.

2/ Euskaltzaindiak ez du eman arau berezirik ber-, bir- aurrizkiak nola erabili behar diren zehazteko.

a/ Partizipioari erantsi ohi zaizkio errepikapena adierazteko. Joera nagusia <ber- + bokala> egitea da (berregin,
berregituratu, berregokitu...) eta <bir- + kontsonantea> (birloratu, birmoldatu, birsaldu...). Salbuespen bakarra
dago: berpiztu.

b/ Zenbait kasutan (bide ihartua), izena dute oinarri: birbiloba, birlore, birraitona, birramama, birramona...

c/ <bir- + konts.> egituran, ez da betetzen euskarak bere-berea duen r letraren ondorengo s, z kontsonanteak ts,
tz bihurtzeko joera (bertso, kurtso), eta honela dira: birsaldu, birsortu, birzahi.

d/ Kalkoa. Zenbaitetan ez da erabili behar ber-/bir- aurrizkia erdarazko re- aurrizkia duten hitz guztien
euskarazko ordainetan. Euskaltzaindiaren Hiztegian, adibidez, hauek ez dira ageri: *berradiskidetu (es:
‘reconciliar(se)’ / fr: ‘(se) réconcilier’) (> adiskidetu); *birfindegi (> (petrolio-)findegi); *birbanatu (> banatu);
*birkalifikatu (> kalifikazioa aldatu)...

Ohartu azken adibide horrekin duen paralelismoaz: *berrizendatu > izena aldatu

4/ Euskarak badu bestelako baliabiderik ber-/bir- moldeez gain:
berrindartu/indarberritu, birsortu/sorberritu edo berpiztu/pizberritu, kasurako.

39

5/ Gehiago jakiteko:
IRALEren Kontsulta Zerbitzua
Euskara Batuaren Eskuliburua
Jagonet
Euskaltzaindia
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Galdera
Nola erakutsi behar dira biderkatzeko taulak?

1 x 2 = 1 + 1 = 2
1 x 3 = 1 + 1 + 1 = 3
1 x 4 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4
…

2 x 1 = 1 + 1 = 2
3 x 1 = 1 + 1 + 1 = 3
4 x 1 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4

Erantzuna
1x2=1+1=2
1x3=1+1+1=3
1x4=1+1+1+1=4
…
1/
a/ Alde batetik, bider partikula dugu (aldiz formaren sinonimoa); zenbatzaileekin (bat-ekin izan ezik)
edo zenbat galdetzailearen ondoan erabiltzen da:
urtean hiru bider
zenbat bider egin duzu?
hamar bider

urtean hiru aldiz
tres veces al año
zenbat aldiz egin duzu? ¿cuántas veces lo has hecho?
hamar aldiz
diez veces

b/ Bestetik, Matematikan, biderketaren ikurra (x) da; biderketa adierazteko erabiltzen den hitza:
8 x 4 = 32

zortzi bider lau berdin hogeita hamabi

ocho por cuatro igual a treinta y dos

c/ Beraz, mintzaira naturaleko partikula den aldetik, joskera bat du, eta matematika-zeinua den heinean, beste
bat.
● Hizkuntza-molde arruntean, “hiru bider zerbait” “hiru aldiz zerbait” da, hots, hirutan errepikatzen da
zerbait hori (zerbait + zerbait + zerbait); sintaxi arrunta da kasu honetan.
● Lengoaia matematikoan, ordea, “hiru bider zortzi” esaten badugu (eten txiki bat egiten da ahoskeran), hiru
zenbakia zortzi aldiz errepikatzen dela esan nahi du (3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3); kontrakoa ere egia da
trukatze-legea dela eta, hots, eragiketa-gaien ordena aldatzeak ez du emaitza aldatzen; ez da sintaxi arrunta,
jakina.
d/ Beste eragiketa batzuetan, berriz, ez dago arazorik, zeinu horien irakurbideak ez direlako mintzaira
naturalean erabiltzen diren hitzen sintaxiarekin nahasten, eta ez dago anbiguotasunik; modu bakar batean
interpreta daitezke:
(+) gehi, (-) ken, (/) zati...
2/ Ikus azalpena biderketa-taula honetako (1, 2, 3…) lehen zutabean, eta trukatze-legea aplikatuta bigarrenean.
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1x0=0
1x1=1
1x2=2
1x3=3
1x4=4
1x5=5
1x6=6
1x7=7
1x8=8
1x9=9
1 x 10 = 10

1 =1
1+1=2
1+1+1 =3
1+1+1+1=4
1+1+1+1+1=5
1 + 1 + 1 + 1 + 1 +1 = 6
1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +1 = 7
1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +1 = 8
1+1+1+1+1+1+1+1+1=9
1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 10

0x1=0
1x1=1
2x1=2
3x1=3
4x1=4
5x1=5
6x1=6
7x1=7
8x1=8
9x1=9
10 x 1 = 10

1=1
2=2
3=3
4=4
5=5
6=6
7=7
8=8
9=9
10 = 10

2x0=0
2x1=2
2x2=4
2x3=6
2x4=8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
2 x 10 = 20

2=2
2+2=4
2+2+2 =6
2+2+2+2=8
2 + 2 + 2 + 2 + 2= 10
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 14
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 16
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 18
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 20

0x2=0
1x2=2
2x2=4
3x2=6
4x2=8
5 x 2 = 10
6 x 2 = 12
7 x 2 = 14
8 x 2 = 16
9 x 2 = 18
10 x 2 = 20

1+1=2
2+2=4
3+3=6
4+4=8
5 + 5 = 10
6 + 6 = 12
7 + 7 = 14
8 + 8 = 16
9 + 9 = 18
5 + 5 = 20

3x0=0
3x1=3
3x2=6
3x3=9
3x4=8
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27
3 x 10 = 30
…

3=3
3+3=6
3+3+3=9
3 + 3 + 3 + 3 = 12
3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15
3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18
3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 21
3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 24
3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 27
3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 30

0x3=0
1x3=3
2x3=6
3x3=9
4 x 3 = 12
5 x 3 = 15
6 x 3 = 18
7 x 3 = 21
8 x 3 = 24
9 x 3 = 27
10 x 3 = 30
…

1+1+1=3
2+2+2=6
3+3+3=9
4 + 4 + 4 = 12
5 + 5 + 5 = 15
6 + 6 + 6 = 18
7 + 7 + 7 = 21
8 + 8 + 8 = 24
9 + 9 + 9 = 27
10 + 10 + 10 = 30

3/ Dena dela, badago biderketak bestela azaltzen dituenik ere; izatez, euskararen joskera arruntak horretara
garamatza ezarian eta oharkabe. Bestalde, trukatze-legea dela eta, azken emaitza ez da aldatzen. Beraz, ez du
eraginik era batera edo bestera egiteak. Gure ustez, goiko taulan agertzen den moduan azaldu behar dira
biderketak; batzuek kontrakoa egiten badute ere, webgune batean aurkitu dugun irudi honetan, esate
baterako.

Kontrako adibide horretan, joskera arruntari jarraitu diote, ez matematikoari. Baina gure iritzian, goiko taulan
bezala azaldu behar da:
3 x 5 = 15 (3 + 3 + 3 + 3 + 3)
5 x 3 = 15 (5 + 5 + 5)
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Galdera
“Herritarren zientzia”, “zientzia herritarra”: nola eman behar da euskaraz?
Erantzuna
Gure iritzian, herritarren zientzia da molderik hedatuena.
en
fr
es
ca
eu

Citizen science
Sciences participatives
Ciencia ciudadana
Ciència ciutadana
Herritarren zientzia

Herritarren zientzia: zientzialari profesionalek eta jende arruntak batera -lankidetzan- egindako ikerketa
zientifikoa.
Partaidetza-zientzia (zientzia partizipatiboa) edo elkarlaneko zientzia (zientzia kolaboratiboa) izenez ere
ezagutzen da.
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Galdera
'Esguince': nola eman euskaraz?
Erantzuna
Bihurritu
1/ Euskalterm Terminologia Banku Publikoan, Traumatologia hiztegiak (2017) definizio hauek jasotzen ditu:
a/

eu bihurritu
Giltzadura baten lesio traumatikoa. Bat-bateko tortsioaren ondorioz gertatzen da, edo lotailuen
erresistentzia gainditzen duen edozein trauma handiren ondorioz. Lotailuaren zuntzak urratzetik
hasi, eta haiek erabat hausterainokoa izan daiteke. Giltzadura-gainazalek ez dute normalean beren
arteko kontaktua galtzen, eta ez dago, beraz, lokadurarik. Mina eta, batzuetan, ekimosia ere
agertzen dira, eta giltzadura handitu egiten da.
es esguince
fr entorse
en sprain

b/

eu zaintiratu
Muskuluetako mina, gehiegizko entrenamenduak edota gehiegizko esfortzu fisikoak eragina.
Muskulu-zuntzak luzatu egiten dira, baina hausteraino ere irits daitezke.
es tirón muscular, distensión muscular
fr foulure musculaire
en muscle strain

2/ Euskaltzaindiaren Hiztegian:
a/

bihurritu2
iz. Giltzadura bat bortxaz eta bat-batean bihurritzea. Ik. bihurdura. Ezkerreko belaunean bihurritua
egin zuen.

b/

zaintiratu
iz. Gihar baten luzatze bortitz eta mingarria. Ik. distentsio. Zaintiratua sendatu zaizula ikusten dut.
Zaintiratua izan dut ezkerreko hankan.

3/ Euskalterm Terminologia Banku Publikoan, definizio berbera jasotzen dute beste hiztegi batzuek (Gorputz
Hezkuntzaren Hiztegia [2012], Gaixotasunen Hiztegia [2015], eta abar).
4/ Bihurritu formarekin osatutako beste esamolde batzuk ere badaude, adibidez:
eu giltzaduraren bihurritu
es esguince de la articulación
fr entorse de l'articulation
en sprain of joint

eu lotailuaren bihurritu
es esguince del ligamento
fr entorse du ligament
en sprain of ligament

5/ Hizkuntza-molde arruntean, maiz sinonimotzat jotzen badira ere, komenigarria da lexikoa finkatzea eta
hiztegi espezializatuek erabiltzen duten adieran ematea. Azpimarratutako hitzetan hiztegi horietara iristeko
estekak daude.
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Galdera
Orduak nola esan euskaraz?
Erantzuna
Hau dio Euskaltzaindiaren arauak orduen idazkerari buruz:
1. Orduak honela ematen dira: ordu bata, ordu biak, hirurak, laurak, bostak, seiak, zazpiak, e.a. Ordu hitzaren
ordez oren ere erabil daiteke: oren bata, bi orenak / biak, hirurak, e.a. Eta honela deklinatu: ordu batean, bietan
/ ordu bietan / bi orenetan, hiruretan, e.a.
2. Erdia honela adierazten da: ordu bat eta erdiak, ordu bi eta erdiak, hiru eta erdiak, bost eta erdiak, ordu bat
eta erdietan, ordu bi eta erdietan, hiru eta erdietan, bost eta erdietan, e.a. Gauza bera oren hitzarekin.
3. Laurdena honela adierazten da: ordu bat eta laurdenak, oren / ordu bata eta laurden, ordu bi eta
laurdenak, oren / ordu biak eta laurden, hirurak eta laurden, hiru eta laurdenak, hirurak eta laurdenetan, hiru
eta laurdenetan, bostak laurden gutxi(ago), e.a.
4. Minutuak: hamarrak hamar gutxi, hamarrak hamar gutxiago, hamarrak hamar gutxitan, hamarrak hamar
gutxiagotan, seiak eta bostean, laurak eta hogeian, hirurak eta hemezortzian, e.a.
5. Zifretan ematen direnean, bi punturekin bereizten dira orduak eta minutuak, eta bakoitzeko bi zifra erabili
behar dira beti: 00:12, 12:10, 09:25, e.a. Deklinatzen direnean, orduei plurala erantsi, eta minutuei singular
marka, dagozkien lotura bokalekin: 15:00etan, 15:03an, 15:04an, 15:30ean, e.a. Irakurtzeko orduan hobe da,
hala ere, honela irakurtzea: hiruretan, hirurak eta hiruan, e.a. Erabilera formaletan ontzat ematen dira, dena
den, hamabostak eta bostean, hamabostak eta hamabostean, e.a.
6. Egitarau, kartel eta horrelakoetan ez da eragozpenik erdiko bidea hartzeko: arratsaldeko 5etan, goizeko
11,30etan, iluntzeko 8etatik 11k arte, arratsaldeko 3etatik gaueko 12ak arte, e.a.

Arau osoa irakurtzeko jo esteka honetara:
https://www.euskaltzaindia.eus/dok/arauak/Araua_0035.pdf
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Galdera
'Ezin' erabiltzean laguntzailea aditz nagusiaren araberakoa da: "ezin naiz joan". Baina aditz nagusia agerian ez
duten ezezko esaldietan ez da komunztadura hori egiten. Adibidez:
—Joango zara biharko bilerara? —Ez. Ezin dut: zuzena al da erabilera hori?
Erantzuna
Bai

1/ 'Ezin' partikula modalarekin eraikitako ezin izan aditza euskalki guztietan erabiltzen da, eta harekin sortutako
perifrasiak ere bai; hala ere, Akademiak ez du eman ezin izan aditzari buruzko araurik -ezta ahal izan aditzaz ere; bai, ordea, behar izan eta nahi izan aditz modalei buruz (113 eta 114. arauak). Alabaina, badaude tradizioan ongi
errotutako erabilerak. Laguntzen duen aditzaren ezkerrera doa, eta haren erregimenaren arabera jokatzen da:
irakurri (du laguntzailea):

ezin du irakurri.

Inpertsonala izanez gero, da laguntzailea har dezake:

ezin da irakurri.

Ibili (da laguntzailea):

ezin da ibili (*ezin du ibili).

2/ Baina aditz nagusia isilpekoa izanez gero, du hartzen du beti, non eta ez den esaldi inpertsonala (Ezin da).
—Joan zaitezke? —Ez, ezin dut. (*—Ez, ezin naiz).

3/ Egitura hauek balio berekoak dira:
ezin naiz joan / ezin joan naiz / ez(in) naiteke joan / ezin joan naiteke / (ez daukat joaterik)
ezin dut irakurri / ezin irakurri dut / ez(in) dezaket irakur / ezin irakur dezaket / (ez daukat irakurtzerik).
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Galdera
"¡Qué bien se está!", "Se está muy bien aquí", "A esta hora se está fenomenal aquí": nola eman euskaraz?
Erantzuna
Hainbat molde izan litezke, gure iritzian, esapide horien baliokide.
● (A) Zer/zein/zeinen ondo goxo egoten den hemen! (Adi! *zer ondo dagoen ez da zuzena adiera horretan)...
● Ondo (ere ondo) / goxo (ere goxo) / goxo-goxo egoten da hemen...
● Ordu honetan, primeran/ederto (batean)/ederki/ezin hobeto/ezin hobeki/itzel/zoragarri egoten da
hemen...
1/ Lehenengoa harridura-perpausa da, eta beste biak, berriz, adierazpen-perpausak.
Harridura-perpausei buruz gehiago jakiteko: Euskal Gramatika Lehen Urratsak I (EGLU I) 1.2.3.4. Harridura
perpausak (8-9).
2/ Hona lekukotasun batzuk, euskara batukoak edota euskalkietatik jasotakoak:
Bergarako euskara webgunea.
"Goxo-goxo egoten da sutonduan. / Majo e, katuen moduan sutonduan".
TTiKLiK! webgunea.
"zeinen goxo egoten den … uretan!"
Berria egunkaria.
"lantokian sartu eta goxo-goxo egoten dela adierazi du".
Balerdi-Balerdi.
"Oh!, ze goxo egoten den"...
Ordizia euskaraz webgunea.
"eta ezin uka bertan goxo egoten dela".
Euskaltzaindia - BIZKAIERAREN ABERASTASUNETARIK ZEINTZUK DlREN BATUAN SARTU BEHARREKOAK
"unekada batzuetan ondo egoten da, eta besteetan, txarto".
Orotariko Euskal Hiztegia.
"Behar da artzañak ezagut dezan ongi egoten den aldea"
3/ Bestalde, inpertsonalaren ordez gu izenordainaren moldea erabil daiteke. Hona adibide batzuk:
Naiz egunkaria.
"Bon Air karrikako etxe ttipi hartan goxo-goxo egoten ginela"...
Bertsozale (BDB) bertsolaritzaren datu-basea.
"Ai zeinen goxo egoten geran"...
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Galdera
LPO mintegiko irakaslea ala LPO departamentuko irakaslea?
Praktika saileko irakaslea ala Praktika departamentuko irakaslea?
Zerbitzu saileko irakaslea ala Zerbitzu departamentuko irakaslea?
Ostalaritza mintegiko irakaslea ala Ostalaritza departamentuko irakaslea?
'Departamentu', 'sail', 'mintegi': zein da egokia?
Erantzuna
Lexiko-arazo interesgarria da. Molderik ohikoena mintegi da; batik bat, arlo "arruntetan": Ingeles, Matematika,
Euskara… horiek guztiak mintegi izan ohi dira ikastetxeetako errotulazioetan.
Bestalde, mintegi hitza polisemikoa da. Batetik, Euskaltzaindiaren Hiztegiak jasotzen duen bezala, "Irakasle eta
ikaslez osaturiko ikerketa taldea, bereziki unibertsitate mailakoa; talde horrek lan egiten duen tokia" da.
Bestetik, irakasgai jakin bateko irakasleen taldea eta talde horrek lan egiten duen tokia ere bada. Bakarrik
irakasleak, alegia. Bigarren adiera horretan hurbildu da departamentu edo sail hitzen eremu semantikora
(Gaztelaniaz ere gauza bertsua gertatzen da seminario/departamento terminoekin, eta antzeko definizioa
ematen du RAEk). Zentzu hertsian, irakasle-talde horiek edo lantoki horiek departamentu edo sail dira. Hitz
gutxitan, hirurak erabiltzen dira (mintegi/departamentu/sail), eta, gure iritzian, zilegi da bata zein bestea
erabiltzea. Ikastetxeen errotulazioa liburuak ere horrela jasotzen du (ARTOLA, Iñaki; BERASATEGI, Joxe Mari;
LOBO, Carmen: Ikastetxeen errotulazioa, Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusia, Gasteiz, 1995).
Orobat, gure Kontsulta Zerbitzuaren Idazki-ereduak atalean, Errotuluak ikastetxeko guneak izendatzeko
dokumentuan, LPO SAILA / DPTO. FOL jarri genuen (A 017 erreferentzia duen lerroa).
Ortotipografiaren aldetik, kontuan hartu behar da non idatziko den, errotulazioan, gutun baten goiburuan zein
sinaduran, edo testu-gorputzean.
Errotulazioan -bulegoan, esate baterako- ohikoena letra larriak erabiltzea da:
LPO DEPARTAMENTUKO IRAKASLEA / LPO SAILEKO IRAKASLEA / LPO MINTEGIKO IRAKASLEA
Goiburuan eta sinaduran hasierako letrak larriak izan ohi dira:
LPO Departamentuko Irakaslea / LPO Saileko Irakaslea / LPO Mintegiko Irakaslea
Testu-gorputzean, berriz, lehen hitza bakarrik idatzi ohi da letra larriz:
LPO departamentuko irakaslea / LPO saileko irakaslea / LPO mintegiko irakaslea
Era berean:
Praktika departamentuko irakaslea / Praktika saileko irakaslea / Praktika mintegiko irakaslea
Zerbitzu departamentuko irakaslea / Zerbitzu saileko irakaslea / Zerbitzu mintegiko irakaslea
Ostalaritza departamentuko irakaslea / Ostalaritza saileko irakaslea / Ostalaritza mintegiko irakaslea.
Guztiarekin ere, koherentzia garrantzitsua da, esan nahi baita, ikastetxeko departamentu guztietan jokatu behar
da berdin. Aukerakoa da mintegi, departamentu edo sail erabiltzea; baina, behin termino bat hautatuta,
aurrerantzean horrela erabili behar da errotulazioan, idazkietan, webgunean eta abarretan.
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Galdera
"Elkar ikusiko gara": zuzena da esaldia?
Erantzuna
Ez, "ikusiko dugu elkar" da esamolde egokia.
1/ Ez da zuzena du aditzak da aditz gisa jokatzea: *ikusiko gara…
Izenorde elkarkaria erabiltzea dagokio halakoetan (elkar), eta aditza nor-nork moduan jokatzea.
*Ikusiko gara formula zabaldu da ('egongo gara' -molde jatorragoa- esaten den modu bertsuan edo), baina
elkar erabiltzea dagokio, eta du aditzarekin jokatzen da.
elkar ikusi genuen zineman

(*ikusi ginen zineman, *elkar ikusi ginen zineman)

aspaldian ez dugu elkar ikusi

(*aspaldian ez gara ikusi, *aspaldian ez gara elkar ikusi)

laster ikusiko dugu elkar

(*laster ikusiko gara, *laster ikusiko gara elkar)

Azken horren balio berean erabiltzen dira, esan bezala, 'egongo gara', 'laster egongo gara' edota 'laster egongo
gara elkarrekin'…
2/ Bihurkarietan ere ez da zuzena du aditzak (adibidez, 'bota' aditza) da aditz gisa jokatzea: *bota naiz…
Izenorde bihurkaria erabiltzea dagokio halakoetan (bere burua), eta aditza nor-nork moduan jokatzea.
Ibaira bota du bere burua

(*ibaira bota da)

Neure burua egoera horretan ikusi dudanean, ihesari eman diot
naizenean, ihesari eman diot)

(*Egoera horretan ikusi

Beste kasu batzuetan, da jokoa ere onartzen dute: 'orraztu', 'garbitu', 'aurkitu'… Egoki dira, beraz, "orraztu
naiz", "garbitu naiz" edota "bakarrik aurkitu naiz" perpausak. Ez, ordea, *arropa erosi naiz modukoak, 'erosi'
aditza beti du moduan erabiltzen baita.
Ikus: EIMA estilo-liburua, Morfosintaxiaren inguruko zalantzak eta argibideak (197. or.)
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Galdera
"hiru-bat goaz irabazten": zuzena da esaldia?
Erantzuna
Ez, "hiru eta bat" da esamolde egokia.
1/ Kiroletako emaitzak zifraz adierazten dira, marratxoz loturik. Zifra horiek irakurtzeko, berriz, eta erabili behar
da marratxo horren tokian:
● Osasunak 5-0 irabazi zuen.
Honela irakurri: Osasunak bost eta huts (*bost huts) irabazi zuen.
● 22-19 bukatu zen pilota-partida.
Honela irakurri: Hogeita bi eta hemeretzi (*hogeita bi hemeretzi) bukatu zen pilota-partida.
Ikus: kiroletako emaitzak, Euskara Batuaren Eskuliburua.
Ikus sarrera hauek ere: → zero/huts; → *husna, *hutsana > huts eta huts, hutsean; → eta
2/ Datetan ere, milatik gorako urteak irakurtzeko, eta emendiozkoa esan behar da:
● 2008ko iraila bi mila eta zortziko iraila (*bi mila zortziko iraila)
● 1905ean mila bederatziehun eta bostean (*mila bederatziehun bostean)
● 2017an bi mila eta hamazazpian (*bi mila hamazazpian)
● 2004tik bi mila eta lautik (*bi mila lautik)
3/ Zifra handietan ere bai:
1.200.000

milioi bat eta berrehun mila

1.687.513

milioi bat seiehun eta laurogeita zazpi mila bostehun eta hamahiru

2.700.000

bi milioi eta zazpiehun mila

60.200.001

hirurogei milioi berrehun mila eta bat

100.060.201

ehun milioi hirurogei mila berrehun eta bat

Ikus: Zenbaki kardinalak, Euskara Batuaren Eskuliburua.
Ikus: 7. Araua, Euskaltzaindia: https://www.euskaltzaindia.eus/dok/arauak/Araua_0007.pdf
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Galdera
'emakumeeEK'/ 'emakumeOK' borroka egin dezakegula frogatu dugu: zein da aukera zuzena?
Erantzuna
Biak dira zuzenak. Testuinguru horretan, 'emakumeok borroka egin dezakegula frogatu dugu' moldea
gomendagarriago da, gure iritzian.
1/ Lehenengoan, mugatzailea neutroa da (-ek ergatiboa), ez markatua, eta bigarrenean, berriz, hurbila (-ok).
Hiztunaren edo entzulearen hurbiltasuna adierazi nahi denean erabiltzen da; ni edo gu taldearen barnean
gaudelako, edo taldea (zuek/zuok) aurrez aurre dugulako. Hortaz, hemen egokiago honela:
● Guk, irakasleok, sekulako erretolikak botatzen dizkiegu ikasle gaixoei.
● Zuek, funtzionariook, ez duzue kolpe zorririk jotzen.
● Hemen gaudenok ez dugu ezer ikasi.
● Etxeok politak dira (= etxe hauek politak dira).
a/ Gaur, mugatzaile hurbila pluralean erabiltzen da, batik bat, eta maizago mendebaldean ekialdean baino.
Kasu-markak arautuak ditu Euskaltzaindiak (http://www.euskaltzaindia.eus/dok/iker_jagon_tegiak/6844.pdf,
421. or.), baina ez noiz erabili behar den; horretarako, gramatika deskribatzaileetara jo behar da. Singular
hurbila ere badago, bereziki Bizkaiko testuetan
● Adiskidea, aspaldion ez zaitut ikusi.
b/ Balio kataforikoarekin ere erabiltzen da, hau da, gero aipatuko ditugun erreferentziak iragartzeko.
● honako erabakiokin:… (=honako erabaki hauekin:…)
c/ zuontzat guztiontzat (*zuen guztientzat) eta gisa horretako egituretan biak deklinatu behar dira.
2/ Hona deklinabide-taula.

NOR
ZERIK
NORK
NORI
NORENGAN
NOREN BAITAKO
NORENGANA
NORENGANANTZ
NORENGANAINO
NORENGANDIK
NOREN
NOREKIN
NORTAZ NORENGATIK
NORENTZAT
NORENGANAKO

Neutroa
emakumeak
emakumerik
emakumeek
emakumeei
Emakumeengan, emakumeen baitan
emakumeen baitako
emakumeengana(t), emakumeen baitara(t)
emakumeenganantz
emakumeenganaino
emakumeengan(d)ik, emakumeen baitarik
emakumeen
emakumeekin
emakumeez
emakumeengatik
emakumeentzat,
emakumeenganako
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Hurbila
emakumeok
emakumeok
emakumeoi
Emakumeongan, emakumeon baitan
emakumeon baitako
emakumeongana(t), emakumeon baitara(t)
emakumeonganantz
emakumeonganaino
emakumeongan(d)ik, emakumeon baitarik
emakumeon
emakumeokin
emakumeoz
emakumeongatik
emakumeontzat,
emakumeonganako

3/ Gehiago jakiteko:
IRALEren Kontsulta Zerbitzua. Plural hurbila (2013). http://www.irale.hezkuntza.net/eu/556
Euskara Batuaren Eskuliburua (2018). Plural hurbila (-ok)
Euskaltzaindia (1991). Euskal Gramatika. Lehen Urratsak I (EGLU I). Bilbo: Euskaltzaindia (82, 240, 407, 421).
—(1993). Euskal Gramatika Laburra: Perpaus Bakuna. Bilbo: Euskaltzaindia (468, 512).
—(1999). "Erakuslea + mugatzaile hurbila", Jagonet galde-erantzunak.
—(2001). "Plural hurbila (-ok)", Jagonet galde-erantzunak.
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Galdera
"Jolastuko dugu": zuzena da aditza horrela jokatzea?
Erantzuna
Ez, "jolastuko gara" da esamolde zuzena.
1/ da aditza dugu jolastu, intrantsitiboa, alegia.
a/ Euskaltzaindiaren Hiztegiak honela jasotzen du:
jolastu, jolas/jolastu, jolasten
da ad. Jolasaren bidez atsegin hartu, jolasean ibili, jolas egin. Ik. jostatu. Neskak neskekin eta mutilak
mutilekin jolastu. Jolastu ginen haren ateraldiekin. Bertako zelaitxo batean jolasten ziren abesten eta
dantzan jaiegun arratsaldeetan. Ederki jolastu gara: futbolean jokatu dugu.
*futbolean jolastu dugu, futbolean jolastu gara(?) eta kideko esapideen lekuan, Euskaltzaindiak futbolean
jokatu dugu, futbolean aritu gara eta kidekoak erabiltzea gomendatzen du.
b/ Argi bereizi behar dira jolastu eta jokatu aditzak: jokatu ≠ jolastu.
Jokatu aditzak du erregimena du:
Dirua jokatu dute. Futbolean jokatu dugu.
Inpertsonal gisa erabiltzen denean, da erregimena:
Pilota-partida ederrak jokatu dira.
Jolastu, berriz, da sailekoa da:
Jolastu da. Bertako zelaitxo batean jolasten ziren. Ederki jolastu gara.
c/ Jolastu esateko, beste molde hauek ere badaude: jolasean ibili, jolas egin, jolasean ari izan, jostatu...
2/ Zertan/zertara/zerekin... jokatu/jolastu/ibili? Zein dira aukera egokiak?
Euskaltzaindiak besterik arautu arte, tradizioan ZERTAN ibili/jolastu esaten da:
pilotan, futbolean, tenisean, moto-krosean, surfean... ibili/jokatu/jardun.
piratatan, lapur-poliziatan, medikutan... jolastu.
musean/kartetan/xakean/tokan/partxisean... jokatu/aritu.
amaketan, dendaketan, zezenketan, harrapaketan, sokasaltoan, panpinekin, baloiarekin... ibili/jolastu
…
ZERTARA galdetzailea tradizioaren moldeetatik urrun da:
*Pilotalekuan ezin da futbolera jolastu (> Pilotalekuan ezin da futbolean jokatu).
Gehiago jakiteko
EUSKALTZAINDIA (1999). "Jokatu/jostatu, jolastu", Jagonet galde-erantzunak.
—(2012). "Zertan ibili/jolastu: pilotan, dendaketan, zezenketan, harrapaketan", Jagonet galde-erantzunak.
SALABURU, Pello, KINTANA, Xabier (1984). Euskara hobean hobe. Bilbo: UPV/EHU (126).

53

Galdera
"zeinu bereko kargak aldaratzen dira", "zeinu bereko kargek elkar aldaratzen dute": zein da zuzena?
Erantzuna
"zeinu bereko kargek elkar aldaratzen dute"
1/ Fisikan honela erabiltzen da:
du aditza da aldaratu, trantsitiboa, alegia; beraz, izenordain elkarkaria (elkar) erabili behar da.
eu zeinu bereko kargek elkar aldaratzen dute
es las partículas de idéntica carga se repelen
fr les charges de même signe se repoussent
en the charges of the same sign repel each other
Ikus: Elhuyar Hiztegia. aldaratu, aldara, aldaratzen. 4. adieran. [du ad. (Fis.) repeler]
Era berean, zeinu ezberdineko kargek elkar erakartzen dute.
Ikus EIMA katalogoa, Elektrizitatea eta energia motak
2/ Bestalde, Elhuyar Hiztegian aurkitzen ditugun lehenengo hiru adieretan, urrundu edo esan nahi du, eta du
zein da aditz gisa erabil daiteke:
aldara hadi ene bidetik (=urrun hadi)
neu ere tokiz aldaratu naiz frankotan (=tokiz aldatu)
mugarriak gauez aldaratu ditu (=lekuz aldatu, mugitu)
nor bere bihotzaren bakarlekura aldaratzea (=erretiratu)
3/ Nolanahi ere, argi bereizi behar dira perpaus elkarkariak (elkar), bihurkariak (bere burua…) eta inpertsonalak
(aditza + da).
elkar ikusi dute (= batak bestea ikusi du) (*ikusi dira)
bere burua bota du (subjektua eta objektua bat eta bera dira) (*bota da)
saldu da (etxe bat, adibidez. Ez dakigu nork saldu duen, bakarrik dakigu saldu egin dela)
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Galdera
"Atea loka dago", "atea loka dabil": zein da egokia?
Erantzuna
Biak erabil daitezke.
1/ Hona hemen zenbait erreferentzia.
a/ Euskaltzaindiaren Hiztegian hau dio loka sarreran:
adb. Koloka. 'Mahaia loka dago'. 'Loka-loka jarri zitzaizkion hortzak'.
b/ Orotariko Euskal Hiztegian lekukotasun hauek jasotzen dira:
Higitu. 'Hordia loka dabil'… 'Eserlekuaren hankak loka daude'… 'Hagin bat loka-loka daukat'.
c/ Elhuyar Hiztegiak antzeko adibidek dakartza, eta beste hau ere bai:
'Loka dabilkizu aspaldian alaba eta makina bat buruko min emango dizu'.
d/ Refranes & Sentencias 1596. urteko esaera zaharren bilduman (398. esaera, 394. or.):
'Loka jabilt agina eta gogoa dot arina' (loka dabilkit hagina eta gogoa dut arina).
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Galdera
"la caja no cuadra": nola eman euskaraz?
Erantzuna
"kutxako kontaketak ez du koadratzen" edo 'kutxak ez du koadratzen'.
1/ Zer da kutxa koadratzea? Kutxako kontaketa, diru-transakzioen analisia da; denbora-tarte jakin batean
egiten da, eta haren helburua da egiaztatzea hartutako diru guztia kontabilizatu dela, beraz, kontu horrek
ematen duen saldoa bat datorrela kutxan fisikoki dagoen diruarekin, eskudirutan, txeketan nahiz bestetan.
Hala ez bada, zorrak eta hartzekoak ez badatoz bat saldoan, alegia, esaten da 'kutxako kontaketak ez du
koadratzen' edo, laburrago, 'kutxak ez du koadratzen'.
2/ Hona hemen erlazionatutako termino batzuk, Euskalterm Terminologia Banku Publikoan jasoak:
Euskalterm

eu
kutxako kontaketa
es
arqueo de caja
fr
arrêté de caisse
en
cash count
[Banka eta Aurrezkia Hiztegia] [2019]
eu
kutxako balantze
es
balance de caja
fr
bilan de caisse
[Hiztegi terminologikoa] [1999]
eu
saldo-koadratze
es
cuadre de saldos
[Hiztegi terminologikoa] [1999]
eu
balantzea koadratu
es
cuadrar un balance
[Hiztegi terminologikoa] [1999]
eu
deskoadratze
es
descuadre
[Hiztegi terminologikoa] [1999]

3/ Ikus ditzagun ereduzko testu batzuk.
Iruzurgilea, JAMES CAIN / XABIER OLARRA (Igela, 2002). 50. or.
Gure txartelak ere koadratu beharra zeukan, noski, eta hala berak ere han ezarriko zuen diru-ateratzea,
baina idazpen faltsu bakoitzaren aldamenean lapitzez marratxo bat egiten zuen, ikusi nuen nik, eta horrek
adieraziko zion balantze zuzenak zenbat behar zuen, aurrezleak galderaren bat egiten bazuen.
Sukar ustelaren urtea, EDORTA JIMENEZ (Txalaparta, 2004). 124. or.
Badakik ontzien berri, badakik izkiriatzen, badakik kontuak koadratzen - giltza nabarmen erakutsi
zidan, kontuak koadratzea, giltza hark bermaturik zituen diruak bezala, bere esku zeudela erakutsi guran,
oso oker ez baldin banengoen -, badakik euskaraz eta badakik erromantzez, eta ingelesez ere trebatzen
ari haiz.
Mussche, KIRMEN URIBE (Susa, 2012). 1. zatia, 8. Atala.
Muturtuta aurkitu du zuzendaria. Ez da ohiko agurrik izan.
— Robert, kutxak ez du koadratzen —bota dio egunonik esan gabe.
— Ezinezkoa, Neven jauna, behin eta birritan begiratu dut —Robertek ez daki zer pentsatu, ez zuen
espero zuzendariaren esaldia.
— Dirua falta da.
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Galdera
"Ezer gutxirako" edo "ezer gutxitarako": nola esan behar da?
Erantzuna
Biak dira zilegi
Zenbatzaileak erabiltzen direnean leku-denborazko sintagmetan beti egon da bitasun hori (-ra/-tara):
5 kilometrora/kilometrotara; 5 graduan / 5 gradutan; 5 euroan / 5 eurotan...
Euskaltzaindiak erabaki batzuk hartu zituen 34. arauan ("Hiru kiloko haurra, lau hankako mahaia") eta 110.
arauan ("Iraupena eta maiztasuna adierazten duten sintagma zenbatzailedunetan mugatu singularra noiz erabil
daitekeen").
Baina ez du deus esan nora, norako, nondik, noraino eta norantz kasuen gainean; non kasuaz ere ez, iraupena
adierazten ez duenean; ez du eman araurik hauen erabileraz, eta ez du hobetsi ez bata ez bestea:
lau urtera / lau urtetara; zenbat kilometrora? / zenbat kilometrotara?; 5 graduan / 5 gradutan; zenbat
urte(ta)tik / zenbat urte(ta)ra...
Hegoaldeko literatura-tradizioan, -ta- gabekoak dira nagusi (lau urtera, bi kilometrora...); Iparraldean, berriz, tadunak (urtetara, kilometrotara...). Biak dira zilegi. Baina, koherentziaz jokatu behar da, eta ez dira firin-faran
erabili behar, orain bata, orain bestea.
Azken urteotan, 34. eta 110. arauek urratutako ildotik, hedatuz joan dira hobespen horiek gainerako
deklinabide-kasuetara, Hegoaldean batik bat, eta mugatu singularrean deklinatzera jo da unitate-izenez eta
zenbatzailez osatutako izen-sintagmak. Mugagabea ere zilegi da, jakina.
Denbora, prezioa, edukiera edo magnitudeak adierazteko, mugatu singularra (-AN, -RA, -RAKO, -TIK...)
erabiltzera jo dute idazle gehienek. Baina mugagabea ere zilegi da, berriro diogu. Hirutik bat bezain zuzenak dira
hirutatik bat edo hiruetarik bat, euskalkien arabera. Bost euroan bezain zuzena, bost eurotan.
Mugatu singularraren aldeko hobespenak berdin balio du zenbatzaile zehaztugabeentzat ere (zenbait, asko,
gutxi, anitz, hainbeste...): urte askoan, segundo gutxian, volt gutxian, hainbeste egunean, hainbeste euroan,
zenbait urtean, hainbat orduan, metro gutxira, mende askora, minutu gutxira, zenbait egunera…
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Galdera
"Gustatuko nintzateke zure ikastetxea joatea": zuzena da?
Erantzuna
Ez, ez da zuzena *gustatuko nintzateke zure ikastetxea joatea
Hau da molde zuzena: "gustatuko litzaidake zure ikastetxera joatea".
Edo are hobeto: "zure ikastetxera joan nahi nuke".
Aditzaren erregimena nor-nori da: litzaidake (ez 'nintzateke' nor sailekoa)
joan aditzak nora kasua eskatzen du: ikastetxeRA (ez 'ikastetxea' zer saileko kasu-marka)
Hona 78. araua - Aditz laguntzaile batua (Aditza) https://www.euskaltzaindia.eus/dok/arauak/Araua_0078.pdf
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Galdera
"Heziketa Fisikoa", "Gorputz Hezkuntza", "Soinketa": nola esan behar da?
Erantzuna
Gorputz Hezkuntza.
Ikus esteka hauek:
● IRALEren Kontsulta Zerbitzua, Gorputz Hezkuntza, Heziketa Fisikoa ala Soinketa?
● Hezkuntza saila, Heziberri 2020 (58. or.)
● Euskalterm, https://www.euskadi.eus/euskalterm/ (Gorputz Hezkuntza - Educación Física)
● EIBZ (Euskararen Irakaskuntzarako Baliabide Zentroa) (IRALEren homologoa Nafarroan), Hezkuntzako
Hiztegia:
Webgunea:
http://hiztegi.educacion.navarra.es/
Testu osoa pdf formatuan:
http://hiztegi.educacion.navarra.es/hiztegia.pdf

1/ Beste kontsulta batzuetan ere galdetu digute hainbat formatatik zein erabili beharko litzatekeen, eta hau
erantzun diegu horrelakoetan: "Euskaraz, itsu-itsuka ibili behar izaten dugu hasieran euskal ordain egokiak zein
izan litezkeen asmatzeko, eta hala gertatzen dira gertatzen direnak: ordain posible bat baino gehiago ageri dira
handik-hortik-hemendik. Gero, dena ondo bidean, gizarteratu diren proposamen horietarik bat nagusituz doa
apurka-apurka, zer taldek erabiltzen duen, eufonikoa edo kakofonikoa den, Berrian eta Gaur Egunen erabiltzen
duten... (mila arrazoi egon litezke); zorte onik izan ezean, lehian jarraitzen dute forma batek baino gehiagok, eta
erabiltzaile arruntok noraezean ibiltzen gara."

2/ Kasu honetan, Izen ofiziala Gorputz Hezkuntza da Lehen Mailako Hezkuntzan (LMH), Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzan (DBH) eta Batxilergoan, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan.

3/ Bestalde, ikasketa eta ikasgaien izenak eta ikasliburuen izenburuak letra larriz idazten dira:
EIMA estilo-liburua, Letra larriak erabiltzeko irizpideak (57. or.)
Euskara Batuaren Eskuliburua, letra larria (maiuskula) noiz [b) 1.7]

4/ Amaitzeko, informazio gehigarri bat: soinketa hitza 1918an erabili zen -seguruenik- lehenbizikoz, Ebaristo
Bustintza "Kirikiño" idazle bizkaitar bikainaren Abarrak liburuan, erdarazko gimnasia (euskara estandarrean,
gimnastika) hitzaren ordain gisa.
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Galdera
"joan behar dut", "joan behar naiz": zein da zuzena?
Erantzuna
Biak erabiltzen dira.
1/ Euskaltzaindiak "joan behar dut" hobesten du, baina ez du bigarrena gaitzesten. Zenbait euskalkitan,
Iparraldekoetan batez ere, "joan behar naiz" erabiltzen da. Edozein kasutan, ezin da ibili firin-faran, eta orain
"joan behar dut" erabili eta gero "joan behar naiz". Koherentziagatik, beti erabili behar da molde bera; bata edo
bestea, baina biak ez.
2/ Ikus Euskaltzaindiaren 113 araua:
Hemen pdf formatuan:

Behar izan aditzaren jokabidea aditz iragangaitzekin
https://www.euskaltzaindia.eus/dok/arauak/Araua_0113.pdf

3/ Hau da laburpena:
1. Behar izan aditza aditz laguntzaile iragankor gisa jokatuko da, ondoan agertzen den aditz osagarria
edozein motatakoa delarik, iragangaitza denean ere bai:
a) Lan egin behar dugu
b) Liburua ekarri behar zenidan
c) Etxera joan behar dut
• du aditza + behar ====> [aditza] + behar + du saileko aditz laguntzailea
• da aditza + behar ====> [aditza] + behar + du saileko aditz laguntzailea
2. Halere, lehen puntuan esana ez da beteko behar izan aditza, datibodun aditz iragangaitz batekin
agertzen denean. Orduan izan laguntzailearen zaio saileko formak erabiliko dira beti:
a) Bihar mintzatu beharko natzaizu gai horretaz
b) Azkenerako gauza guztiak ahaztu behar zaizkizu
• zaio aditza + behar ====> [aditza] + behar + zaio saileko aditz laguntzailea
3. Bestalde, zenbait euskalkitan, Iparraldekoetan batez ere, behar izan aditzak izan laguntzailea
har dezake aditz iragangaitzekin:
a) Joan behar naiz
b) Ez zara ikaratu behar
Jokabide hau ere ez da gaitzesten:
• da aditza + behar ====> [aditza] + behar + da saileko aditz laguntzailea.
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Galdera
tt digrama: nola erabiltzen da?
Erantzuna
1/ tt kontsonanteak adierazkortasuna islatzen du —hiztunaren egoera, sentimendua, ñabardura,
balioespena...—: kuttun, muttiko, puntta, ttunttun...
2/ Badira balio adierazkorrik gabekoak ere:
● Euskal hitz batzuetan: beretter, kutturlio, panttupa, pattar, pettar, ttipi…
● zenbait mailegutan: ghetto, kilowatt, ottawar…
● -txo atzizki txikigarriaren baliokideetan ere: deabrutto, eguntto, batto...
3/ Gainerako kontsonante palatalak ere —ñ, ll, tt, dd, x eta tx— balio adierazkorra emateko erabiltzen dira
batzuetan. 1978an hartu zuen Euskaltzaindiak horiei buruzko erabakia (Euskera, XXIV, 1979, 91.-92. or.): ñaño,
ñiñi, Pello, Maddalen, nexka, muxu, beltx, txintxo...
4/ Ahozko jardunean, berriz, aurreko -i- bokalaren ondoan sortzen diren palatalizazioak ez dira jaso behar
idatziz: *baña/baina; *langille/langile; *o(h)ittu, *o(h)itxu / ohitu; *dittu, *ditxu / ditu; *maitte, *mait(x)e /
maite; *gaittu, *gaitxu / gaitu *itxua/itsua, *(h)axea/haizea, *maixu/maisu...
5/ Toponimian, -i- gabeko grafiak erabiltzen dira, hala nola Iruñea (*Iruinea), Urruña, Mañaria, Oñati,
Amallobieta, Mendexa eta abar, baina Markina.
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Galdera
"inteligencia financiera": nola eman euskaraz?
Erantzuna
Finantza-adimena [hitz elkartuak: izena + izena] da molderik ohikoena, orain arte behintzat; baina badira
beste termino batzuk lehian, hala nola finantzetarako adimena [izenlaguna + izena] edo adimen
finantzarioa [izena + izenondoa].
1/ Musika-adimena [hitz elkartuak: izena + izena] formaren kasua ere analogoa dugu; haren ondoan,
musikarako adimena [izenlaguna + izena] eta adimen musikala [izena + izenondoa] terminoak lehiatzen baitira
egungo testuetan.
2/ Askotariko adimenen teoriaren barruan, beste termino batzuk ere aski finkaturik daude, esate baterako,
adimen emozionala.
3/ Bestalde, testuingurua eta hizkuntza-maila hartu behar dira kontuan; izan ere, ikasmaterialetako testuak eta
hizkuntza-molde arrunta bereizi behar dira. Ahozko jardun naturalean, beste esamolde batzuk erabiltzen dira,
adibidez, finantzetarako talentua.
4/ Gauza bertsua gertatzen da hainbat terminorekin. Estandarizazioaren ikuspuntutik, komeni da lehian
daudenetako bat hobestea. Askotan galdetzen digute hainbat formatatik zein aukeratu behar den, eta guk
erantzun ohi dugu ez dagoela gure esku, eta plazaratutako proposamenetako bat nagusituko dela pixkanakapixkanaka, zer taldek erabiltzen duen, eufonikoa edo kakofonikoa den… forma bat gailentzeko hainbat arrazoi
egon litezke eta; bitartean, bila jarraitu behar dugu hiztunok.
5/ Hiru forma horiek egoki taxututa daude, beraz, zuzenak dira hirurak. Oraingoz finantza-adimena forma
besteak baino hedatuxeago badago ere, esango genuke finantzetarako adimena naturalagoa dela.
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Galdera
'Nire'; 'neure'…: noiz erabili behar dira?
Erantzuna
1/ Euskaltzaindiak ez du arautu noiz erabili behar diren posesibo "normalak" eta noiz posesibo bihurkariak
(nire/neure, gure/geure...). Hala ere, jarraibide hau eman ohi da gramatiketan:
neure, heure, bere... posesibo bihurkariak erabiltzen dira izenordain horren erreferente bera agertzen bada
aditzean (nor, nori edo nork morfemetan).
Aditz jokatuari begiratu behar diogu (letrakera lodia; ezkerreko zutabean bat datoz, eskuinekoan ez):
Bihurkaria
(Ni) neure herrira joango naiz.
(Nik) neure gauzak egingo ditut.
(Zuri) Zeure liburua erre dizut.
(Hi) Joan hadi heure txokora.
(Zuk) Esaiozu hori zeure izebari.
(Guk) Geure ordenagailua eramango dugu.

"Normala"
(zure herrira joango naiz)
(zure gauzak egingo ditut)
(gure liburua erre dizut)
(joan hadi gure txokora)
(esaiozu hori nire izebari)
(zure ordenagailua eramango dugu)

Aditza jokatu gabea bada ere, bihurkariak erabil daitezke, aditz horren subjektua agerikoa bada:
Nik badakit neure herrira joaten [ni joan neure herrira].
Irizpide horri jarraituta, esaldi hauetan ez litzateke genitibo bihurkaririk erabili behar, genitibo horien
erreferente diren pertsona-morfemak ez daudelako aditzean:
Ni eta nire (?neure) lankideak ez gara ongi konpontzen.
Gure (?geure) herrian lo egin dute.
Hori zure (?zeure) herria da.
Baina Euskalkietako usadioak ez datoz bat. Mendebaldean, kasurako, neure, heure, bere... forma indartuak dira,
ez bihurkariak; hortaz, zuzenak dira honelakoak:
Ni eta neure lankideak ez gara ongi konpontzen.
Geure herrian lo egin dute.
Hori zeure herria da.
Ekialdean eta, berriz, ohikoa da bihurkaririk ez erabiltzea testuinguru bihurkarietan:
Gure herrira joango gara (geure herrira joango gara).
2/ haren/bere, haien/beren gaia ere ez du arautu Euskaltzaindiak. Batetik, euskaraz gutxiagotan erabiltzen dira
posesiboak gure inguruko hizkuntzetan baino, eta maizenik ez da behar horien ordainik:
(?bere) giltzak hartu, eta...
Ardoa (?bere) neurrian edanez gero...
Triangelu aldeberdin batek berdinak ditu (?bere) alde eta angelu guztiak.
Maiz erabiltzen dira bera izenordain indartua hura izenordain arruntaren ordez, eta bere posesibo bihurkaria
haren posesibo arruntaren ordez. Batik bat mendebaldeko euskalkietan gertatu da neutralizazioa bere formaren
alde (haren/bere; haien/beren):
bere herrira joan nintzen [haren]. / bere ordenagailua ekarri zuten [haien].
Horrelakoetan, batzuetan ezin da jakin, bere horrek zein pertsona duen erreferente:
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Garazik Enekori deitu zion, eta bere herrira joan zen (Nora? Garaziren herrira [bere herrira], ala Enekoren
herrira [haren herrira]?).
Hirugarren pertsonako posesiboetan, hiru molde bereizten dira (askok ez dute betetzen, eta bere erabiltzen
dute beti):
haren (haien, pl.) / beraren indartua (beren/euren, pl.) / bere bihurkaria (beren/euren, pl.)
Maddi haren herrira joan da [lehen aipatutako norbaiten herrira, alegia].
Maddi beraren herrira joan da [lehen aipatutako norbaiten herrira, halaber, baina modu indartuan].
Maddi bere herrira joan da [Maddiren herrira, alegia].
?Beraien, kideko formak eta horietatik eratorritakoak (?beraiekin, ?beraientzat, ?beraietan/?beraiengan...) oso
tradizio laburrekoak dira literaturan eta ahozkoan. Ohiko formak hobetsi behar dira: haien soila, beren
bihurkaria eta indartua, eta horietatik eratorritakoak (haiekin, haientzat, haietan/haiengan...; berekin,
berentzat, beretan/berengan...).
3/ Labur esanda, posesibo bihurkariak erabiltzen dira izenordainak adierazten duen pertsona aditzean
agertzen bada, 1. puntuan nire/neure, gure/geure... posesiboetarako azaldu dugun bezalaxe:
Eñautek bere azalpena eman du.
Eñaut bere herrian utzi dugu.
Eñauti bere ordenagailua kendu diot.
Izenordainak (bere, 3. pertsonakoa) erreferente duen pertsona (Eñaut, 3. pertsona, hura alegia) aditzean ageri
da (duØ: nork = Eñautek; dugu: nor = Eñaut; diot: nori = Eñauti; hots, hark [nork], hura [nor], hari [nori]).
Ikasleek beren/euren mahaia dute.
Ikasleak beren/euren aulkian eseri behar dira.
Ikasleei beren/euren gela dagokie.
Izenordainak (beren/euren, 3. pertsonakoa pl.) erreferente dituen pertsonak (ikasleak, 3. pertsona pl., haiek
alegia) aditzean ageri dira (dute: nork = ikasleek; dira: nor = ikasleak; dagokie: nori = ikasleei; hots, haiek [nork],
haiek [nor], haiei [nori]).
Adibide hauetan, ezkerreko moldean, ez da betetzen irizpide hori; izan ere, mendebaldeko ohitura da ezkerreko
zutabekoa; nolanahi ere, eskuineko eredua lehenesten dute estilo-liburuek estandar zaindurako:
- Ni bere herrian izan naiz.
- Ni beren/euren/beraien herrian izan nintzen.
- Gu bere lankideekin ibili gara.
- Maulen ikusi nuen Otsanda, eta bere herrira joan
ginen biok.
- Gexan da bere izena
- Epailea bere delituez lotsaturik zegoen.

- Ni haren herrian izan naiz.
- Ni haien herrian izan nintzen.
- Gu haren lankideekin ibili gara.
- Maulen ikusi nuen Otsanda, eta haren (edo
beraren) herrira joan ginen biok.
- Gexan da haren izena (edo Gexan du [bere]
izena).
- Epailea haren [beste norbaiten]) delituez
lotsaturik zegoen.
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Galdera
"Diziplina arteko proiektua", "gida-galderak" gaztelaniazko "proyecto interdisciplinar" eta "hilos
conductores" esamoldeen ordain egokiak dira?
Erantzuna
'Diziplinarteko' da forma zuzena. Horrela jasotzen da Euskaltzaindiaren Hiztegian, Euskalterm Terminologia
Banku Publikoan, Elhuyar Hiztegian eta abarretan, baita IRALEn prestatutako hainbat ikasmaterialetan ere.
'Gida-galderak' forma ere, testuinguru horretan bederen, egokia dela esango genuke; izan ere, hiztegietan eta
terminologia-bankuetan agertzen ez den arren, egoki osatutako hitz-elkarketa da, esanguratsua, ulergarria eta
natural samarra.
1/ Euskalterm Terminologia Banku Publikoa
Definizioa: Horrela esaten zaio bi -edo gehiago- diziplinaren edo zientziaren arteko lankidetza eskatzen duenari.
eu

diziplinarteko

es

interdisciplinar

fr

interdisciplinaire

en

interdisciplinary

2/ 'Gida-galderak' forma, esan bezala, ez da maiz agertzen testuetan, sarean behintzat. Tesi batean ikusi dugu,
ikastetxe baten Moodle ingurunean eta site batzuetan, besteak beste, guztietan, testuinguru berdintsuetan:
Beste testuinguru batzuetan, halaber, zilegi dira Fisikari mailegatutako hari eroalearen metafora -edo haria,
besterik gabe-, ildo nagusia edo ardatz nagusia esamoldeak.
Testu hitza latinezko textu(m) formatik dator, eta ehundu esan nahi du, hari askorekin ehunduta dagoelako,
alegia; beraz, hariari jarraituko diogu, eta hari-mutur asko dituen gai honetan, saiatuko gara gu ere erantzun
egokiak iruten eta haritzen.
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Galdera
Erreferenteak bi badira, zein erakusle erabili behar da erreferentziak egiteko anaforan? "Koldok Gorka kalean
ikusi zuen, eta honek (Gorkak) hari (Koldori) galdetu zion": zuzena da?
Erantzuna
"Koldok Gorka kalean ikusi zuen, eta hark/berak galdetu zion…"
1/ Zer egin erreferente bat besterik ez dagoenean?
a/ Erreferentea gero badago (katafora), lehen graduko erakuslea erabili behar da:
(Honako) hauek aipatu behar dira: zenbat ordaindu duzun, nori, eta zer bide erabilita.
Ingurune hauetan daude: ibaietan, itsasertzetan eta hezeguneetan.
b/ Erreferentea aurretik badago, eta, elementu sinplea izan beharrean, testu zati bat bada (anafora
testuala), bigarren graduko erakuslea erabili behar da:
Berandu heldu zen; hori dela eta, galdu egin zuen hegaldia.
Esaten duzu anaiaren errua izan zela. Horretan behintzat, oker zabiltza.
c/ Erreferentea aurretik badago, eta elementu sinplea bada (anafora arrunta), hirugarren graduko erakusle
soila erabil dezakegu (erakusle arruntek ere balio anaforikoa dute [hark, han, hura…]; beraz, aukerakoa da
erakusle indartuak erabiltzea [berak, bertan, bera…]:
Amamak ez zekien ondo kantatzen, baina azkenean hark/berak grabatu zuen diskoa.
Londresen ikasi zuen karrera, eta lagunarekin adostuta erabaki zuen han/bertan bizitzen jartzea.
Lau urtera, lortu du Amaia Iratxetak dibortzioa; hura/bera izan da lehena dibortziatzen Obaban.
Edo izena + bigarren graduko erakuslea erabil ditzakegu (erreferentzia ordezko linguistiko baten bidez egiten
da [izenordaina, aditzondoa, ordezkapen lexikala, eta abar]):
lau urtera, lortu du Amaia Iratxetak dibortzioa; andre hori izan da lehena dibortziatzen Obaban.
2/ Zer egin erreferente bi daudenean aurretik?
a/ Lehengo eskemari eutsi behar zaio, gure iritzian; hau da, saihestu erdararen eragina, eta ez erabili lehen
graduko erakuslerik (hau eta beste) erreferentzia horiek egiteko.
Amak berandu oheratzen utzi zion Anartzi, eta musu bat eman zion (amak Anartzi).
Amak berandu oheratzen utzi zion Anartzi, eta hark musu bat eman zion (Anartzek amari).
?amak berandu oheratzen utzi zion Anartzi, eta ?honek musu bat eman zion hari.
Bigarren esaldian erakuslea jartzeak adierazten du subjektua aldatu egiten dela (honek jarri zein hark jarri).
Aski da. Berdin dio non dauden kokatuta elementuak. Ez da bi erakusleren beharrik:
Amak berandu oheratzen utzi zion Anartzi, eta hark musu bat eman zion (Anartzek amari).
Anartzi berandu oheratzen utzi zion amak, eta hark musu bat eman zion (Anartzek amari).
b/ Batzuetan, komeni da erreferentea errepikatzea (edo, ordezkapen lexikalaren ildotik jotzea, eta
erreferentea ordezkatzen duen beste hitz bat erabiltzea anafora eraikitzeko, hala nola hiperonimo bat,
sinonimo bat…); gure ustez, euskaraz inguruko erdaretan baino maizago erabiltzen dugu baliabide hori:
?Koldok motxilatik liburua kendu zion Anderri, baina ?hau ez zen konturatu hark eginiko bihurrikeriaz.
Koldok motxilatik liburua kendu zion Anderri, baina hura/bera ez zen konturatu Koldok eginiko
bihurrikeriaz.
Koldok motxilatik liburua kendu zion Anderri, baina hura/bera ez zen konturatu lagunak/ikaskideak
eginiko bihurrikeriaz.
Estik berandu oheratzen utzi zion Anartzi, eta semeak musu batekin eskertu zion amari.
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Galdera
"Anek Amaiari telefonoz dei egin zionean, hark bere arazoen berri eman zion": nori egiten dio erreferentzia
hark erakusleak, Aneri ala Amaiari?
Erantzuna
Amaia de hark erakuslearen erreferentea.
1/ Erakuslea jartzeagatik soilik subjektua aldatzen da (Amaia):
"Anek Amaiari deitu zion (subjektua: Ane), eta hark bere arazoen berri eman zion" (erakuslea jarrita,
subjektua aldatu da: Amaia. Ez dago zalantzarik ez anbiguotasunik).
Bestela, erakuslerik jarri ezean, aurreko subjektu bera (Ane) da bigarrenean ere.
Anek Amaiari deitu zion (subjektua: Ane), eta bere arazoen berri eman zion (subjektua ezabatuta dago,
beraz, aurreko perpausaren subjektu bera da, Ane. Ez dago zalantzarik; horrela bakarrik uler daiteke).
2/ Ikus ditzagun beste adibide batzuk:
Josuk koadernoa utzi dio Pellori, eta arkatza oparitu dio (Josuk Pellori).
Josuk koadernoa utzi dio Pellori, eta hark arkatza oparitu dio (Pellok Josuri).
Nahikoa da, beraz, erakuslea jartzea subjektua aldatzeko. Ez da bi erakusleren beharrik.
3/ Ordezkapen lexikala sarritan erabiltzen da euskaraz anafora eraikitzeko (subjektua ordezkatzeko edo
anbiguotasuna desegiteko), inguruko erdaretan baino usuago (izena, hiperonimoa, sinonimoa…). Ildo horri
jarraituz, adibide hauetan, lehengo hirurak soluzio egokiago, dotoreago eta jatorragoak dira laugarrena baino, bi
erreferente ditugunean ere:
Josuk agenda sartu dio Pellori poltsikoan, baina hark/berak ez du ikusi Josuk eginiko mugimendua.
Josuk agenda sartu dio Pellori poltsikoan, baina hark/berak ez du ikusi osabak eginiko mugimendua.
Josuk autoa utzi dio Pellori, eta ilobak bostekoa emanda eskertu dio osabari.
?Josuk agenda sartu dio Pellori poltsikoan, baina ?honek ez du ikusi hark eginiko mugimendua.
Ikus esteka hauek (anaforak eta kataforak):
● EHU, Deixia: anafora eta katafora - EHU
https://www.ehu.eus/documents/2660428/2753480/deixia_katafora.pdf
● Euskaltzaindia, Euskara Batuaren Eskuliburua, hura/bera (haiek/berak)
https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?&option=com_ebe&view=bilaketa&Itemid=1161&task=bilake
ta&lang=eu&id=796&highlight=anafora
● EIMA estilo-liburua, Morfosintaxiaren inguruko zalantzak eta argibideak (5.6.2. Hiru graduak anafora
eta kataforetan: hau, hori eta hura. 126. or.)
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/eima_estilo_liburu/es_def/adjuntos/MORFOSINTAXIA
_PDFa.pdf
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Galdera
"Ramon Francoren argazkiari erreparatu nion luzaro. Ez zuen anaiaren trazarik. HAREN begitartea ozpina zen,
zitala. HONENA lasaia, patxadatsua. HARK haserre begiratzen zion munduari. HONEK irribarretsu": Liburu
batean irakurritako pasarte horrek zalantza bat sortu dit, nola eman anafora horiek euskaraz?
Erantzuna
Euskaltzaindiak ez du gai honen inguruan erabakirik plazaratu. EIMA - Euskal ikasmaterialen Estilo-liburuan eta
gramatiketan ematen dira zenbait irizpide eta anafora pronominal arruntaren ohiko jarraibideak: Kalko okerrak
liburukian («Erakusleen testu-erabilerak», 75. or-80. or) eta Morfosintaxiaren inguruko zalantzak eta argibideak
liburukian («Erakusleak» 126. or-129. or).
Anafora lexikalek, ordezkapenak, sinonimiak, ez dute halako arazorik sortzen. Erakusleek, ordea, aurrekaritik
hurbil egon behar dute anafora-balioari eusteko, eta nahasmen-iturri ditugu aurrekari bat baino gehiago
dagoenean. Gainera, ez dago genero-markarik; beraz, beste baliabide batzuetara jo behar da nahitaez generoa
markatu nahi badugu anaforan. Hortaz, estilo-liburuetan emandako gomendioak ez dira beti betetzen gure
testuetan.
Batez ere, egitura paraleloek eta antitetikoek hartaratzen gaituzte literatura-testuetan, hau da, simetrian
oinarrituriko prozedura estilistikoetan; batez ere, paralelismoetan eta antitesietan, eta, oro har, gisa horretako
edergarri erretorikoetan:
"Haren begitartea ozpina zen, zitala" (a)

/

"Honena lasaia, patxadatsua" (b)

"Hark haserre begiratzen zion munduari" (c)

/

"Honek irribarretsu" (d)

a vs b
c vs d.
Hainbat adibide ditugu euskal testu zahar zein modernoetan eta euskaratutako obra unibertsaletan:
a/ OIHENARTEN NEURTITZETAKO ADIZTEGIA Patxi ALTUNA (Euskaltzaindia, Iker Bilduma)
82. or. [...] Halaber hitzaren bukaerakoak: XIV. neurtitzean Oihenartek hoz, Mitxelenak hotz; IX.ean hark
bihoz, honek bihotz...
84. or. [...] nahiz honek azken silaban -zat dioen eta hark berriz -sat agiriko arrazoirik gabe...
b/ HUSSERLEN FENOMENOLOGIAREN OINARRIZKO IDEIA BAT: INTENTZIONALITATEA* Jean-Paul SARTRE
(GOGOA, V-1: 51-53, 2005)
52. or. [...] haren izaera eta honena ez baitira berdinak...
c/ EGAÑA, Andoni: Pausoa noiz luzatu, EEF-Alberdania, Zarautz, 1998
"Ramon Francoren argazkiari erreparatu nion luzaro. Ez zuen anaiaren trazarik. Haren begitartea ozpina
zen, zitala. Honena lasaia, patxadatsua. Hark haserre begiratzen zion munduari. Honek irribarretsu"
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Galdera
"FamiliakoEK/familiakoAK zaldia berreskuratu zutenean eta haurdun zegoela konturatu zirenean, asko poztu
ziren": zein da zuzena
Erantzuna
Esango genuke 'ernari' esan nahi izan duzula. 'Haurdun' hitza, emakumeez mintzatuz, sabelean umekia
daramala esan nahi du; 'ernari' hitza, berriz, ugaztunez mintzatuz, sabelean umekia duela; bakarrik animaliez,
eta ez emakumeez, mintzatzeko erabiltzen da. Beraz:
FamiliakoAK, zaldia berreskuratu zutenean eta ernari zegoela konturatu zirenean, asko poztu ziren.
>
FamiliakoAK, zaldia berreskuratu eta ernari zegoela konturatu zirenean, asko poztu ziren.
>
Zaldia berreskuratu eta ernari zegoela konturatu zirenean, asko poztu ziren familiakoAK.
1/ Lau perpaus ditugu (subjektua agerian ez badago, parentesi artean jarri dugu -baita objektua ere-):
a. (familiakoek) zaldia berreskuratu zuten(-ean) (mendeko perpausa - denborazkoa).
b. b1. (hura) ernari zegoen(-ela) (mendekoa - konpletiboa).
b2. (familiakoak) konturatu ziren(-ean) (mendekoa - denborazkoa).
[b1 + b2]. (familiakoak) (hura) ernari zegoela konturatu ziren(-ean) (mendekoa - denborazkoa).
c. familiakoak asko poztu ziren (perpaus nagusia).
Perpaus nagusiak (c) eta mendekoek (a eta b [b1 + b2]) subjektu bera dutenez gero, perpaus nagusiko
aditzarekin egin behar da komunztadura.
2/ Puntuazioa aldatu dugu perpausen arteko mugak nabarmentzeko. Puntuazioa aldatuz gero, esanahia ere
aldatu egiten da, batzuetan. Zoritxarrez, sistema ezagatik edo, askok ez dute irizpide hori behar bezala betetzen
testuetan, eta modu batean puntuatzen dute pasarte batean, eta bestela hurrengoan.
a/ Mendeko perpausa eta perpaus nagusia komen bidez bereizten dira, normalean:
Nola puntuatu behar den ondo ikasteko, ikasleek asko idatzi behar dute.
Ikasleek, nola puntuatu behar den ondo ikasteko, asko idatzi behar dute.
Ikasleek asko idatzi behar dute(,) nola puntuatu behar den ondo ikasteko.
Baina puntuazioa honela jarriz gero, subjektua aldatzen da:
Ikasleek nola puntuatu behar den ondo ikasteko, asko idatzi behar dute. (beste norbaitek)
b/ Mendeko perpausa erlatibozkoa, konpletiboa edo galdegaia bada, ez da komaz bereizten:
Atzo goizean nirekin egon zen lagunak ez zuen joateko asmorik. (Erlatibozkoa)
Mikelek etengabe esaten du Ipar Koreara joan nahi lukeela. (Konpletiboa)
Mikel Gaur Egun ikusi eta gero hasten da egunero etxea garbitzen (Galdegaia: noiz hasten da?).
3/ Azter ditzagun beste adibide batzuk:
a/ ?Mikelek auzokidearekin hitz egin eta gero etxea garbitzen hasten da.
Ez da zuzena; perpaus bietako subjektua berbera bada, aditz nagusiarekin egin behar baita komunztadura:
Mikel, auzokidearekin hitz egin eta gero, etxea garbitzen hasten da.
(*Mikelek, auzokidearekin hitz egin eta gero, etxea garbitzen hasten da).
Puntuazioa honela aldatuz gero, berriz, subjektua ere -eta esanahia- aldatu egiten da:
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Mikelek auzokidearekin hitz egin eta gero, etxea garbitzen hasten da. (beste norbait)
b/ ?Alferra nekatuta dagoela esaten du lanik ez egiteko.
Subjektua bera bada, komunztadura aditz nagusiarekin egin behar denez, honela behar luke:
Alferrak nekatuta dagoela esaten du(,) lanik ez egiteko.
Lanik ez egiteko, nekatuta dagoela esaten du alferrak.
Beste esanahi bat du esaldi honek, subjektua aldatzen baita:
Alferra nekatuta dagoela esaten du (beste norbaitek)(,) lanik ez egiteko.
4/ Perpausetako batean aditz laguntzailea agerian ez badago, aditz laguntzailea agerian duen perpauseko
aditzarekin egin behar da komunztadura.
Perpaus koordinatuetan, diskurtsoa arintzearren, aditzetako bat ezabatzea berezko baliabidea du euskarak.
Horrelakoetan, mendekoa balitz bezala jokatu behar dugu aditz laguntzailea galdu duen perpausa, nahiz eta bi
perpausak maila berekoak izan.
Maddik liburua hartu zuen, eta berehala itzuli zen. (Aditzak ezabatu gabe)
Maddi, liburua hartu, eta berehala itzuli zen. (Lehen aditza ezabatuta)
Maddik liburua hartu zuen, eta berehala itzuli. (Bigarren aditza ezabatuta)
Horrelakoetan, egokia da subjektua amaieran jartzea, galdegaia izan ezean:
Maddik, etxera itzuli, afaria prestatzen hasi, eta telefonoz deitu zidan. (Bi aditz ezabatuta)
Etxera itzuli, afaria prestatzen hasi, eta telefonoz deitu zidan Maddik. (Bi aditz ezabatuta)
Bestelako esanahia hartzen du honela josiz gero:
Maddik liburua hartu, eta berehala itzuli zen (beste norbait).
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Galdera
"Saber estar": nola eman euskaraz?
Erantzuna
Egoten jakitea
1/ Bereizi behar dira, guk uste, esamolde horren ordain terminologikoa, batetik, eta fraseologikoa, bestetik.
a/ Terminologia-arloari begiratuko diogu lehenik. Testuetan maiz agertzen dira honelako esamoldeak: ikasten
jakitea, entzuten jakitea, elkarrekin bizitzen jakitea, egiten jakitea edo izaten jakitea, besteak beste.
Aski da Heziberri 2020 dokumentuan sartzea. Hona hemen estekak, terminoak konparatzeko (euskarazko
bertsioan, 69. or., 70. or. eta hurrengoak; gaztelaniazko bertsioan 71. or., 72. or. eta hurrengoak):
1. eranskina: Oinarrizko konpetentziak / Oinarrizko zehar-konpetentziak edo konpetentzia orokorrak
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/heziberri_2020/eu_heziberr/adjuntos/Heziberri_2020_e.pdf

Anexo 1: Competencias clave o básicas / Competencias básicas transversales o genéricas
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/heziberri_2020/es_heziberr/adjuntos/Heziberri_2020_c.pdf

Ikus, kasurako, 4. Norberaren autonomiarako konpetentzia: izaten jakitea / 4. Competencia para la autonomía:
sabe ser.
Beraz, ez dugu aparteko eragozpenik ikusten egoten jakitea esamoldea erabiltzeko, lehen aipatutako terminoen
analogiaz (ikasten jakitea, entzuten jakitea, egiten jakitea, izaten jakitea…).
b/ Fraseologia-arloan, berriz, hizkera arruntari begiratuko diogu, hau da, saiatuko gara aztertzen nola erabiltzen
dugun esamolde hori, edo haren ordaina, hobeto esan, testuinguru arruntetan. Hartara, ordain egokiak dira
"(egoera jakin batean) nolako jokabidea izan behar dugun jakitea", "nola portatu behar dugun jakitea",
"jendartean egoki portatzen jakitea", "jendartean jokabide/portaera egokia izaten jakitea". Azken batean, "nola
egon behar den jakitea" diogunean "nola portatu behar den jakitea" esan nahi dugu.
Ñabardurarik ere badago, esate baterako "Badakit egiten" (ezagutza: egin dut inoiz) eta "Badakit nola egin"
(gaitasuna: oraindik ez dut egin) ez dira gauza bera.
c/ Ikus dezagun zertan den gai hau beste hizkuntza batzuetan:
fr Cet écolier présente des problèmes de savoir-être. (https://www.wordreference.com/fres/savoir-être)
es Este colegial tiene problemas de saber estar.
eu Ikasle honek jarrera-arazoak ditu / jarrera desegokia du
(alegia, jokabide-arazoak / portaera-arazoak, edo jokabide desegokia / portaera desegokia)
en knowing how to behave (in society, company), social skills, know how to be / know-how-to-be
Bitxikeria: Wikipedian "savoir-être" bilatuz gero, hizkuntza aldatzen badugu, ingelesez "social skills" dugu,
gaztelaniaz "habilidades sociales", eta euskaraz "trebetasun sozialak".
https://fr.wikipedia.org/wiki/Savoir-être
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_skills
https://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades_sociales
https://eu.wikipedia.org/wiki/Trebetasun_sozialak

2/ Errazago uztartzen dira ikuspuntu biak (terminologikoa eta fraseologikoa) 'egoten jakitea' esamoldeari beste
osagarri bat gehitzen diogunean, naturalago dirudi, alegia; adibidez:
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haurrekin egoten jakitea (≃ haurrekin zer egin eta nola jokatu behar den jakitea).
Isilik egoten jakitea (horrek ez daki isilik egoten).
kantxan egoten jakitea (≃ frontoian, hau da, pilotan ondo jokatzen / aritzen jakitea).
pertsonen ondoan egoten jakitea (≃ jendearekin tratu egokia zein den jakitea).
oreka puntuan egoten jakitea (≃ alde batera edo bestera makurtu gabe, zein den neurria jakitea).
3/ Beharbada, zehaztu behar genuke izan eta egon aditzen eremu semantikoa ez dela gaztelaniazko ser eta
estar aditzen berdina (izan/egon ≠ ser/estar). Hala ere, interferentzia nabarmena dago. Parisen izan naiz
(adibidez: noizbait, txango bat egin dut, bazkaldu dut bertan, eta alde egin dut) eta Parisen egon naiz (zentzu
duratiboa du; adibidez: denboralditxo batean egon naiz, sei hilabetean Erasmus programan) ez dira gauza bera.
Hortaz, euskaldun batzuentzat behintzat, 'izaten jakitea' esamoldeak balio du 'egoten jakitea' adierazteko.
Bestalde, frantsesez (être) eta ingelesez (to be) ez dago bereizketarik; izan/egon edo ser/estar adierazteko aditz
bakarra dute, eta bi adieretarako balio dute.
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Galdera
Actividades hitza nola itzuli behar da, 'jarduerak' ala 'ekintzak'? Sinonimoak dira?
Erantzuna
eskolaz kanpoko jarduerak / eskolaz kanpoko ekintzak: bi esamoldeak erabili ohi dira.
1/ Euskalterm terminologia-banku publikoak biak jasotzen baditu ere, biak ez datoz bat eremu semantiko
guztietan, testuingurua eta adiera zein diren; beraz, ez dira erabateko sinonimoak. Eta esango genuke
hezkuntzaren komunitatean gero eta gehiago erabiltzen dela eskolaz kanpoko jarduerak terminoa, eta gero eta
finkatuagoa dagoela. Hartara, Heziberri 2020 hezkuntza-eredu pedagogikoaren markoan, kasurako, eskolaz
kanpoko jarduera osagarri deitzen zaie.
2/ Euskaltzaidiaren hiztegiak definizio hauek dakartza:
jarduera
iz. Jardutea, aritzea. Ik. jardun2. Nekazaritzakoak ez diren jardueretan. Berrehun enpresaren jarduera
ikertuko du aurten Ingurumen Sailak. Gorputzaren jarduera guztiak zaintzen dituen organoa. Badira
plazer ematen diguten bestelako jarduerak, estetikoak ez direnak.
ekintza
iz. Egitea; aritzeko ahalmenaren gauzatzea edo gauzatze jakina. Ik. egintza. Hitzetatik ekintzetara
igaro. Hanibalen ekintza gogoangarriak. Euskararen aldeko ekintza guztietan. Ekintzak adierazten
dituzten aditzak. Kultura-ekintzak. Ekintza taldea. Ekintza-gizona.
3/ Ikus ditzagun sarrera hauek Elhuyar hiztegian:
actividad
es > eu
•

1 s.f. jarduera; ekintza

la actividad de esta empresa es la fabricación de muebles: enpresa honen jarduera altzarigintza da
actividad cultural: kultura-jarduera, kultura-ekintza, kulturgintza
actividad productiva: produkzio-jarduera
•

2 s.f. (Fís.) aktibitate

actividad sísmica: aktibitate sismikoa
jarduera
eu > es
iz. actividad, ocupación, tarea; ejercicio, práctica
jarduera politiko eta kulturalak: actividades políticas y culturales
eu > fr
iz. activité, occupation, tåche, exercice
finantza-jarduerak: activités financières
jarduera politiko eta kulturalak: activités politiques et culturelles
eu > en
iz. occupation, profession, job; activity; task
bere jardueran: in his occupation
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finantza-jarduerak: financial activities
adin guztietako pertsonentzako jarduera-sorta zabala dago: there is a wide range of activities for
people of all ages
ekintza
eu > es
•

1 iz. acción, acto, obra, actividad

zeu zara zeure ekintzen erantzule: tú mismo eres el responsable de tus actos
kultura-ekintzak: actividades culturales
ekintza-eremua: campo de acción
•

2 iz. (Zuz.) acción

delituzko ekintza: acción delictiva
eu > fr
iz. action, acte, activité
horixe txalotzeko moduko ekintza dela: bien sûr que c'est une action remarquable
eu > en
iz. action, act, activity
ekintza agresiboa: an aggresive act
terrorismo-ekintzak: acts of terrorism
eskolaz kanpoko ekintzak: extra-curricular activities
4/ Aski da definizio horiei begiratzea ñabardura batzuk daudela ohartzeko. Adibidez, enpresaren jarduera eta
enpresaren ekintza bi gauza desberdin dira; jarduera-taldea ≠ ekintza-taldea; jarduera-gizona ≠ ekintza-gizona;
jarduera akademikoa ≠ ekintza akademikoa, eta abar.
Gure iritzian jarduera hitzak zentzu iraunkorra du, eta hobeto adierazten du ikasturte osorako eta maiztasun
jakin batekin antolatzen diren eskolaz kanpoko kultura-, kirola- aisialdi-, hizkuntza- eta bestelako jarduerak
(adibidez: futbola, xakea, saskibaloia, esku-pilota, dantza, robotika, adierazpen artistikoa eta beste); ekintza
hitzak, berriz, zentzu puntualagoa du, eta unean uneko gauzetarako egokia da (adibidez: Zumaiako flyscha
ikusteko txangoa, antzezlan jakin bat ikustera joatea, lantegi jakin bat bisitatzea, eta abar), baina ez horrenbeste
denboran maiztasuna jakin batekin errepikatzen direnak adierazteko. Guk, hortaz, eskolaz kanpoko jarduera
esamoldea hobetsiko genuke. Edozein kasutan ere, bi molde horietarik zein nagusituko den hezkuntzakomunitatearen esku dago, erabiltzaileen esku, alegia. Erakundeek eta hedabideek zein erabili, hura finkatuko
da.
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Galdera
Fisika eta Kimikan konstante hitza ("Presioa konstante mantentzen da") erabili ahal da presioa ez dela
aldatzen adierazteko?
Erantzuna
Bai
1/ Hiztegi guztiek jasotzen dute konstante hitza, izen- zein adjektibo-balioarekin.
a/ Euskaltzaindiaren Hiztegia:
1 adj. Aldatzen ez dena, iraunkorra.
2 iz. Mat. Kopuru aldagaitza.
b/ Orotariko Euskal Hiztegian hainbat lekukotasun zahar agertzen dira:
"Halakotz, ene anaie maiteák, zareten fermu, konstant, abundoso Iaunaren obrán bethiere". Joanes
Leizarraga, Testamentu berria (1571) 1 Korinthianoetara 15. 58
"Bihotz karsu, emaille, samur eta konstant ba"t. A. Mihura, Andredena Mariaren imitacionea (1778).
"Manténi konstánte paziénzian". Joakin Lizarraga Elkanokoa, (1748-1835) Ongi iltzen laguntzeko itzgaiak 81.
c/ Euskalterm Terminologia Banku Publikoan edo Lexikoaren Behatokian, berriz, gaur egungo hainbat
lekukotasun daude.
Fisika
Ekonomia
Fisika
Fisika
Kimika
Ingurumena
Fisika
Fisika
…

ahultze-konstante
amortizazio konstante
atenuazio-konstante
azelerazio-konstante
Boltzmann-en konstante
desintegrazio-konstante
desintegrazio-konstante
Dirac-en konstante

constante de atenuación
amortización lineal; amortización constante
constante de atenuación
constante de aceleración
constante de Boltzmann
constante de desintegración
constante de desintegración
constante de Dirac

d/ Elhuyar Hiztegia:
• 1 izond. constante, persistente

pertsona konstantea eta langilea: una persona constante y trabajadora
belauneko min konstantea: dolor constante en la rodilla
• 2 izond. (Fis.) (Kim.) (Mat.) constante

prozesu isotermikoetan tenperaturak konstante dirau: en los procesos isotérmicos la temperatura
permanece constante
funtzio konstantea: función constante
• 3 iz. (Fis.) (Kim.) constante

oreka-konstantea: constante de equilibrio
Avogadroren konstantea: constante de Avogadro
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Galdera
'Negu' hitza Euskal Herri osoan erabiltzen da?
Erantzuna
Bai,'negu' hitza Euskal Herri osoan erabiltzen da.

1/ Ikus esteka hauek (Euskararen Herri Hizkeren Atlasa):
Fitxa
PDF
Negu
https://www.euskaltzaindia.eus/dok/iker_jagon_tegiak/ehha/280.pdf
Udaberri
https://www.euskaltzaindia.eus/dok/iker_jagon_tegiak/ehha/281.pdf
Uda
https://www.euskaltzaindia.eus/dok/iker_jagon_tegiak/ehha/278.pdf
Udazken
https://www.euskaltzaindia.eus/dok/iker_jagon_tegiak/ehha/279.pdf
Urtarrila
Otsaila
Martxoa
Apirila
Maiatza
Ekaina
Uztaila
Abuztua
Iraila
Urria
Azaroa
Abendua

https://www.euskaltzaindia.eus/dok/iker_jagon_tegiak/ehha/283.pdf
https://www.euskaltzaindia.eus/dok/iker_jagon_tegiak/ehha/284.pdf
https://www.euskaltzaindia.eus/dok/iker_jagon_tegiak/ehha/285.pdf
https://www.euskaltzaindia.eus/dok/iker_jagon_tegiak/ehha/286.pdf
https://www.euskaltzaindia.eus/dok/iker_jagon_tegiak/ehha/287.pdf
https://www.euskaltzaindia.eus/dok/iker_jagon_tegiak/ehha/288.pdf
https://www.euskaltzaindia.eus/dok/iker_jagon_tegiak/ehha/289.pdf
https://www.euskaltzaindia.eus/dok/iker_jagon_tegiak/ehha/290.pdf
https://www.euskaltzaindia.eus/dok/iker_jagon_tegiak/ehha/291.pdf
https://www.euskaltzaindia.eus/dok/iker_jagon_tegiak/ehha/292.pdf
https://www.euskaltzaindia.eus/dok/iker_jagon_tegiak/ehha/293.pdf
https://www.euskaltzaindia.eus/dok/iker_jagon_tegiak/ehha/294.pdf

negualde, negualdi, negute: Negua den denbora, neguak irauten duen aldia
negu beltz, negu gorri, negu min: negu gordina, negu gogorra, negu latza
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Galdera
"Zuregandik sentitzen nuena deskribaezina da". 'Sentitu' aditzarekin 'norengandik' erabil daiteke?
Erantzuna
Ez, "zuregatik/zugatik sentitzen nuena" da molderik ohikoena.
1/ Ikus dezagun zer dioen Euskaltzaindiaren hiztegiak:
sentitu, senti, sentitzen
1 du ad. Zerbaiten sentipena izan. Udazkeneko hotzikara sentitzen dugula gorputzean. Oinaze handia
sentitu zenuen bihotzean. Amodioak ez du karga sentitzen. Maitasuna sentitu ez duenak. Nire barrenean
sentitu nuen poz bat ikaragarria. Ez dakigu zer pentsatu eta sentitu zuen, saio ausart hark zeharo lur jo
zuenean. Neure lagunarenganako sentitzen nuen urrikiak zapaldua nindukan.
2 du ad. Entzun. Gauetan, inork sentitu gabe irekitzen dio atea.
3 du ad. Heg. Damu izan, atsekabe hartu. Mundu honetatik zu joatea, sentitu dugu benetan.
4 da ad. Modu jakin batean izan. Indarberritua sentitzen nintzen, gauza handiak egiteko gai.
2/ Orotariko Euskal Hiztegiak lekukotasun zahar batzuk jasotzen ditu:
sentitu
… Keixak, baduaz arintzen, esan zuan Juanek, eta sentitzen det Don Josegatikan. A. Apaolaza: Patxiko
Txerren (1890), 28…
3/ Bertsozale webgunean, bertso-saioetan entzundako hainbat pasarte daude:
… Arrate lagunak gaur aitortu nahi dizu zugatik sentitzen duen maitemina.
4/ Gaur egungo literaturan ere lekukotasun ugari dago:
… ez dut bizi nahi zugatik sentitzen dudana esan gabe… LABANDIBAR ARBELAITZ, Goiatz: Geltokiak edo
helduta entzuteko abestiak. Elkar (2013)
… Ez dago zugatik sentitzen dudana adierazten duen hitzik… THOMPSON, Jim (euskaratzailea:
GILLENEA, Idoia): Emakume demonioa (Elkar, 1994)
... Ez duzu deus sentitzen nigatik?... FERRANTE, Elena (euskaratzailea: IRIARTE, Miren): Ihesi doana eta
gelditzen dena (Igela, 2016)
... Bat-batean errukia sentitu nuen beragatik..., NIN, Anaïs (euskaratzailea: ARRULA RUIZ,
Garazi): Venusen delta (Txalaparta, 2013)
5/ Horrenbestez, sentitu aditza, Euskaltzaindiaren hiztegian ikusi dugun bezala (1/ puntua) du edo da izan
daiteke; bestalde, sentitu aditzaren erregimenak beste komunztadura batzuk ere onartzen ditu ahozko nahiz
idatzizko tradizioetan (-((r)e(n))gana, -((r)e(n))ganako, -(r)ekiko), honako adibide hauetan ageri den bezala:
... Nobelagileak ez daki gajoari ez ote dagokion, shock egoeran, mina besterik ez sentitzea, mina, errabia
eta gorrotoa, gizon guztienganako... SAIZARBITORIA, Ramon: Lili eta biok (Erein, 2015)
... Niregana sentitzen dunan erakarpen eutsiezinaren berri eman behar dion, ala?... AGIRRE, Katixa: Sua
falta zaigu (Elkar, 2010)
... zurekiko sentitzen nuen amorrua gozotzen eman dut ordutik honakoa... ARANBARRI, Iñigo: Zamaontzia
(Susa, 2011)
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Beraz, "zuregana sentitzen dudan amodioa", "zureganako sentitzen dudan amodioa" eta "zurekiko sentitzen
dudan amodioa" esamoldeak ere usu erabiltzen dira.
Testuinguru jakin batean, dudarik gabe, -era guztietako testuinguruak bururatzen zaizkigu eta- "zugandik
zetorren gorrotoa sentitu nuen" edo horrelako perpaus batean, esate baterako, -gandik marka erabiltzeko
aukera izan dezakegu, eta aditza ezkutatzeko tentaldia izan dezakegu, baina edozein kasutan ere, -gandik
markak adierazten du sentimendu hori zugan igartzen dudala, zugandik datorkidala, alegia, eta ez nik zugana,
zuganako, zurekiko edo zugatik sentitzen dudan zirrara.
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Galdera
"O.E." (Ontzat Emana) eta "Zuzendaria" / "O.E." eta "Zuzendari": zein da egokia zigilu batean jartzeko?
Erantzuna
Zigiluan, O.e. eta Zuzendaria jarri ohi dira, goian O.e. eta behean Zuzendaria, hurrenez hurren, lerro banatan,
irudiotan ageri den bezala. Zigilua diseinatzerakoan, kontuan hartu behar da tokia utzi behar dela -lerro bat edo
gehiago- bi horien artean izena idazteko (gure adibidean: Manuel Garagorri). Halaber, tokia utzi behar da goian
edo aldamenean sinadura jartzeko (ezkerreko irudian, aldamenean jarri dugu sinadura, eta eskuinekoan, goian).

Bi lerrotan jarririk, ez da komunztadura gramatikalik egin behar O.e. eta Zuzendaria sintagmen artean (parentesi
artean edo marra artean idazten denean bezalatsu); bestela, biak lerro berean jarriz gero, eman aditzak nork
kasua eskatzen duenez, Zuzendariak o.e., Zuzendariak ontzat emana edo horrelako zerbait behar luke.
O.e. laburdura idazten da (Ontzat emanik) dokumentu ofizialetan, IVAPen estilo-liburuan zehaztutako irizpideei
jarraituz.
Bestalde, zigilu horretan edo horietan, Zuzendaria dioen tokian, beste kargu batzuk egon daitezke, hala nola
Idazkaria, Ikasketaburua eta beste, eta egitura bera izango dute kasu guztietan.
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Galdera
Hi, Peru! Joango al gaituk Erniora? / Hi, Peru! Joango al gara Erniora?: zein da egokia?
Erantzuna
Hi, Peru! Joango al gara Erniora? Hobetsi behar da, hikako moldea tradizioan izan duen erabilerari jarraituta,
behintzat.
1/ Euskaltzaindiak aditz alokutiboen parte bat baizik ez du finkatu, hikako moldeko paradigmak, hain zuzen.
Hartara, 14. arauan (Adizki alokutiboak - hikako moldea) zehazten du "menderagailu batekin… forma
alokutiboek ez dutela tokirik"; baina ez dio ezer galderei buruz. Gramatiketan eta estilo-liburuetan, berriz,
badugu jarraibiderik (ikus 3/ atala).
Menderagailua daramaten aditzek ez dute alokutiborik eramaten, tradizioan, bederen:
?Joaten gaitukenean esango diat > Joaten garenean esango diat.
?Esan dik ez diala egingo

> Esan dik ez duela egingo.

?Maddi erditu dunala entzun dinat

> Maddi erditu dela entzun dinat

Esaldi honetan, ordea, hika da baina ez alokutiboa:
Konturatu naun hik ekarri dunala (mendekoan ez baitago alokutiborik, dagokion forma baizik).
Bestalde, koherente izan behar dute izenordainak eta aditzak:
*Hik ekarri duzula / *Zuk ekarri dunala
Mendebaldeko hizkera batzuetan, haatik, agertzen dira aditz alokutiboak baldintza-perpausetan:
?Ateratzen baduk, emaiok opari hau.

> Ateratzen bada emaiok opari hau

2/ Nolanahi ere, galderetan ez da ohikoa izan alokutiboa, zenbait mintzamoldetan erabiltzen bada ere:
?Ekarriko zienagu opari bat?

> Ekarriko diegu opari bat?

?Hi, Peru! Joango al gaituk Erniora?

> Hi, Peru! Joango al gara Erniora?

3/ Ikus esteka hauek:
Morfosintaxiaren inguruko zalantzak eta argibideak (2011). Gasteiz: EIMA (217).
"Hikako adizkiak perpaus guztietan erabil daitezke, baina alokutiboak ez. Adizki alokutiboak perpaus
nagusien aditzetan bakarrik erabiltzen dira, eta adierazpen-perpausetan bakarrik, ez galderetan.
Zenbait hiztunek denetara zabaltzen badituzte ere (hizkera batzuetan bereziki), ez dugu gomendatzen
menderagailua daramaten aditzak eta galderetakoak alokutiboan jartzea".
EUSKALTZAINDIA (1987). Euskal Gramatika. Lehen Urratsak II (EGLU II). Bilbo: Euskaltzaindia (392).
"Beste zenbait perpaus motatan ere ez dirudi alokutiboa agertzea zilegi denik. Joera nagusi bezala,
behintzat, ez. Hori da galderazko perpausetan gertatzen dena, eta, baita harridurazkoetan eta
hirugarren pertsonako agintekeran (bego, joan bedi eta antzekoetan, alegia), e.a. Iduri luke, forma
alokutiboa zuzenean baieztatua eta enuntziatua denerako gordetzen dela. Baieztapen soila izatetik
urruntzen garenean alokutiboaren erabilerak debekuak aurkitzen dituela dirudi".
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Galdera
'Trucos' para añadir alimentos en la dieta de nuestras hijas e hijos: nola eman hitzaldi baterako deialdian?
Erantzuna
Trikimailuak gure seme-alaben dietan elikagaiak gehitzeko edo Gure seme-alaben dietan elikagaiak gehitzeko
trikimailuak.
Biak egokiak dira, gure iritzian; baina 'trikimailu' hitza nabarmendu nahi izanez gero, lehenengoa aukeratuko
genuke; izan ere, fokua 'trikimailu' hitzaren gainean jarri, eta arreta-gune bihurtzen baitugu.
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Galdera
'Gainontzeko', 'gainerako': zein da zuzena?
Erantzuna
Aldea euskalki-mailakoa da. Euskaltzaindiak 'gainerako' hobesten du, eta aldaera nagusi jotzen du.
1/ Alabaina, Euskaltzaindiaren hiztegian jasotzen da beste forma batzuk ere erabiltzen direla, hala nola
'gainontzeko' eta gisa horretakoak Gipuzkoan eta Nafarroan,' gainerateko' eta kidekoak Iparraldean, eta
'enparau', 'osterantzeko', 'gainetiko' eta abar Bizkaian.
Gure iritzian, ondare hori aberastasun-iturria izan daiteke euskara estandarra eraikitzeko bidean, hitzen
aldaerak zuhur eta txukun erabiltzen baditugu, erregistro egokian, gure ahozko eta idatzizko jardunak joriagoak
izango baitira.
Aitzitik, dibertsitate hori oztopo bihur daiteke nahas-mahas eta irizpiderik gabe baliatuz gero, emaitzak arraroak
izango baitira, nahi genukeen naturaltasunetik urrunekoak, alegia. Beraz, tentuz aukeratu behar dira, bakanka,
dotoreziaz eta, batez ere, erregistro egokian.
2/ Gehiago jakiteko, ikus esteka hauek:
Euskara Batuaren Eskuliburua (gainerako/gainontzeko)
Euskaltzaindiaren Hiztegia (gainontzean) (enparau) (osterantzean) (gainetiko)
Elhuyar hiztegia (gainontzeko)
Ehulku (gainontzeko; gainerako)
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Galdera
'Oraindik' iraganaldiko ekintzetan ere erabili daiteke?
Erantzuna
Bai
1/ 'oraindik'/'artean': Ez dago arau zorrotzik ematerik; izan ere, euskaldun askorentzat orainaldirako zein
lehenaldirako erabiltzen da 'oraindik' adizlaguna. Beraz, zilegi da horrela erabiltzea. Nolanahi ere, bi aukerak
dituzten hizkeretan, 'oraindik' orainaz jarduteko erabiltzen da, eta 'artean' lehenaz jarduteko. Hona hemen
erabilera hori gaurko euskal prosako eredu batzuetan:
Artean, askok begirunea ziotela ematen zuen-eta, denborak argiago esango zidan nork zion halakoa, eta
zenbaterainokoa.
Besteak, gora egiteko agindu zidan hark, ainguraren alderantz egin zuen, brankara; Martin Mihurubikoa
zen, artean ezezaguna niretzat.
Baina Axularren prosaren ederra eta haren erretorika miresten zenituen zuk artean, ez hainbertze haren
dotrina.
2/ Euskaltzaindiaren hiztegian ere, 5. adieran (letra lodia gurea da), lehenaldiko erabilera jasotzen da:
oraindik
1 adb. Aipaturiko unean egintza edo egoera batek bere hartan dirauela adierazten duen hitza.
Ik. oraino. Hasieran gaude oraindik. Aspaldi etorri zitzaion ezkontzeko garaia, baina ezkongai dago
oraindik.
2 adb. (Lehenaldiko testuinguruetan). Ik. artean 5. Hango mintzairaren nagusitasunak, ahultzen
zihoalarik, iraun zuela oraindik. Beste aldean nengoen oraindik atzo.
3 adb. (Ezezko esaldietan, gertatzekoa dena oraingoz ez dela gertatu adieraziz). Oraindik ez da etorri. Nire
ordua oraindik ez da bete. Oraindik ez dira gauzak zeharo erabaki.
4 adb. Errepikatzea edo areagotzea adierazten duen hitza. Hona oraindik beste adibide bat. Ederra da
bere egituran, eta ederragoa oraindik bere ariman. Oraindik hobea egongo da gerora. Badira abereak
oraindik gutxiago bizi direnak. Areago oraindik: (...). Oraindik gehiago.
3/ Ikasmaterialetarako, berriz, EIMAk hau zioen 2011n, Morfosintaxiaren inguruko zalantzak eta argibideak
liburuko 7.1.4 atalean, 177. orrialdean:
"Aukera biak dituzten hizkeretan, oraindik eta artean bereizi egiten dira; artean erabiltzen da iraganaz (953.
adibidea) nahiz gertakizun denaz ari garela...
(953) Diruaren kontuak egin barik nengoen, artean ez baininduen urrearen promesak kezkatzen.
(954) Datorren urtean, gazte(ak) izango gara artean".

83

Galdera
Nola esaten da lastonar euskaraz? 'Albitz-belardi' egokia da?
Erantzuna
Bai
1/ Euskaltzaindiaren hiztegiak honela dio albitz sarreran:
iz. Lastodunen familiako landarea, hosto luze latzak dituena eta kare gutxiko lurretan hazten
dena (Brachypodium pinnatum).
albitz-belar Albitza.
2/ Datu jakingarri gisa, Joan Corominesek azaltzen digu lastón hitzaren etimoa Breve diccionario etimológico de
la lengua castellana hiztegian (354. or):
'nombre de ciertas gramíneas', h. 1817. Deriv. del vasco lasto 'paja' o de su antecedente prerromano.
3/ Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren web gunean (Ingurumena / Dibertsitate biologiko eta
geologikoa / Ekosistemak eta habitatak) ageri den bezala, erabat normalizatuta dago albitz-belardi:
Brachypodium pinnatum-aren albitz-belardia edo bestelako larre mesofiloak - Landarediaren Mapa.
Eta, konparatu nahi izanez gero, esteka honetan duzu orri horren gaztelaniazko bertsioa (lastonar).
4/ Albizti, Albiztui, Albiztegi, Albitzu, Albisu aldaerak ere maiz agertzen dira toponimian eta onomastikan. Hona
hemen adibide batzuk:
Malloak: Uakorri Albizti korridoretik, Aldaon, Baratzail, Gaintza - mendikolore
Albiztui parajea (Orozko) Mantzarraga eta Orrotegi auzoetatik hurbil
Albiztui / Abiztegi... etxe- eta erreka-izenak (Zornotza).
Albitzu auzoa (Zeberio)
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Galdera
'Primeran': ondo esanda dago euskaraz?
Erantzuna
Bai, primeran.
1/ Maiz erabiltzen da. Baina, jakina, kontuan hartu behar da zein den testuingurua eta hizkuntza-maila.
a/ Ikus dezagun zer dioen Euskaltzaindiaren hiztegiak:
primeran

adb. Gip. Beh.
'Bikain', 'oso ongi'.
Uste dut primeran moldatuko garela.
Primeran atera zen dena.

Adberbioa (adb.), Gipuzkoan erabilia, batik bat (Gip.), eta behe-mailakoa (Beh.), Akademiaren iritzian.
Gure ustez, lagunartekoa da, ohikoa, hedatzen ari da, eta Euskal Herri osoan erabiltzen da gaur egun.
b/ Elhuyar hiztegiak ere horrelatsu jasotzen du:
primeran

adb. (lgart.)
'de primera', 'muy bien', 'estupendamente', 'espléndidamente', 'genial'
primeran jan genuen!:
¡comimos de primera!
Galizian eta Portugalen ibili gara oporretan, eta primeran pasatu dugu:
hemos estado de vacaciones en Galicia y Portugal, y lo hemos pasado estupendamente

Ze soineko polita! Primeran duzu!:
¡Qué vestido más bonito! ¡Te queda genial!
dena primeran atera zen:
todo fue de maravilla
Berdintsu, adberbioa (adb.) eta lagunarteko hizkerakoa (lgart.), baina ez da euskalkirik aipatzen.
c/ Sinonimo batzuk lagunarteko erregistroan:
bapo, mundial...
Sinonimo batzuk erregistro neutro edo jasoagoetan:
oso ondo/oso ongi, hagitz ongi, biziki ontsa, ederto/ederki, bikain, ezin hobeto/ezin hobeki...
2/ Hainbat idazleren liburuetan agertzen da primeran. Bakan batzuk gogora ekartzearren:
Odolean neraman, IRIGOIEN, Joan Mari (Elkar, 2004)
Euliak ez dira argazkietan azaltzen, ITURRALDE, Joxemari (Erein, 2000)
16 ipuin amodiozko, MENDIGUREN ELIZEGI, Xabier (Susa, 2002)
Itsasoan euri, GARZIA, Joxerra (Alberdania, 2003)
Naturaren mintzoa, ZABALA, Pello (Alberdania, 2000)
Mutuaren hitzak, ETXEBERRIA, Hasier (Susa, 2005)
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Hogeita bina, EGAÑA, Andoni (Hariadna, 2004)
Labartzari agur, TXILLARDEGI (Elkar, 2005)
Euskara batua, ZUAZO, Koldo (Elkar, 2005)
Eta handik gutxira gaur, RODRIGUEZ, Eider (Susa, 2004)
Pasaia blues, CANO, Harkaitz (Susa, 1999)
Gauza txikien liburua, ARISTI, Pako (Erein, 2004)
Elurretan hotsak, SASTRE, Pablo (Susa, 2004)
Baita hainbat itzulpen-lanetan ere:
Desio izeneko tranbia, WILLIAMS, Tennesse / PAYA, Xabier (Alberdania-Elkar, 2006)
Sistema periodikoa, LEVI, Primo / GARZIA, Juan (Alberdania, 1998)
Homo Faber, FRISCH, Max / ARRIETA, Joxe austin (Elkar, 2001)
3/ Hitz gutxitan, primeran esamoldea primeran dago, gure iritzian.
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Galdera
'odonatu': ondo esanda dago euskaraz?
Erantzuna
Bai
1/ Euskaltzaindiaren Hiztegiak ez du odonatu hitza jasotzen, baina aptero, diptero eta beste hainbat hitz ere ez,
zientzia-arloko testuetan ohikoak diren arren.
Horrelakoak kontsultatzeko, badira beste iturri batzuk, hala nola Elhuyar Hiztegia, Harluxet Hiztegi
Entziklopedikoa, Euskalterm Terminologia Banku Publikoa eta beste asko.
2/ Guk definizio hau emango genuke:
odonatu
Lat. zient. Odonatus (gr. ὀδών, odṓn 'hortz' + lat. -ātus).
iz./izond. zool. Intsektuez mintzatuz, begi handi konposatuak dituena, sabelalde luze eta mehea eta lau
hego garden eta zaintsu dituena, eta harraparia dena; adib., burruntzia edo sorgin-orratza. Pluralean,
taxon horren izena.
Burruntziak odonatuen ordenako intsektuak dira.
Beraz, latin zientifikotik jasotako hitza da odonatu, eta bi osagai ditu; batetik, grekotik hartutako ὀδών, odṓn
'hortz', itxuraz, baraila horzdunak dituztelako, eta, bestetik, latinezko -ātus atzizkia. Izena edo izenondoa izan
daiteke, eta zoologia-arloan erabiltzen da.
3/ Euskaltzaindiaren Hiztegiak oso antzeko definizioa dakar burruntzi sarrerako bigarren adieran:
burruntzi
2 iz. Intsektu buru-biribila, sabelalde luze eta mehea eta lau hego garden eta zaintsu dituena (Libellula).
Ik. mariorratz; mariburduntzi; sorgin-orratz.
Burruntziak hirurogeita bost kilometro egin ditzake orduko.
4/ Harluxet Hiztegi entziklopedikoan ere artikulu hau dago:
odonatu
iz. eta izond. ZOOL. Burduntzi izena ere ematen zaien pterigotoen subklaseko zenbait intsektuz esaten da.
Odonata ordena osatzen dute.
5/ Elhuyar Hiztegiak sarrera biak jasotzen ditu:
odonato adj./s.m. (Zool.) odonatu
libélula s.f. (Zool.) burruntzi, sorgin-orratz, mariorratz; txerren-burduntzi
6/ Gure inguruko hizkuntzetan ere termino zientifiko bera erabiltzen da.
Galegoz odonatos; katalanez odonats; ingelesez odonata (latinezko plurala ohikoa da ingelesez);
frantsesez odonates; alemanez odonata; gaztelaniaz odonatos…
Beraz, zilegi da euskaraz odonatuak erabiltzea, oraindik Akademiak hiztegira ekarri ez badu ere.
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Kontuan hartu behar da zein erregistrotan ari garen. Alemanez, libellen esaten da erregistro arruntean, eta
horrela dakar Wikipediak hizkuntza horretan, eta odonata izen zientifikoa (Wissenschaftlicher Name) da.
Euskaraz ere, egoki iruditzen zaigu burruntzi hizkuntza-maila arrunterako, eta odonatuak zientzia-hizkerarako.
Gehiago jakiteko, ikusi Wikipediako artikulu hauek:
https://eu.wikipedia.org/wiki/Odonatu
https://gl.wikipedia.org/wiki/Odonatos
https://ca.wikipedia.org/wiki/Odonats
https://en.wikipedia.org/wiki/Odonata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Odonata
https://de.wikipedia.org/wiki/Libellen
https://es.wikipedia.org/wiki/Odonata
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Galdera
'Situación', 'emplazamiento': nola eman euskaraz?
Erantzuna
kokaleku-plano terminoa erabili behar da, gure iritziz, 'plano de emplazamiento' terminoaren ordain gisa,
eta kokapen-plano terminoa 'plano de situación' esateko.
1/ Bereizi behar dira hizkera arrunta eta erabilera terminologikoa. Hizkera arruntean sinonimoak dira hitz
horiek, euskaraz bezala gaztelaniaz ere. Baina erabilera terminologikoan bahe xehea erabili behar da, batean
zein bestean.
a/ Euskalterm Terminologia Banku Publikoak kokaleku-plano terminoa jasotzen du:
Definizioa : instalazio bat ezarriko den edo eraikin bat kokatuko den lekua xehetasunez eta neurriak
adieraziz erakusten duen planoa.
eu kokaleku-plano (4)
es

plano de emplazamiento

fr

plan d'emplacement

en map of placement
[Geomatika eta topografia Hiztegia] [2018]
Terminologia Batzordeak ponderazio-markak erabiltzen ditu terminoen fidagarritasuna adierazteko:
0 Baztertu beharreko terminoa (Terminologia Batzordeak onartzen ez duena).
3 Termino onartua (baina ez lehenetsia, beste bat gomendatzen delako).
4 Termino behin-behinean normalizatua/gomendatua (Terminologia Batzordearen onespenaren zain).
4
Termino normalizatua/gomendatua.

Euskaltermek kokaleku-plano terminoa hobesten du zalantzarik gabe, izan ere, 4 zenbakia jarri dio termino
horri, beraz, termino normalizatutzat eta gomendatutzat jotzen du, behin-behinean eta Terminologia
Batzordearen onespenaren zain bada ere. Beraz, estandarizazio bidean dago, finkatuta, neurri batean, eta
horrela erabili behar genuke 'plano de emplazamiento' adieran.
b/ Arazoa plano de situación terminoarekin daukagu. Batetik, Terminologia Banku Publikoak ez du termino
hori jasotzen, eta , bestetik, Arkitektura Hiztegiak 'kokaleku-plano' ematen du bietarako, plano de
emplazamiento nahiz plano de situación terminoen ordain gisa, eta ez du ebazten anbiguotasun hori.
2/ Beste iturri batzuetara jo behar dugu argi bila, zehaztu nahi badugu binomio horren bigarren elementua
(plano de situación). Erabilerak erakutsiko digu bidea. Izan ere, ez da aski esamoldea proposatzea. Zein termino
erabiltzen den hedabide, argitalpen, hezkuntza sistema eta administrazioetan, hura nagusituko da. Azter
dezagun sarean erabilitako moldeen lagin txiki bat:
a/ Zerrenda honetako planoetan, 'kokapen' da formarik erabiliena situación hitzaren ordain gisa, eta
'kokaleku' emplazamiento terminoa emateko:
Lasarte-Oriako udala [situación 'kokapen']
http://www.lasarte-oria.eus/documents/298010/8352884/01.2.Anexo_II.Soportes_para_+murales.pdf/f0b1404a-e2fc-9790-1170-aa727a90f652
Ibarrako udala [situación 'kokapen']
https://www.ibarra.eus/documents/309088/1070043/I.01+SITUACION+EN+TOLOSALDEA.pdf/d73dcd
b3-1c5f-4938-81d9-3e5141d1c2ba
Mañariko udala [plano de situación 'kokapen-plano']
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http://www.mañaria.eus/es-ES/Servicios/Urbanismo/Documentacin%20grfica/OP_2.pdf
Basauriko udala [situación 'kokapen']
http://www.basauri.net/sites/www.basauri.net/files/01_situacion_emplazamiento_01_situacion_em
plazamiento_1.pdf
Debako udala [plano de situación 'kokapen-plano']
https://www.deba.eus/es/tramites/perfil-de-contratante-historico/adjudicacion-del-uso-privativo-dela-via-publica-para-la-instalacion-de-puestos-de-venta-de-helados-en-el-paseo-de-la-playa-dedeba/ANEXOII.pdf
Etxebarriko udala [situación 'kokapen']
http://www.etxebarria.biz/es-ES/Municipio/Documentacin%20grfica/S.1A.1.pdf
Gautegiz-Arteagako udala [plano de situación 'kokapen-plano']
http://www.gautegizarteaga.com/es-ES/Ayuntamiento/Urbanismo/avance_2018_Planos/10_1717PGOU_GAUTEGIZ%20ARTEAGA_AVANCE_AP03_AREAS%20DE%20INTERES_2018_08.pdf
Donostiako Basque Culinary Center [situación 'kokapen' / emplazamiento 'kokaleku']
https://www.bculinary.com/public_licitaciones/arquitectura/lote030/02_planos/001_pe_l_01_situaci
on.pdf
Larrabetzuko udala [situación 'kokapen']
http://www.larrabetzu.eus/es-ES/Ayuntamiento/SortuLarrabetzu/Avance%20Planos/01%20Situacion.pdf
b/ Web-orri hauetan, berriz, 'leku-plano' erabiltzen dute plano de situación terminoaren ordain gisa.
Aipatzea merezi du, baina gutxiago erabiltzen da, eta antzekoegiak dira 'leku-planoa' eta 'kokaleku-plana'
plano de situación eta plano de emplazamiento adierazteko:
Ispasterko udala [plano de situación 'leku-plano']
http://www.ispaster.net/esES/Servicios/Urbanismo/03_Avance_textos/ANEXO%203%20ERANSKINA_Katalogoa_Parte20.pdf
Zornotzako udala [plano de situación 'leku-plano']
https://www.amorebieta-etxano.eus/es/ayuntamiento/plan-general-de-ordenacion-urbana/pgouavance/documentacion-escrita/1530-c-avance_anexo-5_-catalogo-patrimonio.pdf
c/ Koherentziarik gabe jokatzen dute beste web-orri batzuetan, eta nahas-mahas erabiltzen dituzte
terminoak:
Igeldoko itsasargia [situación 'kokapen' / plano de situación 'kokaleku-plano']
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/791ad220-5232-4449-852a2239fcc5516f/DOC20140210141256PLANOS+RELACION+UNIDADES+ADECUACION+FARO+IGELDO+11
18-2014+.pdf?MOD=AJPERES
Bilboko udala [situación 'kokaleku' / plano de situación 'kokapen-plano']
http://bilbao.net/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=C
ontentdisposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3Dplay_day_
planos.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1273946887
667&ssbinary=true
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Arkitektura Hiztegia [plano de emplazamiento, 'kokaleku-plano' / plano de situación, 'kokaleku-plano' /
situación f (emplazamiento) 'kokagune', 'kokaleku']
http://www.ehu.eus/arkitekturahiztegia/
d/ Beste aldaera batzuk, berriz, bakanago agertzen dira:
Adorez 5000 Hiztegia [plano de situación a escala 'eskalako kokaera-plano']
http://www.bostakbat.org/azkue/index.php?t=plano&q=3
3/ Beraz, 2/ ataleko a/ puntuan islatzen den bezala, orain arte euskara teknikoan izan duen erabilera kontuan
harturik, maiz agertzen baita, iruditzen zaigu 'kokapen-plano' proposatu daitekeela plano de situación emateko.
Bestalde, lehen esan bezala, termino normalizatutzat eta gomendatutzat jotzen du Euskaltermek 'kokalekuplano' plano de emplazamiento emateko.
Edozein kasutan ere, berriz esan behar dugu ez dagoela gure esku horrelako auziak ebaztea. Geure proposamen
xumeak arrakasta badu eta erabiltzaileek baliatzen badute, aurrera egingo du. Baina erabilerak erabakiko du
zein termino gailenduko den estandarizazioaren bide honetan. Hedabideek, erakundeek eta hizkuntzakomunitatean eragina duten gainerako aktoreek dute azken hitza.
4/ Azkenik, eman dezagun definizio txiki bat:
Kokaleku-planoa

Kokapen-planoa

Ikuspegi zehatzagoa dakar, hau da, proiektua kokatuta
dagoen eremuaren zooma da.

Ikuspegi orokorra dakar, hau da, proiektua kokatuta
dagoen udalerriaren, hiriaren, lursailaren eta abarren
ikusbide zabala.

Tratatu beharreko espazioa zedarritzen duten kale edo
guneen izenak zehazten ditu.

Ez du besterik zehazten. Begiratu soil batez ondo
ikusten da non dagoen tratatu beharreko gunea.

Hauek dira ohiko eskalak:
1:1000 - 1:5000

Hauek dira ohiko eskalak:
1:10000 - 1:25000
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Galdera
"Somos un hervidero de talento y fusión": nola eman euskaraz?
Erantzuna
Gurean talentua eta fusioa beti borbor
Gurean talentua eta fusioa beti pil-pilean
…
1/ Arazo korapilatsua eta erronka interesgarria izaten da horrelako esloganak beste hizkuntza batean ematea;
izan ere, polisemia izaten da saltsa horietako perrexila. Sortzaileak jolasean aritzen dira konnotazioarekin eta
denotazioarekin horrelako izenburuak plazaratzen dituztenean, eta ez ohi da kontu makala baliokide garbiak
aurkitzea, ez gurean ez gainerako hizkuntzetan.
Bertsio horiek bururatu zaizkigu guri, eta, aukeran, lehenbizikoa dugu gogokoago; baina beste hainbat izan
litezke gureak bezain egokiak edo are egokiagoak.
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Galdera
'zenezakeen', 'zenezaken': zein da zuzena?
Erantzuna
zenezakeen
1/ *zenezaken forma ez da zuzena. Euskaltzaindiaren 78. arauaren izenburua Aditz Laguntzaile Batua da, eta
honela dio 6. orrialdean (adi 5., 9., 10. eta 11. lerroei; letra lodia gurea da):
… adizkiari -en eta -ela atzizkiak eransterakoan gertatzen den forma-aldaketaz egiten den
oharraz gainera (ikus 1. oharra), beste hau ere kontuan hartu behar da:
• -z + -en/-ela > -zen/-zela (naizen/naizela, haizen/haizela, etab.)
• -te + -en/-ela > -ten/-tela (zareten/zaretela, duten/dutela, luketen/luketela, etab.)
• -ke + -en/-ela > -keen/-keela (litzatekeen/litzatekeela, lukeen/lukeela, etab.)
• -n + -en/-ela > -n/-la (nintzen/nintzela, zen/zela, zedin/zedila, zezan/zezala, zizun/zizula, z a t e keen/zatekeela, etab.)
Hortaz, azken bi arauok kontuan hartuz:
nintzateke + -en/-ela > nintzatekeen/nintzatekeela.
nintzatekeen + -en/-ela > nintzatekeen/nintzatekeela.
Hots: nintzatekeen/nintzatekeela-ren azpian, nintzateke (alegiazko) + -en/-ela izan dezakegu edo
nintzatekeen (iragana) + -en/-ela.
• -t +-en/-ela > -dan/-dala (zaidan/zaidala, dudan/dudala, etab. )
• -k/-n +-en/-ela > -an/-ala, -nan/-nala (zaian/zaiala, dunan/dunala, etab.)
• bokala +-en/-ela > bokala + -n/-la (dion/diola, zaigun/zaigula, duzun/duzula, dien/diela, etab.),
baina, adizkiaren azken bokala -u bada, eta -u hori pertsona markari (-gu, -zu...) ez badagokio (gaitu, du,
ditu, etab.) orduan:
• -u+-en/-ela > -uen/-uela (gaituen/gaituela, duen/duela, etab.)
(Ohar hauek Euskaltzaindiak Bilbon, 1997ko azaroaren 28an egindako bilkuran onartu zituen).
Beraz -ke morfemaren ondoan -en atzizkia erantsiz gero, emaitza -keen izango da beti, lehenaldiko adizkia nahiz
erlatibozko forma izan.
Aditz Laguntzaile Batua estekan duzu aditz laguntzailearen paradigma osoa
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Galdera
Arrain-isatsa definitzeko, "sukaldaritzan erabiltzen den uretan bigundutako gelatina" dakar webgune batek.
Ikasle batek ere arrain-isats erabili du arrainekiko alergia aztergai duen lan batean. Azalduko didazue termino
horren jatorria? Hiztegi Batuan isats hitzaren adierak bi dira: 'arrainaren isatsa' eta 'zerbaiten amaiera'.
Egungo Testuen Corpusean 15 aldiz agertzen da arrain-isats, eta guztietan Euskaltzaindiaren Hiztegi Batuak
jasotzen duen esanahiarekin. Zergatik ez da arrain-gelatina erabiltzen? Beste zerbait ere esan nahi du?
Erantzuna
arrain-isats forma jasotzen du Leioako Ostalaritza Eskolako Gastronomia Hiztegiak Glosarioan (Ongailuak,
espezieak eta gehigarriak atala), eta, zuk diozun bezala, definizio hau ematen du:
arrain-isatsak : Uretan bigundutako gelatina, zenbait jaki gazi edo gozo prestatzerakoan disolbatzen dena
loditasuna emateko.
1/ Arrain-isatsa gelatinak egiteko erabiltzen den gehigarri naturala da. Arrain-isatsa zenbait arrainen igerimaskuritik ateratzen da, hala nola gaizkatatik edo bakailaotik. Kolageno forma berezia du, eta gelatinak sortzeko
ezaugarri bikainak ditu. Gaur egun, ordea, gero eta gutxiago erabiltzen da produktu hori, eta gero eta maizago
behi- edo txerri-jatorriko kolagenoz egindako gelatinak.
Arrain-isatsa gelatina gozoak edo gaziak egiteko erabiltzen da. Gelatina tinkoak eta testura leunekoak egiten
dira arrain-isatsarekin. Hautsetan eta xaflatan saltzen da. Gelatina-xafla horiek, beraz, arrainekin nahiz behi edo
txerrien hezur eta larruekin egiten dira.
Hortaz, arrain-isats metonimiarekin batera, gure ustez, gelatina-xafla terminoa ere egokia da. Izan ere, gaur
egun, behi- edo txerri-jatorrikoak dira maizenik.
2/ Euskaltzaindiaren Hiztegian, berriz, adiera arruntak jasotzen dira; zeure galderan aipatzen dituzun biak:
isats1
1 iz. Animalia askoren bizkarrezurra amaitzen den luzakina. Ik. buztan. Txakurrak isatsa jasorik. Astoari
isatsaren azpitik makila sartu zionean. Sugeari isatsetik helduz. Burutik isatsera. Zerri isats-motzak.
2 iz. Gauza baten azken zatia edo ondorioa. Kometaren isatsak bidean uzten dituen hauts puntuak. Nire ibili
nahi hori gogo ezkutu haien isatsa zen.
3/ Euskal Onomastikaren Datutegian (EODA) ere adiera arruntean agertzen da, balio metonimikorik gabe,
Lamina izenari dagokion sarreran (letrakera lodia gurea da):
Lamina : Urarekin lotua dagoen izaki mitologikoa. Deskripzio asko badaude ere, eskuarki emakume ederrak
izaten dira, baina ahate hankak ohi dituzte edo arrain-isatsa -kostaldean eta ibai ertzetan batik bat, Ibaizabalen
edo Bidasoan esaterako-, eta leize, iturri eta osinen inguruetan bizi ohi dira. Aiurri onekoak dira, eta sarri
mesedeak egiten eta eskatzen dituzte, nahiz inoiz kalte ere egiten duten. Mari bezala ilea orrazten agertu ohi
dira, urrezko orrazia erabiliz. Euskal Herrian ehundaka toponimotan gorde da lamina izena: Lamiaran,
Lamiarrieta, Lamierreka, Lamiturri... Baliokide maskulinoa Maide da. Aldaera: Lamia.
4/ Gure inguruko hizkuntza gehienetan ere antzeko terminoak erabiltzen dira. Ikus ditzagun batzuk:
es
fr
ca
pt
it
de
en

cola de pescado, colapez, colapiscis, colapí, colapiz
colle de poisson, ichtyocolle
ictiocol·la, cola de peix
ictiocola
colla di pesce
hausenblase
isinglass

https://es.wikipedia.org/wiki/Cola_de_pescado
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colle_de_poisson
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ictiocol%C2%B7la
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ictiocola
https://it.wikipedia.org/wiki/Colla_di_pesce
https://de.wikipedia.org/wiki/Hausenblase
https://en.wikipedia.org/wiki/Isinglass

Ingelesezko forma nederlandera zaharretik dator (huisenblas), eta hura alemanieratik (hausenblase: hausen
['gaizkata': lat. huso generoko gaizkata-espezie bi: huso huso eta huso dauricus] + blase [bladder: 'igerimakuria'])
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Galdera:
"Venirse arriba": nola eman behar da euskaraz?
Erantzuna
Gora egin egokia izan liteke lagunartean erabiltzeko.
1/ Irakindakoan, 'gainez' edo 'gainezka' egin duela esaten dugu esnea lapikotik irtetean. Horren sinonimoa da
'gora egin' aditza. Metafora bisual adierazkorra da, ondo islatzen du egoera, eta ez da urruntzen gaztelaniazko
lokuziotik.
2/ Halaber, gure ustez, honela itzul liteke lokuzio hori kalkoetara jo gabe:
a/ (lur jota edo gogogabeturik dagoena) 'biziberritu', 'bizkortu', 'suspertu', 'bizitu', 'azkartu', 'kemena hartu'...
b/ (zerbait egitera) 'adoretu', 'ausartu', 'atrebentzia hartu', 'animatu'...
c/ (egoera jakin batean) 'berotu', 'harrotu', 'puztu', 'asaldatu', 'ahoa/burua berotu', 'harroxko/hantuste
jokatu'…
3/ Gaztelaniaren eragin nabarmena dela eta, esamolde baten isoglosa hedatzean, gurean ere presioa egiten du,
eta interferentziak sortzen dira. Erabateko baliokideak bilatzen ditugu ñabarduraren bat igartzen bide dugulako,
eta atea irekitzen diegu alferrikako kalkoei adierazkortasunaren bila. Hala ere, aberastu behar ditugu
erregistroak.
4/ Lokuzio arrakastatsu horrek zezenketen munduan du jatorria, handik kirolen esparrura hedatu, eta eremu
guztietan dago gaur; venirse abajo esamoldetik analogiaz sortua, irse arriba behar luke erabat parekoa izateko,
baina lausotuz doa ir eta venir aditzen arteko aldea, laguntzaile gisa erabilita bederen, beste hizkuntza
erromaniko batzuetan bezala.
Maiztxo erabiltzen dira venirse abajo eta venirse arriba, ohikoagoak diren desanimarse/derrumbarse eta
animarse/crecerse/exaltarse aditzen kaltetan. Polisemikoa da, argot-mailakoa batzuetan (subidón hitzaren
pare), eufemismo gisa erabiltzen da inoiz jokaldi makurren bat zuritzeko. Polisemiak franko eragozten du
esamolde bakarraz ordezkatzea.
c/

c/

b/
a/
c/

c/
a/
b/c/

Gurtel: trago batzuk hartu nituen, eta atrebentzia hartu
nuen…
'puztu nintzen', 'atrebentzia hartu nuen', 'animatu nintzen',
'ausartu nintzen', 'adoretu nintzen'…
erakundeekiko errespetu falta areagotuz joan zen, harik eta
akusatua harrotu egin zen punturaino...
'berotu', 'asaldatu', 'harrotu'…
Peter animatu egin zen, Sandro Rey zela sinetsita.
obra aurkeztu zuten, eta antzoki osoa piztu zen.
'piztu', 'berotu', 'suspertu'…
egun batean, ahoa berotu zitzaion / abaila hartu, eta
beldurrak airean edukiko ninduela esan zidan.
'ahoa berotu zitzaion', 'abaila hartuta'…
hizlaria berotu zen atzo.
'berotu zen'…
behin gola sartuta, taldea biziberritu zen…
'biziberritu', 'berpiztu', 'suspertu', 'golak"hauspotu zuen'…
entrenatzailea harrotuta dabil eta hantuste jokatzen du.
'harrotuta', 'harroxko dabil', 'hantuste jokatzen du'…
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Gurtel: había tomado unas copas y me vine
arriba...

el acusado fue intensificando esa falta de respeto
institucional, hasta el punto de que se vino
arriba...
Peter se vino arriba, creyéndose Sandro Rey.
fue la presentación de la obra, y todo el teatro se
vino arriba.
un día se vino arriba, y me dijo que iba a hacer que
me muriera de miedo.
el ponente se vino arriba ayer.
una vez que nos marcaron, el equipo se vino
arriba…
el entrenador está crecidito y se viene arriba.

b/

c/
c/

b/
c/

Mou berotu da Chelsearen festan, eta animatu da "Urdina
da kolorea" kantatzera.
'berotu', 'adoretu'…
puztu egin zen kamerek enfokatu zutenean.
'puztu'…
alderdiko buruak aitortu du bere kidea berotu egin zela
eta...
'berotu zen', 'ahoa berotu zitzaion'…
ezbeharren aurrean adoretzen den horietakoa duzu.
'adoretu', 'kemendu'...
bera baino gutxiago direnen aurrean harrotzen den
gizagaixoa.
'harrotu', 'harroxko jokatu', 'hantuste jokatu'…

96

Mou se viene arriba en la fiesta del Chelsea y se
anima a cantar "Azul es el color".
se vino arriba cuando las cámaras la enfocaron.
el líder de la formación ha reconocido que su
compañero se vino arriba y que...
es de esas personas que se viene arriba ante las
adversidades.
un pobre hombre que se viene arriba ante los que
son menos que él.

Galdera
"Hauspoa ProgramaKO printzipioak", "Hauspoa ProgramaREN printzipioak": Zein da zuzena?
Erantzuna
Hauspoa ProgramaREN printzipioak
1/ Egokiagoa dirudi -en loturak (programa horrek bereak dituen printzipioak). Hori da interpretaziorik ohikoena
eta naturalena. Antzekoak dira beste hauek: Uztardura Teoriaren printzipioak, Geometriaren eta
Trigonometriaren printzipioak, Zinetikaren printzipioak, Optikaren printzipioak, egitura narratiboaren
printzipioak, forma abstraktuaren printzipioak…
2/ -ko eta -en izenlagunak
Zaila da jarraibide zehatza ematea. Euskaltzaindiak ez du araurik eman gai honi buruz, baina estilo-liburuetan
eta gramatiketan irizpideak ematen dituzte. Lehenik eta behin, kontuan hartu behar da nongo eta noren
galdetzaileen erreferentzia; hau da, lotura semantikoari begiratu behar diogu.
• -ko: 'Kokapena' adierazten du, oro har, nongo kasuak (tokia, denbora, helburua…): eskualdeko errepideak,
asteko jarduerak, filosofiako galderak, Gernikako Juntetxea, egunsentiko argia, aisialdiko trepetak, giharreko
mina...
• -en: 'Jabetza' (arrebaren etxea) eta beste zenbait ideia: agentea (idazlearen liburua), pazientea (testuaren
bertsioa), gaia (gauaren eragina), osotasun/zati erlazioa (berokiaren poltsikoa), neurria (arrainaren luzera,
Ilargiaren tamaina), irudikapenak (aitonaren argazkia, zaldiaren estatua)...
Batzuetan, egokiagoa da -en lotura, adibidez, obraren/tesiaren zuzendaria, argitalpenaren/bideokliparen
zuzendaria, hankaren erradiografia, antzokiaren planoa, eta abar. Besteetan, berriz, biak dira zilegi, ñabardurak
ñabardura:
Nongo
Euskaltzaindiko bilera (han egin baita)
elkarteko aretoa (elkartean baitago)
Euskal Herriko historia (Euskal Herrian gertatua)
etxeko jabea (egoitzan bizi direnen buru egiten duena)
elizako isiltasuna (toki isila)
eskolako iritzia (eskolako jendearen iritzia)

Noren
Euskaltzaindiaren bilera (euskaltzainena)
elkartearen aretoa (elkartearen jabetzakoa delako)
Euskal Herriaren historia (Euskal Herria subjektu duen historia)
etxearen jabea (eraikinaren legezko jabea)
Elizaren isiltasuna (erakundeak ez du iritzirik eman)
eskolaren iritzia (eskola erakundearen iritzia)
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Galdera
Nola eman euskaraz Harper Lee-ren "To Kill a Mockingbird"? Interneten erreferentzia bi aurkitu ditut:
batean, "Urretxindorra Hiltzea" ageri da (https://eu.wikipedia.org/wiki/To_Kill_a_Mockingbird_(filma)), eta,
bestean, aldiz, "Urretxindorra hil" (https://www.euskara.euskadi.eus/r59738/eu/contenidos/termino/_c03776/eu_l_1191/l1191.html). Bietatik, zein hobetsiko zenukete?
Erantzuna
Urretxindorra hiltzea
Idazleak berak azaldu zuen nondik datorren eleberriaren izenburua eta liburuko metafora nagusietako bat. 10.
kapituluko lerro hauek dira tituluaren iturria:
“Remember it’s a sin to kill a mockingbird.” That was the only time I ever heard Atticus say it was a sin to do
something, and I asked Miss Maudie about it.
“Your father’s right,” she said. “Mockingbirds don’t do one thing but make music for us to enjoy . . . but sing
their hearts out for us. That’s why it’s a sin to kill a mockingbird.”
Euskaraz, gutxi gorabehera:
"Gogoratu bekatua dela urretxindorra hiltzea". Hori izan zen Atticusi zerbait egitea bekatua zela esaten entzun
nion aldi bakarra, eta Maudie andereñoari galdetu nion.
"Zure aitak arrazoi du" esan zuen. "Urretxindorrek musika besterik ez dute egiten, bihotzarekin kantatu besterik
ez, guk goza dezagun. Horrexegatik da bekatua urretxindorra hiltzea".
Beraz, lehen perpauseko sintagma bat da eleberriari izena ematen diona: "urretxindorra hiltzea".
Hori hobetsiko genuke guk. Izan ere, itxura batean, "urretxindorra hil" itzulpenak jarraibidea edo adierazten du,
gure iritzian, eta urruntzen da eleberrian duen jatorrizko zentzutik.
Ikus: https://www.sparknotes.com/lit/mocking/quotes/page/3/
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Galdera
"Zenbat galleta nahi duzu?", "zenbat galleta nahi dituzu?": zein da forma egokia?
Erantzuna
Biak dira zilegi, baina ohikoagoa da zenbat galleta nahi dituzu?
1/ Ibon Sarasola euskaltzainak honela esan zuen artikulu batean:
[…] Mitxelenak aspaldi esan zuen zenbat urte dituzu? jatorragoa dela zenbat urte duzu? baino, eta bere
ustez ez dagoela hor erdararen eraginik.
2/ Euskaltzaindiaren gramatikan [Euskal Gramatika. Lehen Urratsak-I] hainbat adibide ditugu zenbat
galdetzailearen komunztadura ikusteko:
50. or.
79 (b) Zenbatek galdetu dizute?
80 (b) Zenbat pertsonak galdetu dizute?
132. or.
(e) Zenbat persona dira Yinkoatan? Hirur. Badira beraz hirur Yinko? Ez, zeren... (Bel., 1, 30)
(f) Zenbat naturaleza dira Jesus-Kristen? Biga. Yinkoarena, eta gizonarena? (Bel., 1, 32)
3/ Behinola, askok uste zuten komunztadura singularra egin behar zela -usteak erdia ustel- zenbat galdetzaileak
mugagabea eskatzen duelako. Baina gaur egun zenbat nahi dituzu? hobesten da fraseologia-hiztegi guztietan.
4/ Amaitzeko: asko, gutxi, gehiago, gutxiago, zenbait, zenbat, hainbat, hamaika… hitzekin ere, aditza
singularrean edo pluralean joan daiteke, baina askoz ere gehiagotan erabiltzen da plurala:
Liburu asko erosi dut / ditut.
Zenbait zerri ikusi dut / ditut.
[Elhuyar Hiztegia]
https://hiztegiak.elhuyar.eus/eu/zenbat
Zenbat
gald. cuánto, -a; cuántos, -as
zenbat liburu erosi ditu?: ¿cuántos libros ha comprado?
https://hiztegiak.elhuyar.eus/en/how%20many
Honen azpisarrera da: how
zenbat
how many children do you have?: zenbat seme-alaba dituzu?
how many do you want?: zenbat nahi dituzu?
5/ Beraz, ez dira desegokiak zenbat urte duzu? edo zenbat nahi duzu? Baina askoz ohikoagoak dira zenbat urte
dituzu? edo zenbat nahi dituzu?
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Galdera
Egokiak dira esaldi hauek:
1. familiak elkarrekin bazkaldu zuen
2. jendeak errespetu gutxi dio elkarri
3. paperak elkarren gainean pilatu zituen
4. elkarren berdinak dira / elkarren desberdinak dira
Erantzuna
1., 2. Ez dira egokiak.
[Euskara Batuaren Eskuliburua]
https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_hiztegianbilatu&Itemid=189&lang=eu&view=fro
ntpage&bila=bai&sarrera=elkar
elkar
izord. Elkarrekikotasuna adierazteko erabiltzen den hitza. Perpauseko beste osagai bati dagokio beti, eta
osagai horrek plurala izan behar du.
Beraz:
*familiak elkarrekin bazkaldu zuen (>senideek elkarrekin bazkaldu zuten…).
*Jendeak errespetu gutxi dio elkarri (>jendeak errespetu gutxi du…).
3. Egokia da.
[Euskaltzaindiaren Hiztegia]
https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?sarrera=pilatu&antzekoak=ez&option=com_hiztegianbilatu&
view=frontpage&layout=aurreratua&Itemid=189&lang=eu&bila=bai
pilatu, pila/pilatu, pilatzen
1 da/du ad. Gauzak, pila bat osatzen dutela, bildu. Ik. metatu. Portuan izugarrizko jendetza zegoen
pilatua. Zabal-zabal ipini behar dira, ez pilaturik. Elkarren gainean pilaturik…
4. Ez dira egokiak.
[Euskaltzaindiaren Hiztegia]
https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?&option=com_ebe&view=bilaketa&Itemid=1161&task=bilake
ta&lang=eu&id=474&highlight=elkar
elkar
Elkar izenordainak elkarrekikotasuna adierazten du —alegia, A-k B-ren egintza jasaten du, eta B-k A-rena
(Nik zu ikusi, zuk ni ikusi = elkar ikusi). Horrelakorik ez denean, desegokia
da elkar erabiltzea: *Guztiok elkarren desberdinak gara (> Guztiok desberdinak gara).
Beraz:
*Guztiok elkarren berdinak dira (> Guztiok berdinak dira).

100

Galdera
"Con paso firme": nola eman euskaraz?
Erantzuna
'urrats sendoz' / 'urrats irmoz'

1/ urrats sendoz, hona adibide batzuk:
a/ Berria, iritzi-artikulu baten izenburua: Urrats sendoz
https://www.berria.eus/paperekoa/1528/013/002/2012-10-07/urrats-sendoz-egindako-adierazpena.htm
b/ Kontakizunak, ALLAN POE, Edgar (Elkar, 2014)
[…] adore hartu, eta urrats sendoz abiatu nintzen […]
c/ Gure Jerusalem galdua, EPALTZA RUIZ DE ALDA, Aingeru (Elkar, 2014)
Haren besoari konturik, urrats sendoz sartu zen Frantziako erregeren guardiako burua
…
2/ urrats irmoz, hona adibide batzuk:
a/ Berria, iritzi-artikulu batean (Eta orduan... dena ahalko dugu!)
https://www.berria.eus/paperekoa/1832/027/003/2015-09-20/eta-orduan-dena-ahalko-dugu.htm
[…] gertatuak gertatu urrats irmoz aurrera egiten duenarena
b/ 110. street-eko geltokia, ZABALETA URKIOLA, Iñaki (Elkar, 2009)
[…] Mantsoki baina urrats irmoz ari naiz laguntasuna sentitzen
c/ Gure Jerusalem galdua, EPALTZA RUIZ DE ALDA, Aingeru (Elkar, 2014)
[…] Bidea erakutsi nahirik bezala, ur barnean sartu nituen zangoak. Urrats irmoz egin nuen
…
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Galdera
'Izeko', 'izekoa': zein da egokiena?
Erantzuna
Determinatzailerik gabe erabiltzen da gehienbat —izekoak ekarri du (> izekok ekarri du)—; horretan, amatxo
(Amatxok esan bezala), aitatxo (orain eman pa aitatxori) eta gisakoek bezala jokatzen du.

1/ Bizk. marka dauka Euskaltzaindiaren Hiztegian; izeba hitzaren sinonimoa da.
Izeko-osaba (pl.) da eratzen duen izen-elkartearen ordena; osaba-izeba da aldaera nagusiarena.

2/ Aposizioan dagoenean aurrean joan ohi da eta determinatzailerik gabe:
izeko Marirentzat
izeko Eustakik ikusi du

3/ Ikus Labayru Hiztegian: izeko
Sarritan artikulu barik.
Izekoa etorriko da gurera...
Esaera zaharra: izekoa edo lobea, ez dakit zein dan hobea. (RS 154)
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Galdera
Ingelesez CLIL (Content and Language Integrated Learning), gaztelaniaz AICLE: nola eman euskaraz?
Erantzuna
Edukien eta Hizkuntzen Ikaskuntza Integratua (EHII)
1/ Ingelesezko siglak eta gaztelaniazkoak ez datoz guztiz bat:
Content and Language Integrated Learning (CLIL)
Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE)
Ageri denez, gaztelaniazko bertsioan Extranjeras gehitu dute. Ñabardura garrantzitsua da, izan ere,
ingelesezkoaren eremua zabalagoa da, eta gaztelaniazkoa, berriz, murrizgarriagoa.
2/ Gurean, irakaskuntza hirueledunekin batera hasi ziren hedatzen sigla horiek. Irakas Sistema Ebaluatu eta
Ikertzeko Erakundeak (ISEI-IBEI) Ikasle hirueledunak Bigarren Hezkuntzan. Egoera berri bat argitaratu zuen
2007an, eta Laburduren glosategian (3. or.) honela jasotzen du:
CLIL: Content and Language Integrated Learning
EHII: Edukien eta Hizkuntzen Ikaskuntza Integratua
3/ Antzeko erabilerak ditugu iturri hauetan:
a/ Euskaltzaindiaren Euskera agerkarian (Euskal eredu elebidunak, murgilketa eta hizkuntzen irakaskuntza
bateratua: kontzeptuen berrikusketa 1)
[…] hizkuntzen irakaskuntza integraturako…
b/ Nafarroako Hezkuntzan (https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/programas-de-aprendizaje-deingles-infantil-y-primaria):
[…] hizkuntzaren eta edukiaren irakaskuntza integratzen dira (CLIL)…
c/ Euskarazko Wikipedian ere CLIL (https://eu.wikipedia.org/wiki/CLIL) sarreran:
Atzerriko hizkuntzen eta edukien ikasketa integratua…
d/ STEILASek ere Hizkuntzen Txostena plazaratu zuen 2017an, eta lehen puntuan aipatu dugun ñabardura
hori islatzen du 12. orrialdean:
[…] Bestetik, estatu espainiarra aitzindari agertu zaigu ingelesaren irakaskuntza goiztiarraren ezarpenean
eta ingelesaren bidezko edukien ikaskuntza integratuan, batez ere bertako hizkuntzak zeuden tokietan
(katalana Balearretan, euskara Nafarroan...), mintzaira horien garapena eta normalizazioa oztopatzeko.
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Galdera
'Catalanocallant': nola eman euskaraz?
Erantzuna
Katalanisildua

1/ Egokia da zuk proposatzen duzun ordaina, gure iritzian. Bestalde, aitortu behar da zaila dela hitz-joko bikain
hori euskarara ekartzea. Itxura denez, 2010ean plazaratu zen, eta Ferran Suay soziolinguista da sortzailea:
http://www.elpuntavui.cat/article/2-societat/16-educacio/139324-coherencia-educativa.html
"Si nosaltres som 'catalanocallants' més que no catalanoparlants, i si —tot i considerar-nos
valencianistes— en la nostra vida no n'exercim, o —a tot estirar— fem de ‘valencianistes de la secreta',
no podem esperar res de molt distint dels nostres fills".
Bestalde, zeuk diozun bezala, CatalunyaDiari egunkarian argitaratu zen zure testua, Extra Catalunyadiari
atalean, 2019ko abenduaren 9an, Submissió a les aules izenburuarekin, eta egilea Àstrid Bierge da:
https://catalunyadiari.com/extra/submissio-aules
"hàbits lingüístics locals entren per la finestra i campen al seu aire pels instituts. Com al carrer, el cercle és
viciós. Com més castellà es parla, més catalanocallants hi ha i, per tant, més castellà es parla".
tokiko hizkuntza-ohiturak leihotik sartzen dira eta institutuan nagusitzen dira. Kalean bezala, gurpil zoroa
da: Zenbat eta gaztelania gehiago hitz egin, orduan eta katalanisildu (catalanocallant) gehiago dago eta,
beraz, gehiago hitz egiten da gaztelaniaz.
2/ catalanoparlant esateko, 'katalan-hiztun' hitz-elkarketara jotzen dugu euskaraz, eta analogiaz sortutako
catalanocallant itzultzeko, berriz, egoki begitantzen zaigu katalanisildu; arau guztiak betetzen ditu eta ulergarria
bezain adierazgarria da. Beharbada, normalizatuta ez dagoenez eta konnotazio bereziak dituela kontuan
hartuta, Ferran Suayk berak egiten duen bezala, 'katalanisildu' idatz liteke, komatxoekin, izaera berezi hori
nabarmentzeko.
3/ Hausnartzeko ariketa soil gisa, bururatu zaigu hiztuna hitza duena bada, hitza ez duena hitz-gabetua dela
(~hats-gabetu aditzaren analogiaz), beraz, beste aukera bat da katalan-hiztuna vs katalan hitz-gabetua.
Euskaltzaindiaren Hiztegian ez badator ere, Orotariko Euskal Hiztegiak jasotzen du hitz-gabetu:
https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_oehberria&task=bilaketa&Itemid=340&lang=eu&defini
zioak=0&query=hitz&sarrera=165090&azpi=122
Edozein kasutan, erabilerak erakutsiko du bidea. Zein termino erabiltzen den hedabide, argitalpen, hezkuntza
sistema eta administrazioetan, hura nagusituko da; termino horren osaeraren egokitasuna edozein dela ere. Ez
dago, beraz, gure esku horrelako auziak ebaztea. Proposamen batek arrakasta badu, eta erabiltzaileek baliatzen
badute, aurrera egingo du. Horrela erabakiko da zein termino gailenduko den estandarizazioaren bidean.
Hedabideek, erakundeek eta hizkuntza-komunitatean eragina duten gainerako aktoreek dute azken hitza.
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Galdera
'Interpensar': nola eman euskaraz?
Erantzuna
'elkarrekin pentsatu'/ 'interpentsatu'
1/ inter- + think; Neil Mercer, 1995.
To use talk to think collectively, to engage with others' ideas through oral language.
Elkarrizketa erabiltzea taldean pentsatzeko, besteen idiekin konektatzeko ahozko hizkuntzaren bitartez.
2/ Oztopo bi ikusten dizkiogu ?elkargogoetatu terminoari, batetik, gogoetatu aditz intrantsitiboa da, beraz
gogoetatu da... esaten da, eta pentsatu trantsitiboa, beraz pentsatu du... esaten da; bestetik, kezkatu, arduratu
adierak ere baditu:
Euskaltzaindiaren Hiztegia: gogoetatu, gogoeta/gogoetatu, gogoetatzen
1 da/du ad. Ipar. Kezkatu, arduratu. Gogoetatzen gaitu isiltasun horrek. Hango egoera ikusirik
gogoetatzen ez badira. Bakarrik, gogoetatua, hara eta hona dabil.
2 da ad. Gogoeta egin. Hartaz gogoetatzen denean.
3/ Maizenik, infinitiboan erabiltzen da interpensar, forma inpertsonaletan alegia. Ez da adizki jokaturik agertzen
normalean; hortaz, euskaraz ez legoke arazo handirik infinitibo horren ordez substantibo bat edo aditz- zein
izen-sintagma bat erabiltzeko: elkarrekin pentsatu, pentsamendua trukatu, pentsamendu-truke...
a/ Zehazki hiztegian, inter- bilatuz gero, sarrera hauek ditugu, besteak beste:
interacción 'eragin-truke'; intercambiar 'trukatu'; interconectar 'interkonektatu'...
b/ EHUn Erdal aurrizkien euskal ordainak orrian hau dio inter- aurrizkiaren atalean:
-Izenak eta aditzak dira arazoak sortzen dituztenak, ez baitugu geurezko egitura jatorrik. Batzuetan
ez dugu arazorik: interrumpir : eten, intercalar : tartekatu, intermediar : bitarteko lana egin Beste
batzuetan 'elkar' erabiltzen dugu aditzaren osagarri zuzena denean (elkar salatu : fr. entr´accusser,
elkar jo : fr. entre-battre, elkar hil : fr. entre-tuer). Hortik aurrera egitea arriskutsuegia litzateke...
Bestela, ordainik ezean, hobe litzateke mailegua osorik hartzea.
c/ Euskaltzaindiaren Hiztegian ere, adibidez: interdependente adj. Interdependentzia duena.
4/ "Una pedagogia en la que el lenguaje, y la interacción, se utilizan como herramienta por excelencia para, en
términos de Mercer (2004), 'interpensar' o 'pensar juntos para aprender'" esaldian, o 'edo' juntagailua
erabiltzen da, 'interpensar' aditza azaltzeko. Mercerrek berak, interthink erabiltzen duenean, koma bat jarri ohi
du ondoren, eta azalpena ematen du. Itzulpenetan ere halatsu, eta berriz ere beste era batera kodetu behar
horrek hitz bakarreko ordain baten beharra sentiarazten digu.
Modu naturalean, interthink 'elkarrekin pentsatu' da, eta, ahal dela, guk horixe proposatuko genuke. Bestela,
lehen esan bezala, ordainik ezean, mailegua osorik eta bere horretan hartuko genuke: 'interpentsatu'.
Nolanahi ere, honelako terminologia-auzietan, erabiltzaile kualifikatuek urratuko dute ildoa. Zein termino
erabiltzen duten hedabide, argitalpen, hezkuntza sistema eta administrazioetan, hura nagusituko da, era
egokian osaturik egon zein ez. Ez dago gure esku horrelako auzirik ebaztea. Proposamena arrakastatsua bada,
eta erabiltzaileek baliatzen badute, hedatuko da. Horrela erabakiko da zein gailenduko den estandarizazioaren
bidean. Hedabideetako, erakundeetako eta hizkuntza-komunitateko eragileek dute hitza.
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Galdera
"Lur planeta", "Lurra planeta": zein da egokia?
Erantzuna
Lur planeta

1/ Hona adibide batzuk:
Wikipedia (https://eu.wikipedia.org/wiki/Lurra)
[...] Lur planetaren tamainaren lehen neurketa Eratostenesek egin zuen.
Zubia-Santillana (https://www.slideshare.net/idoialariz/7-lur-planeta-zubia-santillana)
[...] Lur planeta.
Elhuyar-Zientzia.eus (https://zientzia.eus/artikuluak/zerk-izoztu-zuen-lur-planeta-osoa/)
[...] Zerk izoztu zuen lur planeta osoa?
ZTH zientzia eta teknologiaren hiztegi entziklopedikoa (https://zthiztegia.elhuyar.eus/terminoa/eu/lur)
[...] Lur planeta
Eta abar.
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Galdera
"Baby-led weaning": nola eman euskaraz?
Erantzuna
'Haurtxoak zuzendutako titia kentzea' / 'haurtxoak kudeatutako titia kentzea' / 'haurtxoak gidatutako titia
kentzea'
1/ Baby-Led Weaning (BLW) edo Rapley metodoa honela itzuli dute gure inguruko hizkuntzetara:
en
fr
it
es
ca
ga

baby-led weaning
Sevrage dirigé par le bébé (par le nourrisson)
svezzamento gestito dal bambino
destete dirigido por el bebé
deslletament dirigit per l'infant (pel nadó, pel bebè)
destete guiado (dirixido) polo bebé

Beraz, 'zuzendu', 'kudeatu' edo 'gidatu' aditzak aukeratzen dira batik bat. Bestalde, 'haurtxo' hitzaren ordez
'umetxo' hitza erabil daiteke: 'umetxoak zuzendutako titia kentzea'...
2/ Beste esamolde batzuk ere badaude auzo-hizkuntzetan, adibidez:
es
es
fr

alimentación autorregulada por el bebé
introducción de la alimentación complementaria guiada por el bebé
l'alimentation autonome du bébé / du nourrisson

Hainbat mintzairatan ditugu autorregulatu eta autonomo hitzak. Gurean ere, antzeko terminoak erabil
ditzakegu:
haurrak erregulatutako / kudeatutako elikatzea
haurrak gidatutako elikagai osagarriak sartzea
haurra bere kasa elikatzea
3/ Gill Rapleyk Baby-led Breastfeeding eta Baby-led weaning liburuak argitaratu ditu, besteak beste. Kontzeptu
horiek honela eman daitezke euskaraz:
en Breastfeeding
fr allaitement (lactation)
eu titia eman (edoskialdi edoskitzaro edoskitze esnealdi)

/ weaning
/ sevrage
/ titia kendu

4/ Hona gai honi buruzko esteka batzuk:
https://en.wikipedia.org/wiki/Baby-led_weaning
Is a method of adding complementary foods to a baby's diet of breastmilk.
'Haurtxoaren ama-esnearen dietari elikagai osagarriak gehitzeko metodoa da'.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diversification_men%C3%A9e_par_l%27enfant
Est une méthode d'introduction de la nourriture chez les bébés, qui consiste à laisser le bébé découvrir et
manger seul les aliments avec les doigts.
'Haurtxoei elikagai berriak sartzeko metodoa da: haurtxoak bere kasa deskubritzen eta jaten ditu
elikagai horiek'.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rapley-methode
107

De Rapley-methode - in het Engels ook wel baby-led weaning genoemd - is het introduceren van vast
voedsel aan een baby door hem/haar uit te dagen te onderzoeken, experimenteren en activiteiten na te
apen.
'Rapley metodoa -edo haurtxoak zuzendutako titia kentzea- haurrari elikagai solidoak sartzea da;
horretarako, aztertzera, esperimentatzera eta imitatzera bultzatzen da haurra'.
https://www.babyledweaning.es/2011/07/en-que-consiste-que-es-el-baby-led.html
El Baby-Led Weaning (BLW) es un método gradual de introducción de la alimentación complementaria.
Podría traducirse como “Destete dirigido por el bebé” (en lengua inglesa se usa este término como
sinónimo de inicio de la Alimentación Complementaria, ya que ésta es el inicio del destete) o
"Alimentación complementaria dirigida por el bebé o a demanda".
'Baby-Led Weaning (BLW) elikagai osagarriak pixkanaka sartzeko metodoa da. Itzulita, "Haurtxoak
zuzendutako titia kentzea" (ingelesez, termino hori elikadura osagarriaren hasieraren sinonimotzat
erabiltzen da, hori baita titia kentzearen hasiera) edo "haurtxoak zuzendutako edo eskariaren
araberako elikadura osagarria"'.
https://www.marrecsandco.cat/preguntes-respostes-sobre-sistema-blw-baby-led-weaning/
... Baby-led Weaning, que literalment ve a dir: deslletament dirigit per l'infant. ... És la introducció a
l'alimentació complementària autoregulada pel nadó. (pel bebè...)
'Baby-led Weaning esamoldeak 'haurrak zuzendutako titia kentzea' esan nahi du hitzez hitz, eta
haurtxoak autorregulatutako elikadura osagarriaren hastapena da'.
https://patakafrita.wordpress.com/2017/02/ Aprender a comer solo, Lidia Folgar. Ed. Almuzara
o enfoque Baby-Led Weaning (destete guiado polo bebé). Unha maneira natural e pausada (se o
pensamos un pouco) de introducir ós bebés na inxesta de sólidos.
'Baby-Led Weaning ikuspegia (haurrak gidatutako titia kentzea) haurtxoak solidoak irensten hastera
eramateko modu natural eta pausatua da (ondo pentsatuz gero)'.
https://prezi.com/p/smkrspcv3b_h/blw-aleia/
destete dirixido polo bebé...
'Haurtxoak zuzendutako titia kentzea'...
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Galdera
"Ikaslan (-go / -eko)": nola eman euskaraz?
Erantzuna
'Ikaslaneko' (marratxorik gabe)
1/ Leku-izenetan, non kasuan, kasu-marka -eko/-go izan daiteke azken kontsonantea -n edo -l denean
(Iruneko/Irungo, Usurbileko/Usurbilgo); -ko/-eko, azken kontsonantea s, ts, z, tz, r denean (Parisko/Pariseko,
Lasko/Latseko, Gasteizko/Gasteizeko, Zarauzko/Zarautzeko, Eibarko/Eibarreko).
Arauak ez du zehazten hobespenik aldaera bataren edo bestearen alde. Erabileran, ordea, joera batzuk
nabarmentzen hasi dira.
Ikus IRALE kontsulta Zerbitzuaren web-orrian, Argitutako zalantzak, Morfosintaxia, 'TokiederKO' ala
'TokiederrEKO'?
2/ Izen arruntetan, kasu -marka -eko da (-e- epentetikoarekin):
kokotseko < kokots (ez *kokosko)
masaileko < masail (ez *masailko)
hamarreko < hamar (ez *hamarko)
laneko < lan (ez *lango)
3/ Erakundeen izenetan, ez da leku-izenetan bezala jokatzen, izen arruntetan bezala baizik; beraz, azken
kontsonantearen ondoren, kasu-marka -eko da (-e- epentetikoarekin):
Campuseko Liburutegi Batzordea
Hezkuntza Saileko Euskara Zerbitzua
IVAPeko estilo-liburua
4/ Hona hemen sarean aurkitutako adibide batzuk:
a/ Gipuzkoako Ikaslanen web-orrian, 'Ikaslani' moldea agertzen da, batera idatzia, marratxorik gabe:
https://www.ikaslangipuzkoa.eus/eu?set_language=eu

b/ Google bilatzailean "Ikaslaneko" bilatuz gero, 495 emaitza ditugu:
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRLtM_vBvylDGCOQ1ZWQybSM2lnw%3A1578989623463&source=hp&ei=N3gdXufuGZK0UundjeAO&q=%22ikaslaneko%22&oq=%
22ikaslaneko%22&gs_l=psy-ab.3..35i302i39.4293.4293..7460...1.0..0.71.71.1......0....2j1..gwswiz.VCI2askPa4M&ved=0ahUKEwin5u7c0oLnAhUSmhQKHeluA-wQ4dUDCAY&uact=5
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Galdera
Alfonbra magikoa filmean esaldia hau entzun dugu: "Krokodiloei botako gaitu sultanak". Aditz laguntzailea
nor-nork da, eta datiboa ez da agertzen: zuzena da?
Erantzuna
Guk ez genuke halako formarik erabiliko.
1/ Normalean, objektua zerbait da, ez norbait. 1. edo 2. pertsona bada, beste egitura batzuk baliatu ohi dira,
eta baztertzen da datiboa, adibidez:
Krokodiloetara botako gaitu sultanak.
Txominek alkatearen aurrera (alkatearengana) ekarri nau.
Poliziaren eskuetan utziko zaitut.
Polizia-etxera eramango zaitut.
...
Horrelako perpausak oso bakanak dira literatura-tradizioan, izan ere, literatura zaharrean ditugu, batik bat.
Objektua 3. pertsona ez den kasuetarako ez dago paradigmarik: Euskal Gramatika: Lehen Urratsak, EGLU,
II liburukian ez da jaso. Horrek argi adierazten du ez dagoela halako moldeen behar larririk.
2/ Aipatu, aipatzen dira halako adizkiak Euskaltzaindiaren 78 arauan, azken orrialdean (683. or.)
Zuk ni hari eraman naiozu
Zuk gu hari eraman gaitiozu
Zuk ni hari eraman nindiozun
…

(←nauzu).
(←gaituzu).
(←ninduzun).

3/ Baina Patxi Altunak Euskal Aditza. Batua? Baturakoa liburuan (Etor, Bilbo, 1971) (66. or. eta ondorengoak)
agerian jarri duen bezala, hiru kasu besterik ez da jaso Hegoaldean (Azkuek Arratian entzunda), eta bat ere ez
literatura idatzian. Iparraldean, 15 baizik ez, gehienak (13) Leizarragaren testuetan.
4/ Gehiago jakiteko:
Euskaltzaindia / Euskara Batuaren Eskuliburua / NOR-NORI-NORK adizkia, NOR 3. pertsona ez denean
Euskaltzaindia / Jagonet / NOR-NORI-NORK adizkia, NOR 3. pertsona ez denean
Euskaltzaindia / Arauak / 78 araua
ALTUNA, Patxi: Euskal Aditza. Batua? Baturakoa, Etor, Bilbo, 1971. (66. or. eta ondorengoak)
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Galdera
Esaldiaren barruko ordena. a) emakumezko ahots baten inguruan. b) ahots emakumezko baten inguruan.
Ikusia dut zenbait idazlek bigarrena egiten dutela: zuzena da?
Erantzuna
emakume-ahots baten inguruan normalagoa da.
Izenlagunaren ohiko tokia izenaren multzoaren ezkerretara da, baina eskuinetara ere jarri ezinik ez dago. Era
honetako egiturak ere baditugu geure testuetan: Birjina Guadalupekoa, Jaun zerukoa, aita gurea, aingeru
guardakoa, hiru damatxo Donostiako. etab.
1/ Izenlagunak eta izenondoak bereizten ditugu adjektiboan sailean. Ikus EUSKAL GRAMATIKA. LEHEN
URRATSAK I (EGLU I) (157. or.):
[…] izenaren inguruan doazen elementu hauei adjektibo deituko diegu. Baina -zko atzizkia dutenak -eta oro har ko atzizkia dutenak eta baita -en genitiboaren marka dutenak- beti izenaren ezkerretara agertzen zaizkigu, eta
inolako atzizkirik gabeak (handi, beldurgarri eta antzekoak) izenaren eskuinetara agertzen dira; hortaz, bi mota
bereiziko ditugu adjektiboen sailean:
a) Izenondoak dira izenaren eskuinetara jarri ohi ditugun adjektiboak: handi, beldurgarri, polit, alfer, etab.
b) Izenlagunak izango dira -ko eta -en atzizkien bidez osatuak diren adjektiboak. Izenlagunak, esana dugunez,
izenaren ezkerretara kokatu ohi dira: urrezko, mendiko, idazteko, etab.
2/ emakumezko hitzak bi adiera ditu, bata adjektiboa da (ik. femenino), eta bestea izena (ik. emakume). Ikus
Euskaltzaindiaren Hiztegia:
emakumezko
1 adj./iz. Sexu emekoa; sexu emeko pertsona. Ik. emakume. Ilargia ere emakumezkoa da euskal mitologian.
Ama Birjinaren emakumezko garbitasuna. Elizan gizonezkoek jarri behar dute alde batean, emakumezkoek
bestean. Euskarazko eresi horien egileak gehienetan emakumezkoak izaten ziren.
2 adj. Emakumeari dagokiona, emakumearena. Emakumezko gonen azpian. Kanpoan emakumezko hizketa
entzuten da.
3/ Zehazki hiztegiak femenino sarreran dakarren erabilera da ohikoena, hau da, [...] una voz femenina,
emakume-ahots bat. Hortaz, agian, Zortzi emakume-ahots izenburua normalagoa litzateke. Guztiarekin ere,
eskuinetara joanez gero, termino oso markatua izan arren, literaturan ez dira falta horrelako egiturak; segur aski
horietan inspiratu da Zortzi ahots emakumezko:
a/ 16 ipuin amodiozko, Xabier Mendiguren Elizegi, Susa, Zarautz, 2002.
b/ Bost istorio itsasoko, Jack London (Iñaki Sopelanak euskaratua), Txertoa, Donostia, 1987.
c/ Antologia poetikoa. Lurra eta dardara. Zortzi Ahots Emakumezko
Idazleak: Amaia Lasa, Itxaro Borda, Tere Irastortza, Amaia Iturbide, Miren Agur Meabe, Aintzane Galardi, Castillo
Suarez eta Leire Bilbao, Balea Zuria, Donostia, 2019.
4/ Bestalde, antzina ohikoa zen izenaren atzean jartzea herria edo eskualdea izenlagun bihurtuta. Ikus EUSKAL
DEITURATEGIA: PATRONIMIA, SALABERRI, Patxi, UEU, Bilbo, 2003:
Domicu Lapurdico (Gerendiain Ultzama, XIII. m., GPrior., 106).
Marina de Yturriachetaco (Durango, datarik gabe, Hid. et al., 1989c, 223, 940. or.).
Ochoa Larreco el biexo y Ochoa Larreco el moço, e Garçia de Larrea… Martin hijo de Ochoa de Larrea el biexo
(Araia, 1500, Poz., 2001, 30, 90. or.).Johango aracoechecoa (Atondo, 1518, J.p., 5).
Johanot bazterrecoa (Gesalatz, 1521, J.p., 5).
Maria juançarreneco (Doneztebe aldea, XVI. m., D.p., 19).
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Galdera
'Arnasa' hitzak -a itsatsia du, eta -a hori desagertzen da hitz-elkarketan ("arnas aparatua"). Baina ez dago
salbuespenen zerrendan (burdina, eliza, hizkuntza, kultura, literatura eta natura)
Erantzuna
arnas forma erabiltzen da hitz-elkarketako lehen osagai denean, erdal, euskal, itsas, giza, burdin, arnas eta eliz
bezala.
1/ Euskaltzaindiaren 25. arauak (25.- Hitz elkartuen osaera eta idazkera) hau dio:
1. Bereiz idatziko dira:
— aposizioak (Bidasoa ibaia),
— egin, eman, hartu eta eragin aditzekin osatzen diren aditz elkarteak (lo egin),
— etxez etxe moduko bikoiztapenak,
— egin berri modukoak,
— mahai gainean gisako postposizioak,
— bigarren osagaia bila, eske edo falta duten elkarteak,
— lehen osagaia erdal, euskal, giza eta itsas duten elkarteak, ihartuak ez diren neurrian,
— lehen osagaiaren amaierako >a< galtzen denean (biologi azterketa).
[…]
5. Elkarteko lehenbiziko osagaiak >ia< amaiera duenean >a<-rekin nahiz >a< gabe idatz daitezke: biologi
azterketa, biologia azterketa. Bestelako >a< itsatsiak ez dira galtzen elkarketa egiten denean, eta hitzak
bere osotasunean eman behar dira.
Salbuespen dira, dena dela, honako sei hitz hauek: burdina, eliza, hizkuntza, kultura, literatura eta natura.
Hitz hauek, hala nahi izanez gero, gal dezakete >a< hori.
…
Baina Euskaltzaindiak berak garatzen ditu arauan emandako jarraibideak Hiztegian eta Euskara Batuaren
Eskuliburuan, eta horietan bai, jasotzen du arnas forma.
2/ Euskaltzaindiaren Hiztegian, arnasa hitzari dagokion sarreran hauek aurkituko ditugu:
arnas aparatu, arnas hartze, arnasgora
3/ Euskaltzaindiaren Euskara Batuaren Eskuliburuan, sarrera hauetan zehazten da arnas formaren erabilera:
arnasa
Arnas forma erabiltzen da hitz elkartuetako lehen osagai denean: arnas aparatua, arnas hartze...,
arnasaldi, arnasbide... (→ giza); baina arnasa bota, arnasa hartu...
giza
Hitz-elkarketan ez dagokio marratxorik (*giza-eskubideak > giza eskubideak), lehen elementua
den gizon osagaiak letra-galera (-on > -a) izan duelako. Gauza bera gertatzen
zaie erdal, euskal, itsas, burdin, arnas eta eliz hitzei ere hitz-elkarketan, lehen osagaiak azken letra
galtzen badu: ez dira inoiz marratxoz lotzekoak.
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aparailu ≠ aparatu
• Aparatu: 1 Tresna. Zenbat balio du tresna/aparatu horrek?; 2 Betekizun bera duten gorputz-organoen
multzoa (Anat.). Arnas aparatua.
itsas/itsaso
Oharra: Bereizirik idazten den forman ez da marratxorik idazten, bukaerako letra galdua baitu —
itsaso > itsas— (berdin gertatzen da beste hauekin ere: erdal, euskal, giza, burdin, arnas)…
hitz elkartuen osaera eta idazkera
[…]
g) lehen osagaia erdal, euskal, frantses, giza, itsas eta arnas duten elkarteak, ihartuak ez diren neurrian
(→ erdara; → giza; → itsas/itsaso; → arnasa)
[…]
• burdina: Euskaltzaindiaren Hiztegiak burdin ematen du sistematikoki hitz-elkarketan: Burdin Aro, burdin
barra, burdin hari, burdin harri, burdin hesi... Beraz, hori da jarraitu beharreko
hautabidea. (→ burdina/burdin (elkarketa))
Bide batez esanda, antzeko jokamoldea dauka hiztegian arnasa hitzak ere (→ arnasa). Molde honetakoa
(a itsatsiduna) ez izan arren, berdin gertatzen da itsaso hitzarekin ere. (→ itsas/itsaso)
4/ Elhuyar Hiztegian ere, sarrera hauek guztiak ditugu arnas bilatuz gero:
arnasbehartu, arnasbehera, arnasberritu, arnasbide, arnasbiko, arnasbotatze, arnasestu, arnasestuka,
arnasgabe, arnasgailu, arnasgarri, arnasgora, arnaska, arnaskera, arnasketa, arnasots, arnastu
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Galdera
"Palo de lluvia" musika-tresna idiofonoa: nola eman euskaraz?
Erantzuna
'euri-makila', gure iritzian.

1/ Gure inguruko hizkuntzetan bere horretan erabiltzen da kalkoa -zuzena gure iritzian-.
en

rainstick

fr

bâton de pluie

it

bastone della pioggia

ca

pal de pluja

es

palo de lluvia

pt

pau de chuva

2/ Sarean, 'euri-makila' da formarik erabiliena. Ikus ditzagun adibide batzuk:
Musikairakasle.blogspot TUTORIALA: EURI MAKILA / PALO DE LLUVIA - Musika Irakasle
Badok.eus Ura - BADOK.INFO:. Euskal ...
Hotsak. com http://www.hotsak.com/denda/didjeridu-hotsak
Edebe.com UNIDAD DIDÁCTICA 1: Música, luces, cámara
…
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Galdera
"A Separate Peace", John Knowlesen obraren izenburua, nola eman euskaraz?
Erantzuna
Bake bereizia, gure iritzian, (baina beste batzuk ere ez dira desegokiak: Bake banandua, Bake
separatua...)
1/ Gure inguruko hizkuntzetan honela ematen dute:
en
fr
es
pt
it
de
ru

A separate peace
Une paix separée
Una paz solo nuestra (eleberria) Una paz separada (filma)
Uma ilha de paz
Pace separata
Sonderfrieden (kontzeptua) Ein anderer Frieden (eleberria)
Сепара́тный мир

2/ Kontzeptuaren definizioa (Separate peace), gutxi gorabehera, hau da: nazio bat beste herrialde batekin duen
gatazka militarra bertan behera uzteko akordioa, nahiz eta herrialde horrek aliantza militar bat sinatuta daukan
nazio horren kontra gerran jarraitzen duten beste estatu batzuekin.
3/ Hizkuntza horietan guztietan, latinezko separāre aditzetik datorren hitza erabiltzen dute kontzeptu hori
adierazteko.
Gaztelaniaz, eleberriaren izenburua aldatu dute (Una paz solo nuestra), baina filmarena ez (Una paz separada).
Alemanieraz, eleberriaren izenburua Ein anderer Frieden ('Beste bake bat') itzuli zuten; baina kontzeptua
adierazteko 'Sonderfrieden' eta 'Separatfrieden' esaten dute. Sonder- aurrizkiak 'berezi' edo 'aparteko' esan
nahi du (gaztelaniaz, 'especial', 'extraordinario', 'excepcional').
Euskaraz ere, ildo beretik, 'bake bereizia' eman dezakegu kontzeptua adierazteko, izan ere, 'bereizi' aditza bide
erdian dago: 'banandu' aditzaren sinonimoa da, eta ez dago urrun etimologiaren aldetik alemanierazko sonder('berezi') aurrizkitik.
Administrazio-arloan ere gisa horretako esamoldeak erabiltzen dira, esate baterako, 'sinadura bereizia'
(Euskalterm: firma separada)
Bestela, auzo-hizkuntzek gorde duten latinezko separāre aditzari lotu nahi izanez gero, euskaraz badugu
'separatu' ('bake separatua'), Euskaltzaidiak g.g.er. (gaur gutxi erabilia) etiketa jartzen badio ere.
Besterik da eleberriaren izenburua euskaratzea. Hor, joko-eremua zabalagoa da, eta zilegi da irudimena
askatzea eta gure auzokoen antzeko lizentziak hartzea (Una paz solo nuestra, Uma ilha de paz edo Ein anderer
Frieden): Gure bakea, Bake-uhartea, Bestelako bakea, Beste bake bat, eta beste hainbat.
Ez dakigu azalpen hau lagungarri edo eragozgarri izan den. Nolanahi den ere, guk, gauzak errazte aldera,
esamolde bat eta bera aukeratuko genuke kontzeptua adierazteko eta eleberriaren izenburua euskaratzeko,
goian adierazi bezala: Bake bereizia.
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Galdera
"This side of paradise", F. Scott Fitzgeralden obraren izenburua, modu bitan aurkitu dut euskaraturik.
"Paradisuaren alde hau", "Paradisuaz honantz"': Zein da egokiena?
Erantzuna
Paradisuaz honantz edo Paradisutik honantz dira egokiak, gure iritzian.
Orobat, gure ustez, egokiak dira Paradisuaz honanzko aldean, Paradisutik honanzko aldean.
Baita Paradisuaz honaindian edo Paradisuaren honaindian ere (ikus EH).
1/ Gure inguruko hizkuntzei begiratuta, non kasua erantsi diote izenburuari gaztelaniaz (a este lado del paraíso)
eta italieraz (di qua del paradiso). Frantsesez, berriz, esanahiari heldu diote, eta L'Envers du paradis itzuli dute,
hau da, Paradisuaren ifrentzua; bide hori ere zilegi da gure ustez.
Baina Paradisuaren alde hau esanez gero, badirudi paradisuaren barruan gaudela, alde jakin batean, hemenhor-han, baina paradisuan, edozein kasutan ere. Alta, kontrakoa adierazi nahi du izenburuak, hain zuzen ere,
hots, paradisutik at gaudela, aldamenean, beharbada, baina honanzko aldean, kanpoan alegia. Hortaz, uste
dugu Paradisuaren alde hau edo Paradisuaren alde honetan ez direla egokiak.
2/ Ikus ditzagun egungo literaturako adibide batzuk:
● Narrazio guztiak (1979-1990) - Sarrionandia, Joseba - "Itsasoaren honunzkaldean, Gaglioneko enterradoreak
hau hilen hezurren gainean eraikitako mundua dela esaten du, biraoen ondoren, horixe botatzen du"...
● Marinela - Pessoa, Fernado / Sarrionandia, Joseba - "Mendien honunzkaldean da bizitza beti itsusia"...
● Hegats - Gandiaga, Bitoriano - " Artia mendiaren honuzkaldea azpilduraz, zoko-mokoz, ageri da dena"...
3/ Euskaltzaindiaren Hiztegian eta Orotariko Euskal Hiztegian ere honantz, harantz, honanzko, haranzko,
honaindi eta haraindi sarreretan hainbat adibide daude:
EH
Bidasotik honanzko euskaldunoi [...]
OEH
● HONANTZ. honaindi. Ebrotik onuntz / erri txiki bat. Jaukol Biozk 23. Antxe, mugaz onuntza. Zait Sof 136.
Laster aski zabaltzen da ingurune horretarik kanpora ere, Bidasoaz honantza dudarik gabe. MEIG V 114.
● HONANZKO. (ononzko Lar, H; onontzako Dv; onuntzako Dv).
a) (Adnom. de honantz). Citerior, de la parte de acá, de esta parte. "Citerior" Lar. (Si va precedido de
complemento, éste lleva suf. ablativo o instr.).
Eguzkiz ononzeko alde oetan. Ub 119. A! Ebroz onuntzako Israel barria. AB AmaE 26. Bidasoatik onanzko
euskaldunoi. A BeinB 36. Gurutzez ononzko erriak. Etxeg in Ag AL 6. Gurutzez aronzkoak eta Gurutzez
ononzkoak. Ib. 6. Yauzi egizu alegin guztian onantzako bazterrera eldu zaitezan. Or Tormes 35. Mugaz onuzko
alderdiko [euskaldunak]. Ldi IL 46. Euskal-Erriatik Eskual-Herriarako zubian gera, onuzko burutik. Ib.
43. Bidasoaz onuzkoak ederki jardun zuten. Lek SClar 141. Non du geiago, Bidasoaz onuztik ala andik? Ib.
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140. Onuntzko aldean zebiltzanak, oso arpegi-beztuak zeuden. Anab Aprika 37. Mugaz arunzko ta ununzkuak /
nola baigeran anaiak. [...]
● HARANTZ [...] (Precedido de instr. o sintagma con suf -tik).Más allá de, allende. v. ITSASOZ HARANTZ,
haraindi.
Baña bizi zan arerio bat bere urrean, / Jaiorikoa Ebrotik aruntz, beste aldean. AB AmaE 459 (332 Ebrotikan
aruntza). Ibaitik aruntz. Jaukol Biozk 23. Dagon kiratsa / Jaurtirik urrin, Ebroz arantza. Enb 203. Aralar-ez
arontza Sakana da ageri. Or Eus 250 (330 atakaz aruntz). Aldegiña aiz urrun, lagun biotz-bera, / adi-mugaz
aruntz erbeste itzalera. Ldi BB 80. Ta aldiz, Birjiña ager zanetik, / zabalduz bide berria, / Itxasoz aruntz t'onuntz
/ burua jaso zun Euskalerriak. SMitx Aranz 89. Rochelaz aruntz dezu Colona: ango leotzean. Ib. 223. Uritxuaren
mugaz aruntz. Erkiag BatB 84. [...]
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Galdera
"Fallar un penalti" euskaraz: "penaltian huts egin dut" edo "penaltia huts egin dut"?
Erantzuna
'penaltia huts egin'

1/ [huts egin + NOR kasuko objektua]
Orotariko Euskal Hiztegian (OEH) ageri den bezala, euskalki guztietan eta hizkuntza idatziaren garai zaharretatik
erabili da egitura horrekin huts egin aditz-multzoa. Letra lodiarekin idatzita dauden esaldi hauek eredu horren
isla dira:
(V-gip ap. Etxba Eib; VocBN, H; uts- VocB) (Con objeto directo explícito). Errar, fallar algo. "Manquer un gibier
sur lequel on a tiré" VocBN. "Manquer un coup, ne pas atteindre un but, un gibier que l'on vise, manquer une
affaire, un mariage, une occasion de gain. Ukhaldi, pilota, xedea, ihizia, egiteko bat, ezkontza bat, irabaz bide
bat huts egitea, [...]" H. "Errar el tiro o golpe" VocB. "Uts eiñ eban pelotia eta galdu eban tantua" Etxba Eib.
Eta kolpea huts egin bada ere, eztela zure faltaz edo zu hartako ez gai izanez. Ax 8 (V 4). Ez baitzuen huts egin
pontu xoil bat ere. Mih 89. Pauso au utsegiten badezu betiraunde guziko utsegiña izango da. AA III 457. Nola,
irten bezala / txitoa arraultzetik, / ez duen utsegiten / mokoka alerik. It Fab 158. Egun batez eskolako orena huts
egin zuen harekin sobera egonik. Laph 88. Sakramentuak maiz eta ondo / errezibitzen badira, / pausorik ere
utsegin gabe / zeruetako glorira. PE 30. Donianeko ihiztari batek aintzineko astean huts egin erbi bat. Barb Sup
29. Ezker-eskubi sendoak dauzka, / naiz kolpe batzuk utsegin. Basarri 89. […]
2/ Hedabideetan txitean-pitean erabiltzen da kirol-saioetan. Ikus ditzagun adibide batzuk:
BERRIA - Despotovicek penaltia huts egin zuen 92. minutuan.
BERRIA - Ingalaterrak penaltia huts egin du 82. minutuan.
EiTB - Oyarzabalek penaltiz egin du txuri-urdinen gola 100. minutuan, aurretik Valentziak beste bat huts egin
du.
EiTB - penalti jaurtiketetan sailkatu da Athletic (1-1)... bi penalti huts egin dituzte.
3/ Hona hemen baliabide batzuk:
Baliabideak (Durangoko Merinaldearen Amankomunazgoa)
Futbola, oinarritik euskaraz (liburu teorikoa) (Zamudio: Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitatea)
Futbola, oinarritik euskaraz (liburu praktikoa) (Zamudio: Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitatea)
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Galdera
'Peka' edo 'urdinen' esaten dabe inguruko herrietan. Badago bizkaieraz esateko beste modurik?
Ez dugu urruneko berbarik erabili gura.
Erantzuna
1/ Euskaltzaindiaren Hiztegia peka iz. Heg. Orezta (orban txiki gorrixka).
pekazto adj. Bizk. Pekatsua.
pekatsu 1 adj. Heg. Oreztaz betea. Sudurra zapal samarra zeukan, matrail pekatsu bien erdian.
Labayru hiztegia - orban, orezta, peka, nata, zahi, kakara, orin, nakan, natu
Elhuyar hiztegia - orezta, nakan, orin, natu / peka iz. (Heg.) peca / pekazto izond. (B) pecoso, -a
Zehazki hiztegia - orezta, orin
Adorez 5000 hiztegia - orezta, orin, peka, nakan
2/ Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA) kontsulta dezakezu Euskaltzaindiaren webgunean. Geuk ez dugu
aurkitu orezta edo peka hitzei dagokien sarrerarik, baina bai lunar ('orin') hitzari dagokiona, eta toki askotan
nahasten dira biak; izan ere, Elhuyar Hiztegian, esanahi biak ditu orin hitzak, 'peca' eta 'lunar'! Euskaltzaindiaren
Hiztegiak orezta eta orin formak dakartza, baina hor ere bereizketa lausoa da. Fitxako zerrendan aurkituko duzu
nola esaten den herriz herri, eta hainbat tokitan agertzen da 'oreinen' (zuk 'urdinen' forma aipatu duzu).
Fitxa https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?&option=com_ehha&view=frontpage&Itemid=466&lang=eu&mapa=2404
Mapa https://www.euskaltzaindia.eus/dok/iker_jagon_tegiak/ehha/irudiak/2404.jpg
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Galdera
'Suicidio': nola eman euskaraz?
Erantzuna
izena

suizidio, buru-hiltze, buru-hilketa

aditza

nork bere burua hil, suizidatu, nork bere buruaz beste egin

1/ Esamolde bakoitzak bere tokia du, eta ez dira erabateko baliokideak; hori dela eta, arretaz aukeratu behar da
noiz erabiltzen den bata eta noiz bestea. Kontuan hartu behar da, halaber, noiz den izena eta noiz aditza; izan
ere, aditz-izena eta izena ezin dira beti elkarrekin trukatu testuinguru guztietan.
Euskaraz aditz-sintagmak eta aditz-egiturak, oro har, askoz hobeto ezkontzen dira hizkuntzaren jeinuarekin
esamolde jatorrak eta garbiak sortzeko -gaztelaniaz, ordea, eta gure auzo-hizkuntza indoeuroparretan,
orokorrean, izen-egiturak sortzeko joera askoz nabarmenagoa da-; horregatik, naturalago begitantzen zaizkigu,
esate baterako, bere burua hil zuen, bere buruaz beste egin zuen, eta abar. Baina terminologia zehatza erabili
beharrak substantiboa eskatzen digunean, suizidio hitza hobesten dugu, adibidez, suizidioak asko ugaritu dira,
baina bitxiak iruditzen zaizkigu, kasurako, (?) buru-hiltzeak asko ugaritu dira edo (?) buru-hilketak asko ugaritu
dira; eta are gehiago, aditz-izenarekin zenbait esaldi sortzen ahalegintzen bagara, hala nola (*) buruaz beste
egiteak asko ugaritu dira. Aditz faltarik, ordea, ez dugu, eta ez dugu ezinbesteko suizidatu aditza; ederki asko
moldatzen gara burua hil eta buruaz beste egin formekin; izatez, Elhuyarrek jasotzen duen arren,
Euskaltzaindiaren Hiztegiak ez dakar suizidatu aditza.
2/ Ikus ditzagun sarrera hauek hiztegietan testuinguruaz jabetzeko:
suizidio (Euskaltzaindiaren Hiztegia)
iz. Norbaitek bere buruaz beste egitea. Suizidioa etsipenetik heldu da. Suizidio kopurua neurri gabe gora
egiten ari zen.
buru (Euskaltzaindiaren Hiztegia)
[…] 13 iz. (neure, zeure, bere eta kidekoen eskuinean, aditzaren era bihurkaria gauzatzeko erabilia). Jonek
bere burua hil du. Bere burua bota du zubitik behera […]
[…] (bere...) buruaz beste egin (Bere...) burua hil. Bere buruaz beste egin du, etsipenez […]
beste (Euskaltzaindiaren hiztegia)
[…] (bere...) buruaz beste egin (Bere...) burua hil. Bere buruaz beste egin du, etsipenez […]
suizidatu (Elhuyar Hiztegia) (Euskaltzaindiaren Hiztegian ez dago)
da ad. Suicidarse
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Galdera
'Manamendu' hitza zuzena da?
Erantzuna
Bai
1/ manamendu (Euskaltzaindiaren Hiztegia)
iz. Ipar. Agindua; bereziki, Jainkoaren edo Elizaren agindua. Zer manatzen digu Jainkoaren lehen
manamenduak? Elizaren bost manamenduak. Manamenduak begiratzea. Manamenduak hautsi. Barau
egiteko manamendua.
2/ mandamentu (Euskaltzaindiaren Hiztegia)
iz. Heg. Erl. Agindua. Ez baita aski beste bederatzi mandamentuak guardatzea, bat hausten bada.
3/ agindu1 (Euskaltzaindiaren Hiztegia)
1 iz. Norbaitek beste norbaiti agintzen edo manatzen dion gauza. Arkupean ipini dute Alkate jaunaren
agindua. Jainkoaren agindu santuak haustea. […]
4/ Euskaltzaindiak Ipar. etiketa jarri dio 'manamendu' hitzari, eta egia da literatura-tradizioan Iparraldean
agertzen zela gehienbat, baina gaur egun Euskal Herri osoan erabiltzen da; beraz erabil dezakezu, inolako
eragozpenik gabe. 'mandamentu' hitzari ere Heg. etiketa esleitzen dio. 'agindu' sarrerari, berriz, ez dio erantsi
aparteko etiketarik, eta, antza denez, hitz hori erabiltzeko joera gailentzen ari da Bibliaren itzulpen
modernoetan (ikus Biblija - Deuteronomioa 5,1-11,32 - Hamar Aginduak).
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Galdera
"Kilometroko ilarak ikusi ditugu A15 autobidean", "Kilometrotako ilarak ikusi ditugu A15 autobidean": zein
da zuzena?
Erantzuna
Gure ustez, ez bata eta ez bestea. Honako hauek dira egokiak:
● Hainbat kilometroko ilarak ikusi ditugu A15 autobidean. (ikus Euskara Batuaren Eskuliburua - hainbat ≠
zenbait).
● Oso ilara luzeak ikusi ditugu A15 autobidean. (ikus Elhuyar eta Zehazki hiztegiak – kilométrico -adj. (col.) oso
luze).
● Ilara luze-luzeak ikusi ditugu A15 autobidean.
● Ilara amaigabeak ikusi ditugu A15 autobidean.
1/ gure iritzian, elipsi bat egiten da gaztelaniaz:
● Hemos visto colas de Ø kilómetros en la autopista ← Hemos visto colas de muchos kilómetros en la autopista.
Baina unitateak aldatuz gero, berehala konturatzen gara perpausa herrena dela:
* Hemos visto árboles de metros en el bosque.
? Hemos visto prados de hectáreas en el campo.
* Hemos visto prados de áreas en el campo.
2/ Maiz erabiltzen dira sarean eta hedabideetan "kilometrotako ilarak ikusi ditugu" eta antzekoak, eta guztiz
normaltzat hartzen ditugu ahozkoan; baina interferentzia bat da, gure iritzian, gaztelaniazko elipsi horren
kalkoa, alegia.
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Galdera
"Salda dago", "salda badago": zein da zuzena?
Erantzuna
Salda badago
1/ Adizki trinkoetan, ba- aurrizkia ezarri behar da galdegaia baiezkotasuna dela adierazteko. Beraz, "Salda dago"
ez da egokia. Bestea, "Salda badago", egokia da. Beste hauek ere egokiak dira:
"Salda (ere) badugu" / "Badugu salda (ere)" / "Badago salda (ere)" / "Salda (ere) badago" / "Bada salda (ere)" /
"Salda (ere) bada".
Bestalde, hizkuntzaren ikuspegiaz haraindi, salgaia aldarrikatzeko modua ere kontuan hartu behar da; hortaz,
guk honela iragarriko genuke komunikazioaren mesedetan (izen-sintagma hutsa):
"Salda beroa".
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Galdera
"Ekainetik irailera bitartean, ordu erdi gehiagoz zabaldu ahal izango dituzte lokalak" esaldian, zuzena da "ordu
erdi gehiagoz"?
Erantzuna
Bai
1/ Aurretik zenbatzailea duen unitatearekin denbora adierazteko, instrumentala erabiltzen denean, beti doa
mugagabean: Hiru orduz hitz egin. Bi urtez behin elkartzen dira.
Instrumentalaz eta inesiboaz gain, absolutiboa ere erabil daiteke: zortzi orduan / zortzi orduz / zortzi ordu egon
da zure zain.
2/ Argitaratutako testuetan hainbat adibide daude:
"Azkoitiko saioan ongi atera zitzaion dena, baina etzidamu bi minutu gehiagoz jardun behar du" (Iraleren
kontsulta-zerbitzuaren datu-basean - gehiagoz).
"Hiru bat urte gehiagoz egin nahi dut lan" (Berria).
"hirigintza-antolamenduaren lurralde-erreferentea mende erdi batez baino gehiagoz". (Esteban, J.: La
ordenación urbanística: conceptos, instrumentos y prácticas (2011). Itzultzailea: Elhuyar Fundazioa, Petrirena, P.
eta Jauregi, S.: Hirigintza-antolamendua: kontzeptuak, tresnak eta jardunbideak (2016) ◊ Euskal Herriko
Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua ◊ Begirale teknikoa: Etxepare, L., Taberna, B. ◊ hizkuntza-begiralea:
Gómez, G.).
"35 urtez beherako biztanle aktibo langabeak (6 hilez edo gehiagoz)" (Eustat).
"Ahotsenea ordu gehiagoz zabalduko dute" (anboto.org).
"Urte bat gehiagoz, hemen da, Oñatin olentzero" (goiena.eus).
"Mendinueta urte bat gehiagoz alkate" (guaixe.eus).
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Galdera
Sigla gisa tratatu behar al dugu "Irale"?
IRALEren materialak, Iraleren materialak, IRALEko materialak, Iraleko materialak: zein da egokia?
EHAAn honako hauek aurkitu ditugu: Irale programaren, Iraleko irakastegiak, Iraleren irakastordu...
Kontsulta-zerbitzuaren oharrean honela: IRALEren kontsulta-zerbitzu honen eginkizuna...
Erantzuna
IRALEren Kontsulta Zerbitzua
1/ Ortotipografia liburuan (33. or.) dioenez, "Letra larriz, letra arruntez eta punturik gabe idazten dira siglak",
baina "2. Letra xehez ere idatzi ohi den zenbait sigla eta akronimo: UNESCO/Unesco, RENFE/Renfe, SEAT/Seat,
ICONA/Icona...". Gurean ere, aukera biak dira zilegi, gure ustez; baina letra larriz idaztea da gure ohitura.
ikus dezagun nola erabiltzen duten jatorrizko webguneetan (auctorĭtas).
a/ IRALEren webgunean IRALE agertzen da beti (logoan izan ezik), baita copyright ikurraren ondoan ere:
Hasiera
Aurkezpena eta historia
Helburua eta xedea
Kokapena
Ohiko galderak - galdera orokorrak
2019-2020 ikasturtea (© IRALE)
Kontsulta-zerbitzua (IRALEren kontsulta-zerbitzua)
Irakastegiak menuan
Irakastegiak - Informazio orokorra - Aurkezpena
Irakastegiak - Informazio orokorra - Zelan heldu
Irakastegiak - Informazio orokorra - Harremanetarako
IRALEren Kontsulta Zerbitzuaren bloga
[…]
b/ Hezkuntza Sailaren webgunean IRALEri dagokion orrian eta han agertzen diren esteka guztietan ere (batean
izan ezik) IRALE irakurtzen dugu, letra larriz.
c/ Agindua (2019ko apirilaren 1eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria) da aurreko puntuan aipatutako
salbuespena, hain zuzen ere. Esteka honetan: Deialdia (EHAA, 2019-04-01).
2/ IRALEren edo IRALEko?
a/ Morfosintaxiaren inguruko zalantzak eta argibideak liburuan (165. or 6.2.1 Noiz -ko eta noiz -en) jasotzen
den bezala, "Kokapena adierazten da, oro har, -ko loturarekin (tokia, denbora, esparrua): «herriko kaleak»,
«ikasturteko irteerak», «matematikako zalantzak»… Eta -en lotura, berriz, ideia bat baino gehiagoren adierazle
izan daiteke: agentea («artistaren obra»), pazientea («liburuaren itzulpena»), gaia («ikasturtearen garrantzia»),
jabetza («amaren autoa»), osotasun/zati harremana («alkandoraren mahuka»)… ". Bestalde, IRALEk bost
irakastegi ditu esaten badugu, IRALEren bost irakastegiak ere zilegi da. Dena dela, IRALEko bost irakastegi ere
ontzat emango genuke. Metonimia-prozesu bat dago tartean. Irakasle batzuek, ikastaro bat egin behar
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dutenean, (?) zuzendariak esan dit irale bat egin behar dudala nahitaez esaten dute lagunarteko hizkeran, eta
hor zuzendariak esan dit ikastaro bat egin behar dudala nahitaez esaldiaren baliokidea da.
b/ Euskara batuaren eskuliburuan, -ko eta -en izenlagunak (NONGO eta NOREN): noiz -ko eta noiz -en sarreran:
• -en: ‘Jabetzaz’ gain (amaren autoa), bestelako ideia bat baino gehiagoren adierazle ere izan daiteke: agentea
(artistaren obra), pazientea (liburuaren itzulpena), gaia (ikasturtearen garrantzia), osotasun/zati harremana
(alkandoraren mahuka)...
- Askotan, biak dira zilegi, baina orduan ere bada ñabardurarik...
3/ Nongo edo noren kasua aukeratzea ohitura-kontua da neurri batean. Ikus dezagun, azaletik bada ere, nola
islatzen diren usadio horiek sarean eta hedabideetan. Aldez aurretik, aitortu behar dugu denetarik dagoela
estrata horietan; baina erakusgarritzat botoi bat!
a/ NOREN kasuan aipatu ohi direnak:
1- EIMAren estilo-liburua (EIMA estilo-liburua moldeak iskin egiten dio auzi honi)
2- Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia (EIMAk argitaratutako liburu guztietan, esate
baterako)
3- Euskaltzaindiaren Hiztegia
4- BERRIAren estilo-liburua
5- IRALEren kontsulta-zerbitzua
b/ NONGO kasuan aipatu ohi direnak:
1. IVAPeko estilo-liburua
2. EHUko kontsultagunea (EHULKU)
4/ Zaila da arau zehatza ematea. Baina osotasun/zati harremana dagoela begitantzen zaigu guri (alkandoraren
mahuka ≈ IRALEren Kontsulta Zerbitzua). Batzuetan, ñabardurak ñabardura, biak dira zilegi, lehen ikusi dugun
bezala. Nolanahi den ere, errealitatea konplexua da, eta hiztunek, esate baterako, honela esaten
dute: etxeko giltzak galdu ditut mendian (giltzak etxean ez badaude ere). Horrelakoetan, gure iritzian,
erabilerari jarraitzea da taxuzko jokamoldea.
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Galdera
"Garrantzi handiko/txikiko kontua", "garrantzi gutxiko kontua": 'gutxi' graduatzailea erabiltzea egokia da?
Erantzuna
Bai
1/ Maiz nahasten dira ZENBAT (asko/gutxi) eta NOLAKO (handi/txiki, luze/labur) galdetzaileak. Batzuetan, erraz
bereizten dira: su asko eta su handia, esate baterako. Su asko bada, han eta hemen sortutako suez ari gara
(ZENBAT su?); su handia bada, aldiz, bakarraz ari gara eta su hori handia (NOLAKO sua?) dela diogu.
Baina halako bereizketarik ez dago beste batzuetan; adibidez, garrantzia, beldurra, hotza, gosea, mina, tristura
eta beste hainbat ez doaz ZENBAT galdetzailearekin (zenbat garrantzi?), NOLAKO galdetzailearekin baizik
(nolako garrantzi?); ez dute kantitatea adierazten, intentsitatea baizik. Hortaz:
*garrantzi asko, *beldur asko, *hotz asko, *lotsa asko, *gose asko, *min asko... (> garrantzi handia, beldur
handia, hotz handia/itzela, lotsa handia/ederra/gorria/galanta, gose handia, min handia...).
2/ Hala ere, araua ez da hain zorrotza kontrakoa denean. Ez da ke txikia, ke gutxi baizik; orobat, ke handia / ke
gutxi, maitasun handia / maitasun gutxi, beldur handia / beldur gutxi, lotsa handia / lotsa gutxi, gogo handia /
gogo gutxi. Hitz gutxitan, zilegi dira biak: garrantzi gutxi eta garrantzi txikia.
3/ Ikusi esteka hauetan zenbat aldiz erabiltzen diren bi forma horiek hedabideetan eta argitalpenetan (Ereduzko
Prosa Gaur): garrantzi gutxi, garrantzi txiki.
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Galdera
'Zortzirak', 'zortziak', 'zortziretan', 'zortzietan'…: Noiz jarri behar da r hori?
Erantzuna
ordu bata, ordu batean
ordu biak, ordu bietan
hirurak, hiruretan

(*hiruak, *hiruetan)

laurak, lauretan

(*lauak, *lauetan)

bostak, bostetan
seiak, seietan

(*seirak, *seiretan)

zazpiak, zazpietan

(*zazpirak, *zazpiretan)

zortziak, zortzietan

(*zortzirak, *zortziretan)

bederatziak, bederatzietan (*bederatzirak, *bederatziretan)
1/ hiruretan eta lauretan hitzetako r letra zenbakiaren izenari dagokio; behinolako hirur eta laur izenei, alegia.
Ordu bata (da), ordu biak (dira), hirurak, laurak, bostak, seiak, zazpiak, etab. (*seirak, *zazpirak, *zortzirak,
*lauak...). Ordu hitzaren ordez oren ere erabil daiteke (Ipar.): oren bata, bi orenak / biak, hirurak, etab.; eta
honela deklinatu: ordu batean, bietan / ordu bietan / bi orenetan, hiruretan, seietan, etab. (*zortziretan,
*hiruetan...> zortzietan, hiruretan...).
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Galdera
'Boletina', 'buletina': zein da egokia?
Erantzuna
Buletina
1/ Euskaltzaindiaren Hiztegian honela dakar:
buletin
iz. Agintaritzaren edo Administrazioaren argitalpen edo aldizkari berriemailea. Probintziako Buletin
Ofiziala.
2/ 'Aldizkari' hitza ere horren sinonimoa da eta berdin-berdin erabil daiteke. Ikus Elhuyar Hiztegian: boletín.
3/ Euskalterm Terminologia Banku Publikoak guztiz termino finkatutzat ematen du, eta ponderazio-marka hau
jartzen dio: (4)
(termino normalizatua eta gomendatua).
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Galdera
"Curación de contenidos", "content curation": eskaraz, 'edukien osaketa' egokia da?
Erantzuna
Ez, "edukiez arduratzea" edo "eduki-edizioa" de forma egokia.
1/ Euskalterm Terminologia Banku Publikoa da, eta sarrera hau jasotzen du:
curación de contenidos - Informatika > Sare sozialak > Termino orokorrak - [Sare Sozialak Hiztegia] [2016]
Definizioa: Interneten eskaintzen diren eduki guztietatik abiatuta, komunitate birtual batentzat
garrantzitsua den informazioa bilatu, hautatu, editatu, antolatu eta partekatzea.
eu
es
fr
en

edukiez arduratze
(4)
/ eduki-edizio (4)
curación de contenidos
curation de contenu / édition de contenu
content curation

Terminologia Batzordeak ponderazio-markak finkatu ditu terminoen fidagarritasuna adierazteko:
0 Baztertu beharreko terminoa (Terminologia Batzordeak onartzen ez duena)
3 Termino onartua (baina ez lehenetsia, beste bat gomendatzen delako)
4 Termino behin-behinean normalizatua/gomendatua (Terminologia Batzordearen onespenaren zain)
4
Termino normalizatua/gomendatua.

2/ Wikipedian ere sarrera hau duzu: eduki-edizio.
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Galdera
"Gaztelania-eskolak ematen ditut", "gaztelaniako eskolak ematen ditut": zein da egokia eta zein da
azalpena?
Erantzuna
gaztelaniako eskolak, gaztelania-eskolak, zuzenak dira biak.
1/ Berdin euskara-eskolak eta euskarako eskolak. Bietan irakasgaia eta komunikazio-hizkuntza euskara da. Baina
"euskarazko eskolak" moldeak, zuzena izan arren, beste esanahi bat du, hau da, eskolak euskaraz ematen direla
adierazten du, komunikazio-hizkuntzaz ari da, irakasgaia edozein dela ere. Eman dezagun ikastetxe batean bi
gela ditugula, batean historia euskaraz irakasten dela, eta bestean gaztelaniaz. Euskarazko irakasle bat izango
dugu batean, eta gaztelaniazko irakaslea bestean; biek historia irakatsiko dute, batak euskaraz, eta gaztelaniaz
besteak. Euskara-irakaslea -edo euskarako irakaslea-, berriz, euskara irakasten duena da.
2/ Euskara Batuaren Eskuliburuan ere sarrera hau dago: euskara-irakaslea, euskarazko irakaslea
Zuzenak dira erabilera biak; baina esanahi desberdinekoak. Sakonean, ‘euskara ikasi’ eta ‘euskaraz ikasi’
esapideen artean dagoen aldea da horien artekoa.
- Euskarazko irakaslea ikasgaia, edo dena delakoa, euskaraz irakasten duena da.
- Euskara-irakaslea (= euskarako irakaslea) euskara irakasten duena da (ikasgaia euskara da).
- Ingeles-irakaslea (= ingeleseko irakaslea) ingelesen hizkuntza irakasten duena da (ikasgaia ingelesa da).
- Ingelesezko irakaslea ikasgaia, edo dena delakoa, ingelesez irakasten duena da.
3/ Ikus dezagun amaitzeko HABE aldizkarian argiratutako artikulu honetako testua:
Argentina eta Uruguaiko euskara irakasle berriak - HABE ...
Euskara irakasle berriak: HABEren 2. eta 3. maila edo EGA lortu duten argentinar eta ... Ikasleok,
bestalde, beren Euskal Etxean euskarako eskolak emateko
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Galdera
'Izotza' edo' hizotza': nola idatzi behar da?
Erantzuna
Izotza
1/ Hona hemen Euskaltzaindiaren Hiztegian:
izotz
1 iz. Tenperatura uraren izozte puntutik beherakoa den giroa. Ik. horma1; lei; jela; karroin. Izotza ari du.
Izotz handi batek ihartua. Batetik elurra, bestetik izotza. Otsaileko izotzak. Izotz haizea. Izotz urte, gari
urte (esr. zah.).
2 iz. Giroa hoztearen ondorioz kristalezko masa bat osatuz trinkotzen den ura. Izotza ur gogortua besterik
ez da. Izotz puska bat. Izotza zegoen bideetan. Izotz gogorra bezain gogor zuen bihotza. Izotz gaineko
irristaketa. Izotzezko hormak. Izotz bihurtu (Ik. izoztu).
izotza egin Eguraldiaz mintzatuz, hotz handiaren eraginez, inguruak izotzez estali edo izoztu. Bart izotza
egin du. Izotz handia egin du eta ezin gara irten.
Izotz Aro Hotz handiaren eraginez Lurreko eremu zabalak izotzez edo glaziarrez estaliak gertatzen diren
aldi geologikoa. Ik. glaziazio. Arkeologoen esanetan, azken Izotz Aroa baino lehenago iritsi zen gizona
Amerikara, orain 30.000 urte inguru.
izotz beltz Tenperatura 0 °C-tik behera jaisten denean gertatzen den izozte gogorra, landareak ihartzen
dituena.
izotz burruntzi, izotz-burruntzi Izotz kandela.
izotz geruza, izotz-geruza Izotzezko geruza. Ibaiaren izotz geruza hauskorraren mende. Ozeano Artikoko
izotz geruza mehetzen ari da uda giroa luzatzen ari den heinean. Hamasei zentimetroko izotz geruza
batek estali zuen Sadar futbol zelaia 2004ko martxoaren 6an.
izotz hockey, izotz-hockey Seina jokalariz osaturiko bi talderen artean izotz gainean irristailuekin jokatzen
den hockey mota. Izotz hockeyan jokatzen du.
izotz kandela, izotz-kandela Nonbaitetik tantaka erortzen den ura izozten denean zintzilik gelditzen den
izotz puska. Hotzaren hotzez ur jelatuzko izotz kandelak egin dira.
izotz-kontrako iz. Zerbait izoztea eragozten duen gaia; bereziki, motorra hoztea helburu duen ura izoztea
eragozten duen produktua.
izotz zuri Ihintz izoztua, oskarbi denean gertatzen dena. Ik. antzigar. Gatza bezala zabaltzen du izotz zuria
lurgainean. Izotz zuria, eurien mandataria (esr. zah.).
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Galdera
"Me suena bien": nola eman euskaraz?
Kontsulta Zerbitzuaren Galde-erantzunen datu-basean dago zure galderaren erantzuna, Lexikoa atalean:
'No me suena bien': nola esan euskaraz? (http://www.irale.hezkuntza.net/eu/1126)
1/ Hau da orduko erantzuna:
Zaila egiten zaigu gogobetetzen gaituen erantzun bat ematea.
1/ Gure ohiko iturrietan ez dugu adiera horretako lexiarik aurkitu; bai, baina, bestelako batzuk: sonar la
flauta, me suena (= ezaguna egiten zait), tal y como suena…
2/ Gure ustez, bi hauek izan litezke aukera egokiak:
a.
“Esaldi horrek ez dit ondo ematen belarrira”
·
[…] pena da ezin esatea lepoko tapakia, horrek ere ez du ongi ematen belarrian […] (Lisboako
Setioaren Historia, José Saramago / itzul.: Jon Alonso)
·
Baina zerbaitek ez zidan ondo ematen belarrian, edo begietan. (Iban Zalduaren bloga)
b.

“Esaldi horrek ez du ondo jotzen belarrira/belarrian/belarria”

·
[…] ezker abertzaleko kideei belarrira joko die leloak […] (Berria, 2010-05-07)
·
Poemen musikaltasuna agerikoa da, baina egileak sarritan belarrira ondoen jotzen duen hitza
hautatzen du, ez poemaren zentzuak behar duena. (Kontakizunak, Edgar Allan Poe / itzul.: Koro Navarro)
·
Ba ote du euskarak bere landaredian hitz prosodikoagorik, lirikoagorik,
eta belarrian beteago jotzen duenik? (Harrizko pareta erdiurratuak, Patziku Perurena)
·
Izan ere, ergelek gehiago miresten eta maitatzen dute hitz bihurrien azpian ezkutatzen den guztia,
eta belarria dotore jotzen duena eta hots gozoz apaindurik datorrena egiatzat hartzen dute. (Gauzen
izaeraz, Lukrezio / itzul.: Xabier Amuriza)
·
Orotariko Euskal Hiztegia:
BELARRIA JO. Golpear el oído, hacer daño al oído (palabras, etc.). Hainbertzenarekin, ene aldeko ikusliar
baten hitz hauiek jotzen dautate beharria frantsesez.
3/ Beste maila batzuetakoak, gogorragoa lehena eta ez oso ohikoak beste biak:
·
·
·

Belarriko min apur bat ematen dit esaldi horretako zerbaitek.
Mmm... zerbaitegatik esaldi horrek ez du egoki-itxura.
Zerbaitek soinu ez-zuzena du esaldi horretan.

Erantzun hori osatzeko.
a/ Adiera hertsia islatzen duten adibide batzuk gehitu ditzakegu:
- tu voz suena muy bien.
- zure ahotsa oso ondo entzuten da.
- la nueva guitarra suena muy bien.
- gitarra berriak soinu polita du.
b/ Zentzu zabalagoan erabiltzen diren beste esamolde batzuk ere bai:
itxura ona hartu
- Arretxeren pilota oso desberdina da, baina itxura ona hartzen diot.
- Eskaintza orain dela hiru urtekoaren oso antzekoa da; itxura ona hartzen diot.
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- Oso itxura ona hartzen diot karkara.com berrituari.
- Itxura ona hartzen diot aurten taldeari.
- Itxura ona hartzen diot; baina, oraindik urruti samar dagoenez, ez naiz atrebitzen ezer ziurtatzen.
- Finalaurrekoari oso itxura ona hartzen diot.
itxura ona izan
- Ikasturteak itxura ona du.
- Prestatu dugun programazio-diseinuak oso itxura ona du.
- Hastapena baizik ez da; dena dela, lehendabiziko aipu horrek itxura ona du.
ondo iruditu
- Proposatutako plan berria ondo iruditzen zait.
- Euskaraz komunikatzeko oso ondo iruditzen zait mastodon, bereziki euskaraldia hasten denean.
c/ Ikus ditzagun, amaitzeko, gaztelaniazko esaldi batzuk testuinguruan eta nola eman daitezkeen euskaraz:
- Itxura ona du, baina akats bat du. / Azalean
(itxuraz) ondo dago, baina akats bat du.

- puede sonar bien; sin embargo, contiene un
error.

- Nork hartu diezaioke itxura ona "hiru
edizioa" esamoldeari? / Nori iruditu dakioke
ondo "hiru edizioa"?

- ¿A quién le puede sonar bien "La tres
edición"?

- Zerbaiti ez diot itxura onik hartzen esaldi
horretan, zuzena izan arren.

- Hay algo en la frase que no me termina de
sonar bien, aunque sea correcta.

- Nolanahi ere, eskratxe hitza, itxura ona /
soinu polita izateaz gain, sakonera-karga
darama.

- En todo caso, escrache, además de sonar
bien, lleva carga de profundidad.
- Pienso que la lengua es parecida a la música
y no solo debe ser correcta gramaticalmente,
sino que debe sonar bien.

- Nire iritzian, hizkuntza musikaren antzekoa
da, eta ez du bakarrik gramatika zuzena izan
behar, itxura ere ona izan behar du.

- no le veo buena pinta (no me da buena
espina) (≈ no me suena bien) la solución que
has propuesto.

- Ez diot tankera onik hartzen zuk
proposatutako irtenbideari.
- gai honi ez diot inongo tankerarik hartzen.

- este tema no sé ni por dónde cogerlo (≈ no
me suena bien).
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Galdera
Apadrinamiento/amadrinamiento lector, mentorazgo: nola eman euskaraz?
Erantzuna
"irakurketa gidatua" da, gure iritzian, formarik hedatuena.
1/ Euskalterm Terminologia Banku Publikoak jasotzen du terminoa -ponderazio-markarik jarri ez badio ere-:
apadrinamiento lector
- Hezkuntza, Pedagogia - [Hiztegi terminologikoa] [2014]

eu irakurketarako gidaritza, irakurketa gidatu
2/ irakurketa gidatu terminoak arrakasta handia du, eta asko hedatu da Interneten, hainbat ikastetxeren
webguneetan, YouTubera igotako zenbait bideotan, agerkari askotan (Argia, Zuzeu, Hikhasi…) Hezkuntza
Sailaren web-orrian bertan, blogetan eta abarretan.
3/ Berritzeguneen web-orrietan ere maiz ikusi dugu irakurketa gidatu:
https://sites.google.com/site/b06irakurketatailerra/5-saioa/beste-proposamen-batzuk/irakurketagidatua
https://sites.google.com/site/b05irakurketa/irakurketa-gidaritza
4/ "irakurketa-aitabitxi/-amabitxi" baino egokiago begitantzen zaigu irakurketa-gidari esamoldea, edo gidari,
labur esanda, hau da, gidaria/gidatua binomioa. Dena dela, erabilerak erabakiko du zein termino gailenduko
den. Proposamen batek arrakasta badu, eta erabiltzaileek baliatzen badute, aurrera egingo du. Hedabideek,
erakundeek eta hizkuntza-komunitatean eragina duten gainerako aktoreek dute azken hitza beti bezala.
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Galdera
"Aprendizaje situado": nola eman euskaraz?
Erantzuna
"Testuinguruan errotutako ikaskuntza" da forma erabiliena (Heziberri, Oinarrizko Hezkuntzako Curriculuma).
ikaskuntza kokatua -eta haren aldaerak- gutxiago erabiltzen da (Hezkuntzari buruzko teoriak).
1/ Ikus dokumentu hauek:
a/ testuinguruan errotutako ikaskuntza
HEZIBERRI 2020 (26. or.)
Era berean, testuinguruan errotutako ikaskuntza oinarri duen ikuspuntuan, egoerak, testuinguruak eta
kultura ezinbestekoak dira ezagutzan eta ikaskuntzan aurrera egiteko. […]
OINARRIZKO HEZKUNTZAKO CURRICULUMA (236/2015eko Dekretuaren II. Eranskina osatzen duen
curriculum orientatzailea) (113. or., 115. or.)
Ikastea, beraz, enkulturazio-prozesu bat den aldetik, ez da norbanakoon buruan modu isolatuan
gertatzen den zerbait, komunitate sozial baten praktiketan parte hartzea da. Interakzio edo hartu-eman
soziala, hortaz, osagai ezinbestekoa dugu testuinguruan errotutako ikaskuntzan. […]
b/ ikaskuntza kokatua
Hezkuntzari buruzko teoriak eta erakunde garaikideak
Antoni J. Colom (koordinatzailea) José L. Bernabeu, Emilia Domínguez, Jaume Sarramona
Euskarazko argitalpena: Irene López-Goñi (koordinatzailea) Paulí Dávila, Ana Eizagirre, Idoia Fernandez
(281. or. – 264/546 PDF)
Hala ere, Bigotskiren teoriari hertsiago lotuz, esan daiteke konstruktibismo “intrasubjektiboa” ematen
dela, “subjektua/objektua” elkarreragina kontuan hartzen den neurrian; aldiz, Piageten teoriara gehiago
hurbilduz konstruktibismo “intersubjektiboa” ematen dela esan beharko dugu,
subjektua/objektua/subjektua motako erlazioa izaten duena, edota gaur egun ikaskuntza kokatua
(Rogoff, 1993) […]
(286. or. – 269/546 PDF)
“ikaskuntza kokatuari” buruz esandakoa berreskura dezakegu. Izen horrekin enfasia testuinguru
aldagaietan (subjektua biltzen duen ingurunean) jartzen duen ikaskuntza eredu bat ulertzen da ikaskuntza
mota informal edo espontaneoek duten eraginaz ohartzeko […]
2/ Gure auzo-hizkuntzetan:
es
Aprendizaje situado
en
Situated learning
de
Situiertes Lernen
it
Apprendimento situato
fr
apprentissage situé (ou contextualisé)
Izan ere, elipsi bat egiten dute aukera terminologiko horietan guztietan, esamoldea laburtze aldera, eta
testuinguruan kokatutako -edo errotutako- ikaskuntza osorik eman beharrean (hizkuntza horietako
baliokideetan), isilean gordetzen dute testuinguruan sintagma; hortaz, kokatutako ikaskuntza edo ikaskuntza
kokatua baizik ez zaie geratzen (frantsesez, ordea, osorik agertzeko joera dago).
3/ Guri egokia iruditzen zaigu Heziberri 2020 eta Oinarrizko Hezkuntzako Curriculumean egindako aukera. Dena
dela, terminologia-auziotan, erabiltzaile kualifikatuek urratuko dute ildoa. Hedabideek, argitalpenek, hezkuntzasistemak eta administrazioek zein termino erabiltzen duten, hura nagusituko da. Proposamena arrakastatsua
bada, eta erabiltzaileek baliatzen badute, hedatuko da. Horrela erabakiko da estandarizazioaren bidea.
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Galdera
'Manillar', 'sillín', 'pata/pie': nola eman euskaraz?
Erantzuna
'eskuleku', 'zela' edo 'eserlekua', '(bizikletari eusteko) oina' edo 'hanka'
1/ Euskaltzaindiaren Hiztegia: eskuleku 2 iz. Bizikletetan eta motorretan, eskuak jartzen diren tokia, gidatzeko
erabiltzen dena.
Elhuyar Hiztegia:
eskuleku / zela
Euskalterm:
eskulekua (4) , fr guidon, / zela (4) , fr selle, en saddle
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Galdera
"Hispaniar filologia", "Filologia hispaniarra": nola eman behar da euskaraz?
Erantzuna
Filologia Hispanikoa da, gure iritzian, egokiena.
1/ Euskaltzaindiaren Hiztegian, hispaniko sarreran, "Filologia Hispaniko" dakar (letra lodiz markatu dugu):
hispaniko
1 adj. Espainiari eta gaztelaniaz mintzatzen diren herri eta kulturei dagokiena. "Espainiera beste
hizkuntza hispanikoekin bizikidetzan" gaia jorratuko dute mahai inguruan. Filologia Hispanikoan
lizentziaduna da, eta Euskal Filologian doktore. Literatura hispanikoa.
2 adj. Antzinako Hispaniakoa, Antzinako Hispaniari eta bertako herriei dagokiena.
hispaniar sarreran, berriz, ez dakar halako aipurik:
hispaniar
1 adj. Hispaniakoa, Hispaniari dagokiona.
2 iz. Hispaniako herritarra.
2/ Euskalterm Terminologia Banku Publikoan ere gauza bera (horiz markatu dugu), filología hispánica sarreran :
eu
filologia hispaniko
- Hezkuntza, Pedagogia > Unibertsitatea - [Hiztegi terminologikoa] [2001]
3/ Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (EHAA) ere bai:
EHAA Filologia Hispanikoa
EHAA Filologia Hispanikoa
4/ Hala ere, aitortu behar dugu asko zabaldu dela Hispaniar Filologiaren erabilera; izan ere, horren aldekorik ez
da falta, eta termino hori erabiltzen dute hainbat unibertsitatetan (EHU, Deustu), hain zuzen ere.
5/ -ar atzizkiaren kokapenari buruz, Euskaltzaindiaren 178. arauari begiratu behar diogu. Jatorria adierazten
duten kasuetan (debar, bilbotar...), bi aukerak zilegi izanik ere —txinatar kultura zein kultura txinatarra—, oro
har, izenaren aurretik jarri ohi dira izen bizidunekin (lapurtar idazleak, azpeitiar medikua...), bai eta bestelako
izenekin ere NONGOtasuna nagusi denean, hala nola: Europar Batasuna, Britainiar uharteak, Dinariar Alpeak...
6/ Nolanahi den ere, ez dago gure esku erabakitzea zeinek egingo duen aurrera. Erabilerak ebatziko du zein
termino gailenduko den. Proposamen batek arrakasta badu, eta erabiltzaileek baliatzen badute, aurrera egingo
du. Hedabideek, erakundeek eta hizkuntza-komunitatean eragina duten gainerako aktore kualifikatuen esku
dago.
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Galdera
"Nork bere astoari egiten dio arre": zer esan nahi du?
Erantzuna
Bakoitzak bere opilari su.
Bakoitzak bere santuari pizten dio kandela.
Bakoitzak bere opilari su eta bere santuari erregutu.
Bakoitzak beretzat orazio, gure etxeko abadeak hala dio.
1/ Ideia nagusia hau da:
Norberarentzat probetxua bilatzea.
Esaera honek hau adierazten du:
Bakoitza bere interesez kezkatzen da, eta, oro har, nork bere buruaren alde egiten du.
2/ Hona hemen literaturako adibide bat:
AZURMENDI, Joxe: Gizaberearen bakeak eta gerrak, Elkar, Donostia, 1991.
"Esaten denez, bakoitzak bere astoari egiten dio arre, alegia. Nik nirea eta zuk zurea. Bakoitzak bereberea: izan ere, maite izateko, nire lagun hurkorik hurkoena neu naiz". […]
Blog batetik jasotako beste testuinguru bat:
Politikariak bere astoari egiten dio arre, eta besteen astoei, ixo. Norberaren erretolikak balio du. Nork
bere buruari, arre; gainerakoenari, orro.
3/ Gure inguruko hizkuntzetan:
ca
Cadascú capta pel seu sant.
gl
Cada santeiro pide para o seu santo. Cada un arrima (achega) a brasa (para) a súa sardiña.
fr
Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ma chemise m'est plus proche que ma robe.
en
Every man drags water to his own mill. Charity begins at home.
es
Antes son mis dientes que mis parientes. Cada uno barre para casa.
it
Ciascuno pensa anzitutto al proprio interesse.
pt
A caridade bem entendida começa por casa.
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Noiz erabiltzen dugu 'airean', 'jotzean', 'aldera', 'inguruan'?
Erantzuna
Ordua adierazteko zenbait esapide:
● PUNTU-PUNTUAN: Ordu zehatza dela adierazteko.
“Hirurak puntu-puntuan dira”
● HIRU-HIRURAK: Ordu zehatza dela adierazteko.
“ Une honetan hiru-hirurak dira”
“Zazpi-zazpietan egon behar dugu han”
● Zortziak JOTA, PASEAK, PASATA, PASATXO: Jo eta pasa izan aditzetatik datozen esapideak dira.
“ Zer ordu da? Hirurak jota (paseak, pasata, pasatxo)”
“Zortzi eta erdiak jota heltzen naiz lanera”
● Hirurak JOTZEKO, AIREAN: Ordua izateko denbora gutxi falta dela adierazi nahi denean erabiltzen
dira esapide hauek.
“ Hirurak jotzeko daude”
“ Zer ordu da? Zazpiak airean”
● Bederatziak INGURU: Gutxi gorabeherako ordua adierazteko inguru postposizioa erabili ohi da.
“ Zer ordu da? Zazpi eta erdiak inguru dira”
“Ez dut erlojurik, baina seiak inguru izango dira”
“ Zer ordutan etorriko zara? Zazpi eta erdiak inguruan etorriko naiz”
“ Zer ordutarako amaituko duzu? Bostak ingururako”
“Zein tren hartu du? Hirurak inguruko trena hartu du”
● Zazpiak ALDERA: Gutxi gorabeherako ordua adierazteko posposizio hau ere erabil dezakegu.
“ Laurak aldera pasako gara; beraz, prest egon”
“ Hiru eta erdiak aldera helduko gara”

Bibliografia
ZUBIRI, Ilari; ZUBIRI, Entzi: Euskal Gramatika Osoa, DIDAKTIKER, Bilbo, 2000. (833. or. - 834. or.)
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Galdera
Non kokatzen da -ar atzizkia [aldaerak: -tar (-dar), -ztar] daraman adjektiboa?
Erantzuna
Aurrean: bizidunekin, bestelakoekin ere bai NONGOtasuna nagusi denean (lapurtar idazleak, Europar
Batasuna).
Atzean: NOREN edo NOLAKO esanahia daukatenean (Kongo Belgikarra, jatetxe txinatarra), hizkera teknikoan
(zenbaki hamartarra).
ADIERAK
a) Tradizioan, herritar-izenak osatzeko erabili da gehienbat: debar, bilbotar, gasteiztar, usurbildar, dimoztar...
Herriei ez ezik, herrialdeei eta kulturei ere erantsi zaie, Erromatar Inperio, txinatar kultura eta antzekoetan.
b) Joera adierazteko ere baliatu izan da: berantiar, ezkertiar, eliztar...
c) Euskara zientifiko-teknikoan, berriz, honelakoak sortu dira: hamartar, angeluar, kartesiar...
KOKALEKUA
Erabileran egindako bidea islatu da 178. arauan. Jatorria adierazten duten kasuetan (debar, bilbotar...), bi
aukerak zilegi izanik ere —txinatar kultura zein kultura txinatarra—, oro har, izenaren aurretik jarri ohi dira
izen bizidunekin (lapurtar idazleak, azpeitiar medikua...), bai eta bestelako izenekin ere NONGOtasuna nagusi
denean, hala nola: Europar Batasuna, Britainiar uharteak, Dinariar Alpeak... [Errusiar mendian NONGOtasuna
da nagusi].
Baina izenaren ondotik joan ohi da NOREN dagoenean esanahiaren atzean, hala nola Kongo Belgikarra edo
Sudan Anglo-egiptoarra. NOLAKO esan nahi duenean ere eskuinetik: dantza espainiar, jatetxe txinatar
(alegia, jatetxe txinatarrak esatean, ez dira adierazi nahi Txinako jatetxeak, sukaldaritza mota jakin bat
erabiltzen duten edonongo jatetxeak baizik). Molde berean ulertu behar dira hauek ere: borroka grekoerromatar, musika afro-brasildar, eliza greko-errusiar...
Hizkera teknikoan, eskuinetik erabiltzeko ohitura nagusitu da: zenbaki hamartar, sistema bitar, logaritmo
nepertar, abiadura angeluar, diagrama kartesiar... Joera adierazten duten -(t)ar izenondoak ere, eta
hedaduraz sorturiko deskribatzaile berriak (NOLAKO baitira, azken batean), eskuinean ematen dira: olerkari
goiztiar, diagnostiko berantiar...
FORMA
Forman ere badira zalantzak, eta hiztegiz finkatzekoak dira asko eta asko. Esate baterako, herritarren
izenetan, -ar izanik ere nagusia, badira bestelakoak ere (usurbildar, berangoztar...); herritarren izenez
bestelakoetan, -tiar aldaera ageri da hitz batzuetan eta -tar beste batzuetan: goiztiar, bazkaltiar eta
erregetiar datoz Euskaltzaindiaren Hiztegian, baina eliztar, zerutar, pasiotar...
ERABILERA OKERRAK
Erabilera desegokiak dira *eibartar kaleak eta *bilbotar auzoa modukoak, erdaren bide arrunt bati itsuitsuan jarraikiz eratuak. Lekuari erreferentzia egiten diotenez, euskarazko adierazpide normalak Eibarko
kaleak eta Bilboko auzoa dira. Berdin gertatzen da honelakoekin ere: *valentziar laranjak (Valentziako
laranjak). [edo *perutar opilak (Peruko opilak)]
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Bestalde, -ar atzizkia leku-izenari eransten zaio; beraz, ez dira egokiak leku-izenaren zati bati, erdal herritarizenari edo erdal herritar-izenaren parte bati euskal atzizkia erantsita lortzen diren hibridoak. Desegokiak
dira gorriz datozenak: *belgiar (belgikar), *europear (europar), *egipziar (egiptoar), *israeliar (israeldar),
*kanadiar (kanadar), *katalandar (katalan), *kuwaitiar (kuwaitar), *pakistaniar (pakistandar), *vietnamiar
(vietnamdar)...
Hizkuntzari erreferentzia egiten zaion kasuetan, -zko atzizkia da egokia eta zuzena (italierazko literatura),
italiar literatura (jatorria) eta Italiako literatura (tokia) moldeen aurretik. Aipatzekoa da, azkenik, erdal
adjektibo erreferentzialen kalko desegokia egiten dela zenbaitetan -(t)ar atzizkiarekin. Aukera egokia denean
hitz-elkarketa, edo izenlagunez osaturiko sintagma, halako formetara jotzea da egokiena: *batasun
lurraldetar / lurralde-batasun; *auzitegitar mediku / auzitegi-mediku, auzitegiko mediku.
IZEN BEREZITIKO ADJEKTIBOEN IDAZKERA
Herritarren izenak letra xehez idazten diren bezala —getariar, bermeotar...— eta orobat euskal herritarren
izenak —arabar, bizkaitar...
Deituretatik-eta eratorritakoak ere xehez idazten dira: oñaztar, lasatar, etxeberriatar, olaizolatar...
Dinastien izenak ere letra xehez idazten dira [182. araua]: borboiak, estuardotarrak, grimalditarrak,
savoiarrak...
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Galdera
"I've got a bone to pick with you", "tengo que arreglar las cuentas contigo": nola eman euskaraz?
Erantzuna
Kontu bat konpondu behar dut zurekin
Kontu bat konpondu behar dugu zuk eta biok
Kontu bat garbitu behar dut zurekin
Kontu bat garbitu behar dugu zuk eta biok
Kontu bat konpondu behar dugu guk biok
Guk biok kontu bat konpondu behar dugu
arazo bat konpondu behar dugu zuk eta biok
Gure arteko kontuak garbitzeko sasoia dugu
Kontuak garbitu behar ditut zurekin
Kontuak garbitu behar ditugu zuk eta biok
...
1/ Beste hizkuntza batzuetan:
fr

J'ai un compte à régler avec vous

it

devo fare i conti con te

2/ Beste adiera bat:
Morris Hiztegia: bone
to have a bone to pick with sb - i-z kexu izan (du/ad.)
I've got a bone to pick with you - badut zer kexatua zutaz
3/ Adibideak literaturan eta hedabideetan:
a/ AGIRRE, Joxean: Hitza hitz. Txillardegirekin solasean, Elkar, Donostia, 1996.
[…] "Leturiak kontuak garbitu behar ditu bere buruarekin eta etxetik ihes egiten du". […]
b/ ALDAI, Xabier: Bazterrekoak, Susa, Zarautz, 2000.
[…] "— Kontuak garbitu behar ditiagu! —esan zion aitak". […]
c/ BERRIA https://www.berria.eus/paperekoa/1969/004/001/2018-08-08/euskaldunak-gaur-zurekin-izanbehar-dituzu-koipea-eman-baina-nik-ez-dut-inoiz-horrela-funtzionatu.htm
[…] "erreakzioa izan zen, SACeko ohiek kontuak konpontzen zituzten". […]
d/ J. R. R. TOLKIEN, J:R:R: – Eraztunen Jauna III. Erregearen itzulera, Txalaparta, Tafalla, 2003
[…] "Baina kontuz ibili eta itzul zaitez bidelapurrekin kontuak konpondu eta gero". […]
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Galdera
'Biribila', 'borobila'; zein da zuzena?
Erantzuna
'Biribil' da forma estandarra.

1/ Euskaltzaindiaren Hiztegian, 'borobil' sarreran hau dio:
adj. Gip. eta Naf. Biribila. Aurpegi borobila zuen, polita.
Etiketa hauek jartzen dizkio: adj. (izenondoa), Gip. (Gipuzkoa) eta Naf. (Nafarroa); euskalki horietan erabiltzen
dela adierazten du.

2/ Elhuyar Hiztegian, berriz, hau dakar borobil sarreran:
eu > es
eu > fr

izond. (G/GN) h. biribil redondo, -a
izond. h. biribil rond, -e ; arrondi, -e ; circulaire, sphérique

Beraz, izenondoa da (izond.), eta hobetsi behar da (h.) biribil aldaera.

144

Galdera
Hedabideetan, hitz berriren bat entzuten badugu, itzuli behar da edo mailegu bezala erabili behar dugu?
Esate baterako, eguraldi-arloan, Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA).
Erantzuna
eu

goi-geruzetan isolaturiko aire-masa hotz

es

Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA)

en

isolated depression at high levels

Definizioa:
Aire hotzezko bolumen handia, goragoko latitudeetan dagoen aire hotzaren masatik sortzen dena eta
depresio moztu gisa bananduta geratzen dena. Aire-masa hori udazkenean Mediterraneoaren
mendebaldean aire epelago eta hezeagoarekin kontaktuan sartzen denean tenperaturak bat-batean
behera egin dezake, eta haize zein prezipitazio bortitzak sor daitezke.
Euskalterm Terminologia Banku Publikoa
- Geologia, Meteorologia > Meteorologia > Elementu meteorologikoak eta haien neurketa - [Hiztegi terminologikoa] [2017]

'tanta hotz' terminoa ere erabili izan da.

1/ Baina beste galdera orokorrago bat egin diguzu, ea hedabideetan, hitz berri bat entzuten dugunean, itzuli
behar ote den, edo bere horretan erabili behar dugun mailegua.
Ez da kontu erraza. Banan-banan aztertu behar dira kasu guztiak. Nolakoa den hitz edo esamolde horren
morfologia. Batzuetan, euskaraz baliokidea izanez gero, gomendagarria da hura erabiltzea. Ez badago, ordea,
aukerak hiru dira, hitz berri bat sortzea gure ondarean arakatuta, kalkoaz baliatzea, eta esamolde berria era
gordinean erabiltzea -baztertzekoa, ahal bada, gure iritzian-.
2/ Jo esteka honetara gehiago jakiteko: Kalkoak, maileguak eta interferentziak (PDF)
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Galdera
a) es más bueno que el pan
b) tiene cara de pan
c) es como un pan sin sal
d) es el pan de cada día
e) está como un pan
Nola eman euskaraz?
Erantzuna
a) on hutsa izan / on-ona izan / ogi-puska izan
Gizon hori on hutsa da.
b) talo-aurpegia izan
Dendariak talo-aurpegia zuen.
c) gatzgabe / gatzbako / gatzil / nekagarri / gogaikarri / aspergarri / txaplata / gelbera / txepel
Mutiko gatzgabea..., edozein aspertuko luke horrek.
d) eguneroko ogia izan
Iruzurra eguneroko ogia dela salatu du.
e) neska- edo mutil-puska izan / neska- edo mutil-katxarroa izan / ederra izan / galanta izan
Hi bai, hi, mutil-puska!
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Galdera
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Jatorrizkoa, suedieraz: Mitt liv som hund.
Ingelesez: My Life as a Dog.
Frantsesez: Ma vie de chien.
Italieraz: La mia vita a quattro zampe.
Portugesez: pt Vida de cao / br Minha vida de cachorro.
Gaztelaniaz: Mi vida como un perro.
Euskaraz: Nire txakur-bizimodua?

Erantzuna
Nire txakur bizitza
1/ Hasiera batean, 'bizitza txakurra' bururatu zaigu guri, eguraldi txakurra esamoldearen ildotik, eta hainbat
aurrekari aurkitu ditugu:
OEH: Auñemendiko lorea, Txomin agirre, 1898. Bizitza txakurra . Klasikoen gordailuan Bizitza txakurra
Armiarma, Kritiken hemeroteka: Elur bustia, Igor Elordui Etxebarria / Aizu!, 2017-04. Bizitza txakurra
Baina gero ikusi dugu Donostiako Zinemaldian film italiar baten izenburua horrelaxe itzuli zutela: 2008/05/09
- Vita da cani (Bizitza txakurra, 1950) (Donostiako Zinemaldiaren 56. edizioaren aurrerapena
2/ 'txakur bat bezala' sintagma ere hainbat erreferentziatan aurkitu dugu:
Cesare Pavese - Burkidea - Armiarma
EiTB 2019/10/27 Estatu islamikoaren buruzagia ... txakur bat bezala hil zen
Poz aldrebesa - Susa literatura
Euri kontuak - Susa literatura
kitto dena - Elkar Argitaletxea
Esperantza - 291. orrialdea André Malraux – 2008.
3/ 'txakur-bizimodua' ere maiz aurkitu dugu:
Napomuceno da Silva Araujo jaunaren testamentua, ALMEIDA, Germano / MONTORIO Bego (Txalaparta, 2003)
(EPG):
"behin hala gertatu zen, kokotsa ziztatu eta zera esan zuen, hau txakur bizimodu petrala!" […]
Labayru Hiztegiak ere sarrera hau dauka: txakur-bizimodu 'vida perra'.
4/ Azkenik, HIKEA EiTBren Hiztegian bilatu dugu, eta dagoeneko euskaratuta zegoela ikusi dugu:
https://www.eitb.eus/eu/kultura/euskara/kontsultak?busqueda_hikea=txakur&hizkuntza=eu

Beraz, hori da egokiena, gure iritzian.
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Galdera
*"Apal horretan ez dago beste horretan adina liburu(-rik)", "gaur ez dabil atzo adinako haize zakarra", "gaur
ez dabil atzo adinako haize zakarrik": zein da zuzena?
Erantzuna
a) "Apal horretan ez dago beste horretan adina liburu" hobetsi behar da, gure iritzian, Euskaltzaindiari
jarraituz, partitiborik erantsi gabe (ikus 1/, 2/ eta 3/ atalak).
b) "Gaur ez dabil atzo adinako haize zakarra" / "Gaur ez dabil atzo adinako haize zakarrik" perpausak,
berriz, egokiak dira biak (ikus 4/ atala).
1/ EIMA Estilo-liburua: Morfosintaxiaren inguruko zalantzak eta argibideak (52. or.)
1.3.4.8. Alferreko -(r)ik
Absolutibo mugagabean ematekoa da zenbatasunezko konparazioan agertzen den izen-sintagma,
ez partitiboan.
(173)

a. ↓Nik ez dut zuk adina buruhausterik izan.
b. Nik ez dut zuk adina buruhauste izan.

Partitiboa erabil daiteke askori erantsita («Ez zaio asko/askorik inporta»), eta gehiagori erantsita ere bai
zenbaitetan:
(174)

a. Ez zaio asko inporta.
b. Ez zaio askorik inporta.
(175)
Ez du deus gehiagorik galdetzen.
Partitiborik gabe erabiltzea dagokio ezein izenordainari ere:
(176)
a. ↓ezein irizpiderik aintzat hartu gabe
b. ezein irizpide aintzat hartu gabe
c. inolako irizpiderik aintzat hartu gabe
d. inongo irizpiderik aintzat hartu gabe
(177)
a. ↓Ez dago beste ezein aukerarik.
b. Ez dago beste aukerarik.
2/ Euskara Batuaren Eskuliburua: partitiboa (-ik)
ERABILERA OKERRAK [15. araua]
• Ezezko esaldietan, zalantza sor liteke partitiboa zenbatzaile zehaztugabe batekin doanean: Zein da
egokiagoa, Ez dugu hainbeste arazo izan ala Ez dugu hainbeste arazorik izan? Askoz ere erabiliagoa da
lehen moldea, eta hori da hobestekoa zalantzarik gabe.
3/ EHUko webgunean hau diote: "gerta liteke zenbait adibidetan partitiboa agertzea". Eta adibide bat dakar
(?)"ez dute etxea ordaintzeko adina dirurik". Baina argi adierazten dute ez dela batere "ohikoa partitiboa
erabiltzea ez delako beharrezkoa. Zenbat ur, zenbat diru… esaten dugu, eta ez *zenbat urik, *zenbat dirurik…"
4/ Euskaltzaindiaren Hiztegiak argi islatzen du adinako izenlagunarekin doan izena absolutibo mugatuan zein
mugagabean joan daitekeela, eta adibide bana dakar:
adinako
adina hitzari dagokion izenlaguna. Zu airean bidaltzeko adinako indarra badu. Pentsa daiteke gaurko
egunez ezin dezakegula bestetan adinako sinesterik izan arrazoi hutsaren indarrean. Hasiera horrek izan
ditu ondoreak, ez halere behar adinakoak.
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Hitz elkartuak: "behi-esnea", "esne-behia"
Erantzuna
Hitz elkartu horien azpian, erlatibozko perpaus hauek daude:
Behi-esnea: "behi-ak ematen duen-esnea" / Esne-behia: "esne-a ematen duen-behia"
Bi osagai dituzte, eta bigarrena da burua, gaztelaniaz ez bezala:
behi(2)-esnea(1) = leche(1) de vaca(2)
esne(2)-behia(1) = vaca(1) de leche(2) / lechera(2)
1/ hitz elkartuen osaera eta idazkera
Hona hemen, labur, 25. arauak zehazten dituen jarraibideak (zati bat):
1. Bereiz idatziko dira:
a) aposizioak (Bidasoa ibaia, Larramendi kalea, Auspoa liburutegia, D eredua, Cegasa pilak...)
b) egin, eman, hartu eta eragin aditzekin osatzen diren aditz-elkarteak (lo egin, amore eman...)
c) etxez etxe, kalerik kale, pausoz pauso, parez pare... (*etxez-etxe, *kalerik-kale, *pausoz-pauso, *parezpare...) moduko bikoiztapenak (lehenengo osagaia deklinaturik doa, eta, beraz, ez dagokio marratxorik)
d) egin berri, hasi berri, sartu berri... modukoak. Bada salbuespenik, ordea: jaioberri, ezkonberri...
e) mahai gainean, gerra aurretik, aste barruan, etxe ondora eta gisako postposizioak
f) bigarren osagaia bila (ur bila), eske (diru eske) edo falta (lo falta) daramaten elkarteak
g) lehen osagaia erdal, euskal, frantses, giza, itsas eta arnas duten elkarteak, ihartuak ez diren
h) lehen osagaiaren amaierako a galtzen denean (biologi azterketa) [ikus beherago].
2. Marratxoarekin idatziko dira:
a) Gorri-gorria, ozta-ozta, gaur-gaurkoz, dagoen-dagoenean moduko bikoizte indargarriak (lehen osagaia
kasu-atzizkirik gabe doa).
b) Apurka-apurka, banaka-banaka, aldian-aldian, bat-batean moduko bikoizteak (bi osagaiek atzizki bera
dute).
c) Seme-alabak, zuri-gorriak, zeru-lurrak, gazi-geza, han-hemen moduko bikote-hitzak.
d) Plisti-plasta, zehatz-mehatz, handi-mandi, tarteka-marteka bezalakoak. Bigarrena lehenaren oihartzuna
da.
e) 25. arauak horretara behartzen ez badu ere, arauz marratxoarekin zein bereiz idatz baitaitezke halako
elkarteak, estilo-liburu askok esaten dute, anbiguotasuna gainditzeko, komenigarria dela marratxoa
erabiltzea honelakoetan: emakume sendagilea <iz. + izond.> (sendagile den emakume medikua) ≠
emakume-sendagilea <iz. + iz.}> (emakumeen medikua). Edo erbi ehiztaria <iz. + izond.> (nolako erbia) ≠
erbi-ehiztaria <iz. + iz.> (erbi-harrapaketan dabilen bat). Edo animalia hiltzailea (bada animalia bat
hiltzailea dena) ≠ animalia-hiltzailea (animaliak hiltzen dituen izakia). Edo kirol berria (zaharra ez dena)
≠ kirol-berria (kirol-albistea).
f) Hau ere ez dio 25. arauak, 141. arauak baizik («Herri izenak: hurrenkera eta zeinu grafikoen erabilera»).
Horren arabera, marratxoa dagokie leku-izen elkartu hauei: Ezkio-Itsaso, Gernika-Lumo, Maule-Lextarre...
Bi hizkuntzatan ageri direnean, ordea, ez; orduan, zehar-marra: Lizarra / Estella, Gasteiz / Vitoria, Barkoxe
/ Barcus. (→ leku-izenak: zehar-marra ala marratxoa Euskal Herriko leku-izenetan)
3. Loturik idatziko dira:
a) jarleku moduko elkarteak (<aditzoina + izena>): egongela, helmuga, biltoki, idazlehiaketa, irakasmaila...
Salbuespena: hitz-juntura desegokiak gertatzea; orduan marratxoa erabiltzen da: irakas-sistema, ikashelburu, idatz-hizkera... (→ aditza eta hitz-elkarketa)
b) aldagaitz bezalako izaera-elkarteak (<aditzoina + izenondoa>): asmaezin, ulerterraz, minbera...
c) odolustu moduko elkarteak: biziberritu, indargabetu, gaitzetsi, aurreikusi...
d) bigarren osagaia -gin, -gile, -zain, -zale, -dun, -gabe, edota -gintza, -zaintza duten elkarteak
e) bigarren osagaia -aldi, -buru, -gizon, -(g)une, -kide, -(k)ume, -orde, -alde, -gai duten izen-elkarteak
f) lehen osagaia aurre-, azpi-, gain- edo sasi- duten izen-elkarteak
g) lauburu moduko elkarteak (<zenbatzailea + izena>): ehunzango, begibakar, bostortz...
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Galdera
"Bileraren gai-zerrenda", "bilerako gai-zerrenda": zein da egokia?
Erantzuna
Biak dira zilegi.
1/ EIMAren Estilo-liburua: Morfosintaxiaren inguruko zalantzak eta argibideak liburuan (165. or 6.2.1 Noiz -ko
eta noiz -en) jasotzen den bezala, "Kokapena adierazten da, oro har, -ko loturarekin (tokia, denbora, esparrua):
«herriko kaleak», «ikasturteko irteerak», «matematikako zalantzak»… Eta -en lotura, berriz, ideia bat baino
gehiagoren adierazle izan daiteke: agentea («artistaren obra»), pazientea («liburuaren itzulpena»), gaia
(«ikasturtearen garrantzia»), jabetza («amaren autoa»), osotasun/zati harremana («alkandoraren mahuka»)… ".
Bietara ontzat jo beharreko kasu batzuk badira, egiazki, bakoitza bere ñabardurarekin:
(882) a. elkarteko bilera (1. ‘elkartean egiten den bilera’; 2. ‘elkartearen parte bati dagokion bilera’)
b. elkartearen bilera (‘elkarte osoaren bilera’)
(883) a. eskolako zuzendari (1. ‘eskolan ari den zuzendaria’; 2. ‘eskolan ari diren zuzendarietako bat’)
b. eskolaren zuzendari (‘eskola zuzentzen duena’)
(884) a. taldeko entrenatzaile (‘delako taldean ari den entrenatzailea, edo ari diren entrenatzaileetako bat’)
b. taldearen entrenatzaile (‘taldea entrenatzen duena’)
(885) a. Euskal Herriko historia (‘Euskal Herrian gertatua’)
b. Euskal Herriaren historia (‘Euskal Herria subjektu duen historia’)
(886) a. Albaniako konkista (‘Albanian egindako konkista’)
b. Albaniaren konkista (1. ‘Albania konkistatu zenekoa, Albania konkistatzea’; 2. ‘Albaniak egindako
konkista’) […]
2/Euskaltzaindia: Euskara batuaren eskuliburuan, -ko eta -en izenlagunak (NONGO eta NOREN): noiz -ko eta
noiz -en sarreran:
• -en: ‘Jabetzaz’ gain (amaren autoa), bestelako ideia bat baino gehiagoren adierazle ere izan daiteke: agentea
(artistaren obra), pazientea (liburuaren itzulpena), gaia (ikasturtearen garrantzia), osotasun/zati harremana
(alkandoraren mahuka)...
- Askotan, biak dira zilegi, baina orduan ere bada ñabardurarik:
• Aukera garbia denean, -en loturak egokiagoa dirudi: orkestraren/tesiaren zuzendaria, aldizkariaren/filmaren
zuzendaria, eskuaren erradiografia, etxearen planoa...
• Ñabardura zein, bietara ontzat jo beharreko kasuak ere badira: Euskaltzaindiko bilera (NONGO)
/ Euskaltzaindiaren bilera (NOREN), elkarteko aretoa (NONGO) / elkartearen aretoa (NOREN), Euskal Herriko
historia (Euskal Herrian gertatua; NONGO) / Euskal Herriaren historia (Euskal Herria subjektu duen historia;
NOREN), etxeko jabea (egoitzan bizi direnen buru egiten duena) / etxearen jabea (eraikinaren legezko
jabea), elizako isiltasuna (NONGO) / Elizaren isiltasuna (NOREN), eskolako iritzia (eskolako jendearen iritzia)
/ eskolaren iritzia (eskola erakundearen iritzia)...
• Beste hauetan BIAK ZILEGI izanik ere, ‘multzo bateko elementu’ modura ulertuta, -ko atzizkiaren aldeko
aukera da erabiliagoa: eskolako zuzendari / eskolaren zuzendari, taldeko entrenatzaile / taldearen entrenatzaile,
XX taldeko abeslaria / XX taldearen abeslaria, familiako burua / familiaren burua, Bizkaiko hiriburua / Bizkaiaren
hiriburua, unibertsitateko errektorea / unibertsitatearen errektorea, herriko alkatea / herriaren alkatea...
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3/ Nongo edo noren kasua aukeratzea ohitura-kontua da neurri batean. Ikus dezagun, azaletik bada ere, nola
islatzen diren usadio horiek sarean eta hedabideetan. Aldez aurretik, aitortu behar dugu denetarik dagoela
estrata horietan; baina erakusgarritzat botoi bat!
a/ NOREN kasuan aipatu ohi direnak (812):
Legebiltzarra.eus bileraren gai-zerrenda
BERRIA bileraren gai-zerrenda
EHU bileraren gai-zerrenda
ARGIA bileraren gai-zerrenda
b/ NONGO kasuan aipatu ohi direnak (481):
EHAA Bilerako gai-zerrenda
EHAA Bilerako gai-zerrenda
EiTB G7aren goi-bilerako gai-zerrenda
Legebiltzarra.eus Bilerako gai zerrenda (txantiloi normalizatua)
4/ Zaila da arau zehatza ematea. Batzuetan, ñabardurak ñabardura, biak dira zilegi, lehen ikusi dugun bezala.
Nolanahi den ere, errealitatea konplexua da, eta hiztunek, esate baterako, honela esaten dute: etxeko giltzak
galdu ditut mendian (giltzak etxean ez badaude ere). Horrelakoetan, gure iritzian, erabilerari jarraitzea da
taxuzko jokamoldea.
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Galdera
"Ez da nahi ordu amaitu galdeketa": zer esan nahi du?
Erantzuna
"Ez da nahi genuenerako amaitu galdeketa" / "Ez da nahi genuen ordurako amaitu galdeketa" / "Ez da
nahi genuenean amaitu galdeketa" / "Ez da nahi genuen bezain laster amaitu galdeketa".
1/ Nafarroa Garaian eta Gipuzkoan erabiltzen da nahi ordu esapidea, eta hau esan nahi du:
"nahi (nuen, zenuen, zuen, genuen…) bezain azkar"
"nahi nuen, zenuen, zuen, genuen… -erako"
"nahi (nuen, zenuen, zuen, genuen…) ordurako"
2/ Orotariko Euskal Hiztegian:
NAHI ORDU. "Nai ordu ezta etorri (AN-gip) […] Etzuan nik nai ordu bukatu. J.Azpiroz 178.
3/ Ahotsak.eus webguneko adibide bat:
"miñon e'nitzan nahi ordu handikan atera!" – "baina ez nintzen nahi ordu handik atera!"

152

Galdera
"Zenbat pertsona dago/daude", "14 pertsona dago/daude": zein da egokia?
Erantzuna
Euskaldun gehien-gehienok plurala erabiltzen dugu: zenbat pertsona daude, 14 pertsona daude.
Baina singularreko komunztadura ere erabili ezinik ez dago: zenbat pertsona dago, 14 pertsona dago.
1/ Zenbatzaileek sintagma mugagabeak eratu ohi dituzte, eta, komunztadura mugagaberik ez dagoenez,
singular edo pluraleko jokoa egin behar dute aditzarekin. Tradizio bi daude, biak bizirik, eta biak zilegi.
Zenbatzaile zehaztuak
Joera nagusia pluralean ematea da: 10 urte ditu, 17 urte ditut, hiru liburu irakurri ditut.
Baina ekialdekoek -eta zenbait testu zaharrek- singulartzat hartzen dituzte izen-sintagma horiek maiz.
Sintagma mugatu pluraletan, ordea, ez dago zalantzarik, eta pluralean egiten da komunztadura:
14 intxaur daude/dago, eta 14 intxaurrak (14 horiek guztiak) daude harjoak.
Badira, bestalde, jokamolde bere-berea duten aditz batzuk:
Iraun: ‘*hamar ordu iraun ditu bizirik’ joskera ez da zuzena; horrelakoetan ‘hamar ordu
iraun du bizirik’ da komunztadura zuzena, singularrean. Osagaia ez da NOR/ZER, baizik ZENBAT.
Adibideak: Zortzi egun(ez) iraun zion oinazeak. Kargu horretan iraun zuen zenbait urte(an). [EH]
neurtu: soka horrek bost metro neurtzen du/ditu vs soka hori bost metro luze da eta kideko joskeren
artean, Euskaltzaindiak bigarrena hobesten du [EH]. Beste hauetan ere bigarrenak hobesten dira:
• Lau metro neurtzen du/ditu. ǁ Lau metro luze (zabal, sakon) da.
Lau metroko luzera (zabalera, sakonera) dauka. ǁ Lau metro da luzean/zabalean/luze-zabalean.
• Sugeak 58 cm neurtzen du/ditu. ǁ Sugea 58 cm luze da.
Sugeak 58 cm ditu. ǁ Sugea 58 cm da luzean. Sugea 58 cm da.
pisatu: ontzat ematekoa da ‘Zenbat pisatzen duzu?’ galdera. Zenbat pisatzen du hark? Nik laurogei kilo
pisatzen dinat/dizkinat. Gizonak pisatuko zuen/zituen laurogeita zortzi bat kilo. [EH]
Komunztaduran biak dira zilegi, baina singularra erabiltzea gomendatzen du Euskaltzaindiak.
balio izan: 1. ‘kostu’ adieran: Liburu horrek 23 euro balio du/ditu. Aditz-komunztadura, singularrean zein
pluralean. Galdera bi modutan egiten da: Zenbat balio du? eta Zer balio du? 2. ‘Baliozko izate’
adieran: Balio du lanerako. 3. ‘Merezi izate’ adieran (gogoratu “Ez du merezi joatea (*joateak)” dela esaldi
egokia), bi erabilerak onartzen ditu balio izanek: ez du balio joatea eta ez du balio joateak. [EH]
Balio izan ez da nahasi behar kosta(tu) aditzarekin. Esanahi eta aditz-erregimen desberdinak dituzte: balio
izan DU aditza da; kostatu, ZAIO aditza.
Zenbatzaile zehaztugabeak
Komunztadura singularrean nahiz pluralean. Ikus Euskaltzaindiaren Hiztegia. Adibideak:
asko/gutxi:
Musikari asko izan da/dira plazan. Sagar asko landatu genuen/genituen.
zenbait, hainbat: Emakume zenbaitek hala ulertzen du/dute hori.
anitz:
Sagar ustel anitz ekarri dugu/ditugu.
franko:
Bada/Badira franko deabru santu itxura duena/dutenak.
batzuk:
Gezur batzuk esan dizkiot.
153

Gainerako zenbatzaile zehaztugabeak bi multzotan bana daitezke testuinguruaren arabera:
• singularreko komunztadura ohi dutenak: pixka bat, apur(txo) bat, xorta bat, puxka bat, pittin bat...
Adibidez: ogi pixka bat hartu zuen, eman zion ardo xorta bat.
• singularrekoa zein pluralekoa izan dezaketenak: makina bat, dexente, aski, ugari, nahikoa...
Adibidez: makina bat liburu irakurri dut/ditut uda honetan, laudorio ugari izan zuen/ zituen.
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Galdera
Baserri batean, familiaren deiturak Larramendi eta Kardaberaz badira, nola jarriko genioke izena etxeari bi
deiturak agertzea nahi badugu?
Erantzuna
Larramendi-Kardaberazenea
1/ -enea
a/ Medikuarenean, Mikelenean eta horrelakoak esaten ditugu medikuaren etxean/kontsultan, Mikelen
etxean eta abarren ordez. Hortik sortu da -enea atzizkia etxeak izendatzeko (-enea = etxea): Arotzenea,
Txominenea, Ajuriaenea, Kristinaenea, Jakesenea eta beste.
Badira beste atzizki batzuk (-rena, -koa, -tegi...): Tomasenea, Tomasena edo Tomaskoa; Andresenea,
Andresena, Andreskoa, Andrestegi...
Amaierako -a artikulua galdu egiten dute lekuzko kasuetan: Ajuriaeneko (*AjuriaeneAko), Ajuriaenetik
(*AjuriaeneAtik); Tomasenetik (*TomaseneAtik), Tomasenekora (*TomasenekoAra)...
Zenbait lekutan, batez ere Nafarroan eta Iparraldean -baita atzizkia (edo aposizioa) (fr: chez) erabiltzen da
etxeren sinonimotzat: Aritzabaita, Elorriabaita, Pierrebaita, Bixentebaita, Gartziabaita...
Horiek guztiak gaur erabili nahi izanez gero, tokian tokiko tradizioari eman behar zaio lehentasuna, gure
iritzian, eta euskalkiaren eta inguruko izenen usadioari jarraitu.
Izen bereziak diren aldetik, elkarturik idaztea da ohitura (Ajuriaenea, Kristinaenea...).
b/ Oikonimoaren (etxe-izena) oinarria izan daiteke deitura bat (Lazkanorena, Erbitirena, Lapitzenea...), izena
(Balentiñena, Betrienea, Migeltxorena...), lanbidea (Sastrerena, Harginaenea, Zapatigiñenea...) edo goitizena
(Mingotxenia, Jakaluxenea, Buruxurinea...), eta, batzuetan, izen-deiturak (Martinsanzena, Juanperitzenea,
Juanlopezena...). Baina ez da ohikoa bi deituraren gainean eratzea etxearen izena.
2/ Gehiago jakiteko:
SALABERRI, Patxi (2006). "Nafarroako euskal oikonomiaz", ASJU, XL, 2006: 871-894.
https://www.ehu.eus/ojs/index.php/ASJU/article/view/4438/4383
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Galdera
'Parekotasun'/'berdintasun': berdin erabil daitezke emakumeen eta gizonen arteko harremanez hitz egiteko?
Erantzuna
Biak erabil daitezke, zein bere testuinguruan. Ez dira erabateko sinonimoak.

Parekotasun: antz, antzekotasun, kidetasun, parekidetasun
Nabaria da bi kasuen arteko parekotasuna
Hauteskunde-zerrenden parekotasuna
Dolarraren eta pesoaren arteko diru-parekotasuna (ekon.)

Berdintasun: nolakotasun bera
Legearen aurreko berdintasuna
Aukera-berdintasun
Eskubide-berdintasun

en parity - fr parité - es paridad…
en similarity - fr ressemblance - es similitud/semejanza

en equality - fr égalité - es igualdad

pareko

berdin

1 adj. Kidekoa; maila berekoa.

1 adj. Nolakotasun berekoa.

Ez dugu Errenterian, letretan, letrarik ezagutzen ez bazuen
ere, Xenpelarren pareko gizonik. Abereen pareko bihurtu.
Gure ezjakina, horratik, ez zen Sokratesenaren parekoa.
Mistikarako isuria heresia kutsuaren pareko etsi
daitekeelako. Egin dezagun euskaldunen batek asmatzen
edo aurkitzen duela Einstein-ek fisikan edo Fleming-ek
medikuntzan asmatu edo aurkitu dituztenen pareko
zerbait. Ez dago deus ere horren parekorik. Parekorik gutxi
du erlijio gaietan, eta nagusirik, inor ez. || Erronkariko
azentua erdal azentuaren pare-parekoa dela.

Kopuru berdinak. Zati berdinetan zatitu.
Berez aukera berdina behar dute denek.
Izatez berdinak direnez gero. Eriek gaitza
berbera izanik, ez dela bi eri berdinik.
Luzera berdineko kaleak. Baldintzak ez
dira berdinak batarentzat eta
bestearentzat. Eskuko hatzak berdinak al
dira? Zure gortean berdin dira handi eta
txikia. || Hiru orri berdin-berdinak.
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Galdera
"Hasta que la igualdad se haga costumbre", euskaraz "Parekotasuna ohitura bihurtu arte"?
Erantzuna
Berdintasuna ohitura bihurtu arte

Parekotasun: antz, antzekotasun, kidetasun, parekidetasun
Nabaria da bi kasuen arteko parekotasuna
Hauteskunde-zerrenden parekotasuna
Dolarraren eta pesoaren arteko diru-parekotasuna (ekon.)

Berdintasun: nolakotasun bera
Legearen aurreko berdintasuna
Aukera-berdintasun
Eskubide-berdintasun

en parity / fr parité / es paridad / …

en equality / fr égalité / es igualdad …

pareko

berdin

1 adj. Kidekoa; maila berekoa.

1 adj. Nolakotasun berekoa.

Ez dugu Errenterian, letretan, letrarik ezagutzen ez bazuen
ere, Xenpelarren pareko gizonik. Abereen pareko bihurtu.
Gure ezjakina, horratik, ez zen Sokratesenaren parekoa.
Mistikarako isuria heresia kutsuaren pareko etsi
daitekeelako. Egin dezagun euskaldunen batek asmatzen
edo aurkitzen duela Einstein-ek fisikan edo Fleming-ek
medikuntzan asmatu edo aurkitu dituztenen pareko
zerbait. Ez dago deus ere horren parekorik. Parekorik gutxi
du erlijio gaietan, eta nagusirik, inor ez. || Erronkariko
azentua erdal azentuaren pare-parekoa dela.

Kopuru berdinak. Zati berdinetan zatitu.
Berez aukera berdina behar dute denek.
Izatez berdinak direnez gero. Eriek gaitza
berbera izanik, ez dela bi eri berdinik.
Luzera berdineko kaleak. Baldintzak ez
dira berdinak batarentzat eta
bestearentzat. Eskuko hatzak berdinak al
dira? Zure gortean berdin dira handi eta
txikia. || Hiru orri berdin-berdinak.
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Galdera
Batzuetan, batera erabiltzen dira 'dibujo' eta 'delineado' ("dibujo delineado"): eutsi dakioke euskaraz
bereizketa horri?
Erantzuna
Beharrezkoa denean, "marrazketa delineatua" edo "marrazki delineatua" eta kidekoak erabiltzea zilegi da.
1/ Gaztelaniaz bereizten diren arren, beste auzo-hizkuntza batzuetan ez. Guri zalantza handia sortzen zaigu
horrelakoetan; izan ere, Iparraldeko euskaldunek era batera jokatzen dute, eta Hegoaldekook beste era batera.
Gure irizpide nagusiak ulergarritasuna eta naturaltasuna dira, baita erabilera ere, jakina. Baina batasuna ere bai.
Batez ere, lexiko espezializatuan.
Erraza da iturri gehienek (Euskaltzaindiaren Hiztegia, Elhuyar Hiztegia, Zehazki Hiztegia, Euskalterm
Terminologia Banku Publikoa...) ildo beretik jotzen dutenean; baina beti ez da horrela; esate baterako, kasu
honetan.
Bitxia begitantzen zaigu nola beste hizkuntza horietan ez duten bereizketa horren beharrik hautematen. Ikus
dezagun Euskalterm Terminologia Banku Publikoan:
- eu
delineatzaileak eta marrazkilari teknikoak (termino finkatua), gaztelaniaren bereizketa horri eusten
dio.
- es
delineantes y dibujantes técnicos
- fr
dessinateurs industriels et dessinatrices industrielles (mask./fem.) termino bakarra:
dessinateur/dessinatrice (mask./fem.), 'marrazkigile'.
- en
draughtspersons edo draughtsman/draughtswoman (mask./fem.), hitz bakarra.
- eu
- es
- fr
- en

delineatzaile proiektugile (termino finkatua) gaztelaniaren ildo beretik.
delineante proyectista
dessinateur projetiste, hitzez hitz "marrazkigile proiektugile"
draughtsman/draughtswoman (mask./fem.) hitz bakarra.

- eu
marrazkigile industrial (lehena, nabarmendua letra lodiz) eta delineatzaile (bigarrena, nabarmendu
gabe, garrantzi gutxiagokoa. Sarrera honetan, bi baliokide ematen ditu Euskaltermek gure hizkuntzarako, eta
bitxia da aurreko adibideekin alderatuta).
- es
delineante
- fr
dessinateur industriel, hitzez hitz "marrazkigile industrial".
- en
draftsman/draftswoman (mask./fem.) draughtsman/draughtswoman (mask./fem.) ( bi aldaera)
eta designer, hitz bakarra.
Nolanahi ere, erabilerak erakutsiko digu bidea. Zein termino erabiltzen den hedabide, argitalpen, hezkuntzasistema eta administrazioetan, hura nagusituko da, edozein dela ere. Hedabideek, erakundeek eta hizkuntzakomunitateko eragileek jorratuko dute estandarizazioaren bidea.
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Galdera
"Marrazki industrial" terminoaren antzera, "marrazki arkitektoniko" eman daiteke euskaraz?
Erantzuna
Gure ustez, bai.
1/ Beharbada hobeto legoke hitz-elkarketa erabiltzea: 'arkitektura-marrazkigile', 'arkitektura-marrazki'... edo
izenlagun bihurtuta, 'arkitekturako marrazkigile' (gaztelaniaz 'delineante de arquitectura'), 'arkitekturako
marrazki', beste hainbat arlotan bezala: 'aeronautika-marrazkigile'/'aeronautikako marrazkigile', 'ingeniaritzamarrazkigile'/'ingeniaritzako marrazkigile', 'elektronika-marrazkigile'/'elektronikako marrazkigile', etab.
Arkitektura-arloko terminoak bilatzeko laguntza behar izanez gero, Euskalterm Terminologia Banku Publikoaz
gain, hemen dituzu beste baliabide batzuk:
- EHUko webguneko Arkitektura-hiztegia:
http://www.ehu.eus/hirigintza/index.php?title=Lankide:Unai_Fdz._de_Beto%C3%B1o/Arkitektura_hiztegia
- Jakinbai.eus webgunean ere, Lanbide Heziketako Hiztegian, Arkitektura-arloan:
http://hiztegia.jakinbai.eus/term/eu/arkitektura
Beti ez datoz bat iturri guztiak, eta, gainera, aukera batzuk eztabaidagarriak dira; esate baterako, marraketa eta
marrazketa terminoen arteko bereizketa (delineación eta delineado sarreretan, 'marraketa' dakar Arkitekturahiztegiak). Edonola ere lagungarri izan daitezke.
Terminologia-auziotan, erabilerak egingo du bide. Zein hitz darabilten hedabideek, argitalpenek, hezkuntzasistemak eta administrazioek, hura gailenduko da. Beraz, eragile horien eskuetan dago estandarizazioak
jorratuko duen ildoa.
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Galdera
"Prebentziorako ezinbestekoa da higiene-neurriak areagotzea, bai ikastetxeko esparruan baita ikasleETAN eta
ikastetxeko langileETAN" dio koronabirusaren protokoloak: egokia da?
Erantzuna
Bai
1/ Bizigabeen eta bizidunen kasu-markak desberdinak dira leku-denborazko kasuetan:
kalean / emakumearengan (ez *emakumean).
Atzizki horiek (-gan, -gana -gandik…) gizakiei eta animaliei dagozkie, ez landareei edo naturari:
badute konfiantza nigan, mendietan (ez *mendiengan) aurkitu dute abaroa.
Baina, biziduna izan arren, izenak bizigabeen kasu-marka hartzen du pluralean, baldin izaera kolektiboa badu
(taldea, generoa, espeziea…): gizonetan / gizonen artean, Saint Martin izan da lehena; emakumeetan /
emakumeen artean, berriz, Campos. Nesketatik / Nesken artetik, Otsanda aukeratu dute. Mutiletan maizago
izaten da horrela nesketan baino. Alde handia dago haur batetik bestera.

2/ Gehiago jakiteko:
PETRIRENA, Patxi (2011). Morfosintaxiaren inguruko zalantzak eta argibideak. Gasteiz: Ikasmaterialen Aholku
Batzordea (EIMA)-Eusko Jaurlaritza (83. or. - 84. or.).
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Galdera
"Gaurko beharrei erantzuten DION/DIEN ikastetxea": zein da egokia?
Erantzuna
DIEN

1/ "beharrEI" hitzak NORI kasu-marka plurala du (-EI); beraz, komunztadura ere datibo pluralean egin behar da:
"Gaurko beharrei erantzuten dien ikastetxea"
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Galdera
"Sagar baino laranja gehiago dago, eta madari baino sagar gehiago dago" agertzen da Matematika-liburu
batean. Beraz, kopuru handiena laranjak dira, gero sagarrak eta azkenik madariak, ezta? Egitura gramatikala
ondo dago?
Erantzuna
Bai: laranjak > sagarrak > madariak
Konparazio egokiak dira biak.
1/ Zenbatasunezko konparazioa, eskuarki, mugatzailea daramaten sintagmen artean egiten da: "Emakumeak
gehiago dira gizonak baino".
Baina egitura lotuagoan egin daiteke determinatzailerik gabe, hau da, mugagabean doazen izenen artean:
"Gizon baino emakume gehiago dago" […]
Ez dira aukerarik egokienak, beraz, adibide hauetako (a) eta (c) perpausak, eredu biak nahasten dituzte eta:
a. ↓"Gizonezkoak baino emakume gehiago joan da".
b. "Gizonezko baino emakume gehiago joan da".
c. ↓"Emakume gehiago joan da gizonezkoak baino".
d. "Emakume gehiago joan da gizonezko baino"
2/ Gehiago jakiteko
PETRIRENA, Patxi (2011). Morfosintaxiaren inguruko zalantzak eta argibideak. Gasteiz: Ikasmaterialen Aholku
Batzordea (EIMA)-Eusko Jaurlaritza (1.3.4.11. Zenbatasunezko konparazioa mugagabeko izenen artean - 54. or.).
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Galdera
"Bere beharrak adierazten ditu. / Expresa sus necesidades."
Idatzi behar da puntua barraren aurrean?
Erantzuna
Bai. Baina, beharbada, hobe litzateke testua bi zutabetan antolatzea (ikus 2. eta 3. puntuak)
1/ Noiz erabili barra (ZUBIMENDI, Juan Ramon (2011). Ortotipografia. Gasteiz: Ikasmaterialen Aholku Batzordea
(EIMA)-Eusko Jaurlaritza. 51 or.):
a/ Bertso, olerki edo kanten hitzak lerro batean idaztean, barraren alboetan hutsune bana utzirik.
Abanikodun mulatak / gauari haize egiten, / musiken aire nagiek / odola erretzen zuten. (puntuazioikurrekin)
b/ Bata bestearen ondoan idatzitako hitzetako bat aukeratu behar denean, edo aurkaritza nabarmentzeko.
Gutunetako agurra Bezero jauna/andrea singularrean idaztean, eta Bezero jaun-andreak pluralean idaztean.
Barraren alboetan hutsune bana utzi behar da, aurkariak hitz bat baino gehiagokoak badira.
Idazlea, mendia/mundua, luma/ezpata, izan/ukan eta gisakoez mintzatu zen.
Metafisikan murgildu zen hutsune hutsa / hutsune betea harturik gaitzat.
c/ Herri bakar bat esateko bi izen erabiltzen direnean (bata bestearen itzulpen modura edo).
Donostia/San Sebastián, Vitoria/Gasteiz, Lizarra/Estella eta abar.
Baina ez, Ezkio-Itsaso, bi herri elkartzean sortutako leku-izena baita.
d/ Legeen, dekretuen, aginduen eta kidekoen izenetako zenbakien artean, alboetan hutsunerik utzi gabe.
Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/89 Legearen arabera jokatuko da.
742/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 9koa, «Bizkaia Kirolak 2020» sarietarako deialdia egiten duena.
e/ Aritmetikako zatiketak eta zatikiak adierazteko ere, eta zenbait neurri-izenen nazioarteko sinboloetan.
2/3 (bi zati hiru / bi heren), 4/7 (lau zati zazpi / lau zazpiren)...
km/h (orduko sei kilometro), 4 m/s (segundoko lau metro)...
f/ Zenbait gaitan agertzen diren erlazio multzoak adierazteko.
Begiratu iaz saldutako automobilen urteak/prezioa grafikoari.
Adierazi haurdunaldiko astea / fetuaren pisua (kg-tan) funtzioa.
2/ Hala ere, idazki-motak kontuan izanik, hiru aukera aipatuko ditugu testu elebidunak eratzeko euskarazko eta
erdarazko testuak orriaren alde batean agertzen badira:
a/ Inprimaki batzuetan datuak eskatzen dira bereziki (izen-deiturak, helbideak, telefonoak...). Horrelakoetan,
hobe da hizkuntza biak bata bestearen ondoan jartzea, datuok behin bakarrik eman behar baitira; adibidez:
Izena/Nombre:
Abizenak/Apellidos:
b/ Idazkiak testu labur-laburrak baldin baditu (iragarkia, oharra...), orrialdearen goiko aldean jar dezakegu
testu bata, eta beheko aldean bestea.
c/ Idazkia orriaren alde batean sartzeko modukoa bada (txostena, gutuna...), zutabeetara jo ohi dugu.
Eta horixe da gure kasua. Izan ere, ebaluazio-irizpideak edo adierazleak darabiltzazue esku artean, antza denez.
Horrelakoetan komeni da testua bi zutabetan eratzea, ezkerrekoan eta letra arruntaz euskarazko bertsioa, eta
eskuinean letra etzanaz gaztelaniazko bertsioa.
3/ Eratsita bidaltzen dizugu bi zutabetan antolatutako eredu bat:
EREDUA Obabako ikastolako ebaluazio-txostena
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Testu-eredua
Obabako ikastolako ebaluazio-txostena

HAUR
HEZKUNTZA

2 urte

EBALUAZIO-TXOSTENA
INFORME DE EVALUACIÓN

OBABAKO
IKASTOLA

Elbira Zipitria z.g.
64400 Eskiula
Tel./Fax: 559 73 88 81
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EREMUA: NORTASUNAREN ERAIKUNTZA ETA INGURUNE FISIKOAREN ETA SOZIALAREN EZAGUERA
ÁMBITO: CONSTRUCCIÓN DE LA PROPIA IDENTIDAD Y DEL CONOCIMIENTO DEL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL

Bai
Sí
1. ESKOLAREKIKO JARRERA
- Pozik etortzen da eskolara.
- Betetzen ditu ezarritako mugak.
2. AUTONOMIA
- Janzten eta eranzten da laguntzarik gabe.
- Bakarrik joaten da komunera.
- Bereganatzen hasi da higiene-ohiturak
(mukiak kendu, eskuak garbitu…).

1. ACTITUD HACIA LA ESCUELA
- Viene alegre a la escuela.
- Respeta los límites marcados.
2. AUTONOMÍA
- Se viste y se desviste sin ayuda.
- Va solo/a al baño.
- Ha empezado a interiorizar los
hábitos de higiene (quitarse los
mocos, lavarse las manos…).
- Aukeratzen ditu libreki espazioak.
- Elige los espacios libremente.
3. NORK BERE BURUA EZAGUTZEA ETA
3. CONOCIMIENTO Y CUIDADO DE SÍ
ZAINTZEA
MISMO/A
- Eraikitzen ari da bere buruaren irudia.
- Está construyendo su imagen
corporal.
- Konfiantza du bere buruarengan.
- Tiene confianza en sí mismo/a.
- Adierazten hasi da emozioak ahoz.
- Empieza a nombrar sus emociones.
- Hartzen ditu kontuan besteen emozioak. - Empatiza con los demás.
4. HARREMANAK
4. RELACIONES
- Harreman egokiak ditu helduekin.
- Tiene una buena relación con el
adulto.
- Atsegin du jolastea erreferentziazko
- Le gusta jugar con su grupo de
taldearekin / denekin / bakarrik.
referencia / con todos-as / solo-a.
5. GATAZKAK KUDEATZEA
5. GESTIÓN DE CONFLICTOS
- Behar du helduaren presentzia.
- Necesita la presencia del adulto.
- Erabiltzen ditu ahozko estrategiak.
- Utiliza estrategias verbales.
6. ESPAZIOA ETA MATERIALAK ERABILTZEA 6. USO DEL ESPACIO Y DEL MATERIAL
- Aritzen da espazio hauetan:
- Utiliza los siguientes espacios:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
- Erabiltzen ditu materialak.
- Utiliza los diferentes materiales.
- Zaintzen du materiala.
- Cuida el material.
- Jasotzen du materiala.
- Recoge el material.
7. DENBORAREN EZAGUERA
7. CONOCIMIENTO DEL TIEMPO
- Badaki zein den errutinen hurrenkera. – Conoce la secuencia de las rutinas.
8. EUSKAL KULTURA
- Gustura hartzen du parte ospakizunetan. - Participa a gusto en las
celebraciones.

165

Ez
No

Batzuetan
A veces

Oharrak/Notas

EREMUA: NORTASUNAREN ERAIKUNTZA ETA KOMUNIKAZIO ETA ADIERAZPENA
ÁMBITO: CONSTRUCCIÓN DE LA PROPIA IDENTIDAD Y DE LA COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
Bai
Sí
HITZEZKO KOMUNIKAZIOA
1. AHOZKO HIZKUNTZA ETA
KOMUNIKAZIO EGOERA
- Ahoskera gero eta ulergarriagoa du (2-3
urte).
- Helduekin, gaztelaniaz hitz egiten du /
euskaraz, emandako eredua errepikatuta /
euskaraz.
- Haurrekin, gaztelaniaz hitz egiten du /
euskaraz, emandako eredua errepikatuta /
euskaraz.
- Barneratzen ari da komunikazioaren
arauak: begietara begiratzea / arretaz
entzutea / txandak errespetatzea /
intonazio egokia erabiltzea.

2. ENTZUNAREN ULERMENA
- Gero eta hobeto ulertzen ditu aginduak
eta proposamenak.
- Ulertzen ditu ahozko testuak.
3. HIZKUNTZA IDATZIA
- Interesa adierazten du testu idatziekiko
(ipuinak…).
4. ATZERRIKO HIZKUNTZA

COMUNICACIÓN ORAL
1. LENGUAJE ORAL Y SITUACIÓN
COMUNICATIVA
- Su pronunciación es cada vez más
clara.
- Con el adulto se comunica en
castellano / en euskara, repitiendo la
pauta dada / en euskara.
- Con los niños-as se comunica en
castellano / en euskara repitiendo la
pauta dada / en euskara.
- Está interiorizando las normas de
comunicación: mantener la mirada /
escuchar con atención / respetar los
turnos/ utilizar la entonación
adecuada.
- Presta atención en las actividades
grupales.
2. COMPRENSIÓN ORAL
- Cada vez comprende mejor las
órdenes y las propuestas.
- Comprende los textos orales.
3. LENGUAJE ESCRITO
- Muestra interés por los textos
escritos (cuentos…).
4.LENGUA EXTRANJERA

GORPUTZ-HIZKUNTZA ETA MOTRIZITATEA
- Ziurtasuna erakusten du
mugimenduetan.
- Parte hartzen du jolas sinbolikoan.
- Lortzen ari da begien eta eskuen arteko
koordinazioa.

LENGUAJE CORPORAL Y MOTRICIDAD
- Muestra seguridad en sus
movimientos.
- Participa en el juego simbólico.
- Está consiguiendo la coordinación
óculo-manual.

- Egoten da adi taldeko jardueretan.
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Ez
No

Batzuetan
A veces

MATEMATIKA HIZKUNTZA
1. LOGIKA
- Egiten ditu sailkapenak, ordenazioak,
bikoteak eta segidak objektuen
ezaugarriak kontuan hartuta.
- Ahoz adierazten ditu egindako
sailkapenak, ordenazioak, bikoteak eta
segidak.
- Egiten ditu eragiketa errezak.
2. ZENBAKIKUNTZA ETA KALKULUA
- Badaki zenbatzen 3 elementu. (3 urte)
- Badaki zenbatzen 5 elementu. (4 urte)
- Badaki zenbatzen 10 elementu .(5 urte)
3. GEOMETRIA
- Ezagutzen ditu zirkulua eta karratua.
- Identifikatzen ditu “barruan/kanpoan”
eta “zabalik/itxita” kontzeptuak.
- Ezagutzen ditu zirkulua, karratua eta
triangelua
- Identifikatzen ditu “barruan/kanpoan”,
“zabalik/ itxita” eta “gainean/azpian”
kontzeptuak.
- Ezagutu, marraztu eta izendatzen ditu
zirkulua eta karratua.
-Identifikatzen ditu “barruan/kanpoan”,
“zabalik/itxita”, “gainean/azpian” eta
“hutsik/beteta” kontzeptuak.
- Ezagutu, marraztu eta izendatzen ditu
zirkulua, karratua, laukizuzena eta
triangelua.
- Identifikatzen ditu “barruan/kanpoan”,
“zabalik/itxita”, “gainean/azpian”,
“hutsik/beteta”, “aurrean/atzean” eta
“goian/behean” kontzeptuak.
4. NEURRIAK
- Bereizten ditu “altua/baxua”,
“arina/astuna” eta “lodia/mehea”.
- Esperimentatzen du neurketa tresna
konbentzionalekin (metroa, balantzak…)
eta ez konbentzionalekin (eskua, oina…).
ARTE HIZKUNTZA
- Egiten ditu ekoizpen plastikoak.
1. MUSIKA HIZKUNTZA
- Identifikatzen ditu musika-tresnak.
- Jarraitzen ditu mugimendu errazak.
- Interpretatzen ditu erritmo errazak.
- Errespetatzen ditu mugak.

LENGUAJE MATEMÁTICO
1. LÓGICA
- Realiza clasificaciones, ordenaciones,
parejas y seriaciones teniendo en
cuenta las características de los
objetos.
- Expresa oralmente las
clasificaciones, ordenaciones, parejas
y seriaciones que realiza.
- Hace operaciones sencillas.
2.CONTEO Y CÁLCULO
- Sabe contar 3 elementos.
- Sabe contar 5 elementos.
- Sabe contar 10 elementos.
3. GEOMETRÍA
- Reconoce el círculo y el cuadrado.
- Identifica los conceptos
“dentro/fuera” y “abierto/cerrado”.
- Reconoce el círculo, el cuadrado y el
triángulo.
- Identifica los conceptos
“dentro/fuera”, “abierto/cerrado” y
“encima/debajo”.
- Conoce, dibuja y nombra el círculo y
el cuadrado.
- Identifica los conceptos
“dentro/fuera”, “abierto/cerrado”,
“encima/debajo” y “vacío/lleno”.
- Conoce, dibuja y nombra el círculo, el
cuadrado, el rectángulo y el triángulo.
- Identifica los conceptos
“dentro/fuera”, “abierto/cerrado”,
“encima/debajo”, “vacío/lleno”,
“delante/detrás” y “arriba/abajo”.
4. MEDIDAS
- Diferencia “alto/bajo”,
“ligero/pesado” y “grueso/fino”.
- Experimenta con instrumentos de
medición convencionales (metro,
balanzas…) y no convencionales
(mano, pie…).
LENGUAJE ARTÍSTICO
- Realiza producciones plásticas.
1. LENGUAJE MUSICAL
- Identifica los instrumentos
musicales.
- Sigue movimientos sencillos.
- Interpreta ritmos sencillos.
- Respeta los límites.
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Galdera:
"Sukar asko du", "sukar handia": zein da zuzena?
Erantzuna:
sukar handia du.
1/ Har dezagun su hitza: su handia diogunean, bakarraz ari gara, eta su hori handia da (NOLAKO sua?); baina su
asko diogunean, han-hemenka sortutako suez ari gara (ZENBAT su?); su bat baino gehiago dira.
Gauza bera sukar hitzarekin: sukar handia diogunean, bakarraz ari gara, eta sukar hori handia da (NOLAKO
sukarra?), 38 °C, 39 °C... Ez du kantitatea adierazten, intentsitatea baizik; ez da izen zenbakarria, izen
zenbakaitza baizik
Baina bilatuz gero, beste testuinguru batzuk aurkituko ditugu; esate baterako, epidemiologo batek esan dezake
sukar asko daude; hala nola Maltako sukarra, sukar aftosoa, denge-sukarra, sukar horia... (ZENBAT sukar?);
orduan, bat baino gehiago dira, eta, horrela hartuta, zenbakarria da.
2/ Era berean, beldurra, hotza, gosea, tristura eta antzekoez ari garenean, NOLAKOA galderari erantzuten diote;
ez dute kantitatea adierazten, intentsitatea baizik. Ez dira zenbakarriak, zenbakaitzak baizik. Beraz:
*beldur asko
>
beldur handia
*hotz asko
>
hotz handia/itzela
*lotsa asko
>
lotsa handia/ederra/gorria/galanta
*gose asko
>
gose handia
*tristura asko
>
tristura handia
...
* Zeinuak (izartxoa) adierazten du ondoren idatzita dagoena ez dela zuzena.
Hala ere, araua ez da horren zorrotza kontrakoa denean: ez da ke txikia, baizik eta ke gutxi; halaber, maitasun
handia / maitasun gutxi, beldur handia / beldur gutxi, lotsa handia / lotsa gutxi, gogo handia / gogo gutxi...
3/Euskaltzaindiaren Hiztegian handi, gaitz, bortitz izenondoak ere badakartza sukar sarreran:
sukar
1 iz. Gorputzeko tenperaturaren goratzea, eritasunen baten sintoma dena.
Sukar handiarekin zegoen. Sukar gaitza, bortitza. Sukar arin batek gau labur bat egiten badigu hain luze (...).
Hetikazko sukarrarekin dagoen eria. Sukar gaizto bat lotu zitzaion. Sukarrak berriro harturik, hil zen.
4/ Gehiago jakiteko:
GARZIA, Juan (2005). Kalko okerrak. Gasteiz: Ikasmaterialen Aholku Batzordea (EIMA)-Eusko Jaurlaritza (41-43).
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Galdera:
'Internet': nola idatzi behar da euskaraz?
Erantzuna:
Internet
1/ Izen berezi gisa erabili ohi da euskaraz, inguruko hizkuntza gehienetan bezala, eta letra larriz idatzi ohi da.
Halaxe jaso du Euskaltzaindiaren Hiztegiak ere, eta izen bereziei dagozkien kasu-markak (mugagabeak) hartzen
ditu:
Internetek, Interneti, Internetekin, Interneten...
2/ Ikus esteka hau:
https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_ebe&view=bilaketa&Itemid=1161&task=bilaketa&lang
=eu&id=833
Internet
iz. Mundu guztian hedatua den informatika-sarea, ordenagailuen arteko lotura zuzenaren bidez eratua,
informazioa trukatzeko eta zerbitzuak eskaintzeko edo jasotzeko erabiltzen dena.
Internet bidez erosi eta saldu ahal izango dira bigarren eskuko objektuak. Gero eta jende gehiagok du
Interneterako sarbidea. Amezketako eskolan kexu dira Internet zerbitzurik ez dutelako. Erantzuna Interneten
aurkitu zuen. Egunkaria, telebista eta irratia ez ezik, Internet ere zaintzapean dute agintariek. Gurasoek ez diote
beldurrik izan behar Interneti. || Bere beste liburuekin batera, liburu berria ere Internet sarean irakurtzeko
aukera eskaintzen du F. Zubiagak.
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Galdera
a/ "Gaizki sentitzen den/denaren plantak egiten ditu": zein da zuzena?
b/ "Se hizo pasar por médico": nola eman euskaraz?
c/ "fingió su secuestro": nola eman euskaraz?
Erantzuna
a/ "Gaizki sentitzen delako plantak egin" (Ikus 1/ atalean, Euskaltzaindiaren Hiztegian, horiz
nabarmendutakoa).
Zilegi dira, halaber, adizkia + -(e)n/-(e)naren edo aditz-izena + ko [-t(z)eko]:
"Gaizki sentitzen denaren plantak/itxura(k)/imintzioa egin", "gaizki sentitzen den
plantak/itxura(k)/imintzioa egin", "ondoezik dagoenaren plantak egin" (adibide ugari dago literaturan; ikus
2/ atala).
b/ "Medikutzat aurkeztu zuen bere burua" (ikus Elhuyar Hiztegia 3/ atala)
c/ "Bahitu dutelako plantak egin", "bahitu dutenaren plantak egin", "bahitu duten plantak egin"... (ikus 5/)
1/ Euskaltzaindiaren hiztegia (plantak egin / itxura(k) egin), itxura sarrera (horiz nabarmendutakoa gurea da):
https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?sarrera=itxura&antzekoak=ez&option=com_hiztegianbilatu&vie
w=frontpage&layout=aurreratua&Itemid=410&lang=eu&bila=bai
itxura(k) egin Aipatzen denaren itxuran agertu, berez halakoa izan gabe. Ik. plantak egin; irudia egin. Zuek
ere kanpotik zintzo itxura egiten duzue gizonen aurrean. Ahaideen aurrean apal itxurak eginez. Arrantzaleen
itxurak eginez. Aurrera joateko itxura egin zuen. Gizon zintzoak zirelako itxura eginez...
2/ AGIRRE, Joxean: Gizajoen katalogoa, Elkar, Donostia, 2016.
"mundu guztiak jarraitzen du literaturaren motibazioa hori den plantak egiten"
ASTIZ, Iñigo: Kixotenean, Elkar, Donostia, 2016.
"literaturaren motibazioa hori den plantak egiten"
ROWLING, J.K. / MENDIGUREN, Iñaki: Harry Potter eta sorgin harria, Elkar, Donostia, 2000.
"horretara joaten naizen plantak egitea".
"Malfoy berriro ere izuagatik zorabiatzeko plantak egiten ari zela".
"zorabio baten plantak egin zituen".
"heriotzaren zantzuak ikusten ditudalako plantak egin beharra".
"gorritzen ari zirelako plantak eginez".
"lo zegoelako plantak egiten".
GOIKOETXEA, Jose Ramon / EGIGUREN, Rafa: Mentxakaren aitorpena, Elkar, Donostia, 2006.
"ondoezik dagoenaren plantak egin behar dituzu".
URKIXO, Joanes: Gerlari zuria, Elkar, Donostia, 2004.
"txantxa gorriak bost axola zitzaizkion plantak eginez".
"kontzentratuta zegoen plantak eginez".
FRISCH, Max / ARRIETA, Joxe Austin: Homo Faber, Elkar, Donostia, 2001.
"erne eta adi dagoenaren plantak eginez".
CELATI, Gianni / LIZARRALDE, Pello: Denak hasperenka, Igela, Iruñea, 2005.
"Hori guztia gertatu zen Federicok artea zer zen ongi zekielako plantak egin zituelako".
"hildakoaren heriotzak penatzen gintuelako plantak egiten".
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SARAMAGO, Jose / ALONSO, Jon: Lisboako Setioaren Historia, Elkar, Donostia, 2000.
"egia delako plantak eginik".
"ulertzen ez ditugulako plantak".
IZAGIRRE, Koldo: Sua nahi, Mr. Churchil?, Susa, Zarautz, 2005.
"pozik zegoelako plantak eginez".
3/ Hacerse pasar por https://hiztegiak.elhuyar.eus/es/pasar
nork bere burua... -tzat aurkeztu; (-en) plantak egin, (-en) itxurak egin
se hizo pasar por ginecólogo: bere burua ginekologotzat aurkeztu zuen
4/ Badira beste aukera batzuk ere. "Gaixoarena egiten du", "gaixo-itxurak egiten ditu", eta abar. Ikus Elhuyar H.:
Aparentar https://hiztegiak.elhuyar.eus/es/aparentar
•

1 v.intr./v.tr. itxura(k) egin, irudia egin; -ena egin; itxurakeria(k) egin, (-en) plantak egin; iduri
egin (Ipar.)

vosotras también aparentáis ser formales: zuek ere txintxo-itxurak egiten dituzue
aparentó arrepentirse: damu-irudia egin zuen
aparentó estar enfermo: gaixoarena egin zuen
5/ Hirugarren galderaren (c/) azalpena lehenengo bietan jarri ditugun berberak dira. Beste itzulpen batzuk ere
badaude: Bahiketa-plantak egin, bahiketa-itxurak egin, bahiketa-alegia egin (Ipar.), bahiketa-iduri egin (Ipar.),
itxurazko bahiketa antolatu...
Hona lekukotasun batzuk:
Agentzietako berriak:
Itxurazko bahiketa baten konplize izatea egotzi diote Omarri ( https://www.ehu.eus/eeh/pdf/EEH-b.pdf)
Gara egunkarian:
PPko zinegotziak (Bartolomé Rubia "Bartolin") bahiketa-itxura egin zuen
(https://gara.naiz.eus/paperezkoa/20091206/170677/eu/Bartolin-berriro)
EIMA Katalogoan:
Afariaren amaieran, bahiketa-itxura eginda (deductio), senarrak emaztea amaren besoetatik lapurtu, etxe
berriraino eraman, eta barrura sartzen zuen, besoetan ...
(http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/objetos/Antzinako%20Erroma.pdf)
Berria egunkarian:
Uriberen inguruko eskuin muturrak antolatu zuela itxurazko bahiketa, Habanako prozesua lehertze aldera
(https://www.berria.eus/paperekoa/1787/015/001/2014-11-18/kolonbiako-gobernuak-bakenegoziazioak-eten-ditu-jeneral-bat-desagertu-delako.htm)
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Testu-eredua
Obaba Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratuko lanbide-ziurtagiria

Obaba

LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE INTEGRATUA

JOANES GARAGORRI AZPILKUETA Jaunak,
Obaba
Lanbide
Heziketako
Ikastetxe
Integratuko Idazkariak

D. JOANES GARAGORRI AZPILKUETA, secretario
del Centro Integrado de Formación Profesional
Obaba

ZIURTATZEN DU:

CERTIFICA:

Marixan GARAI BASAGOITI, 72584291V
Nortasun Agiriaren Zenbakia duena, Lanbideko
ikastaro hau ematen ari dela ikastetxe honetan:

Que Marixan GARAI BASAGOITI, con DNI
72584291V, está impartiendo en este centro
el curso de Lanbide:

IMPE0209 Makillaje Integrala
(ED 716/2011, maiatzaren 20koa)

IMPE0209 Maquillaje integral
(RD 716/2011, de 20 de mayo)

120 orduko Lanbide Modulu hau bukatu duela
(2019/11/04 - 2020/01/21):

Que ha finalizado el Módulo Profesional de 120
horas de duración (04/11/2019 - 21/01/2020):

0067-3 Mikropigmentazioa

0067-3 Micropigmentación

Ziurtagiri hau eman den egunera arte, 66 ordu
eman dituela modulu honetan (2020/01/23an
hasita):

Que hasta la fecha del presente certificado, ha
impartido 66 horas del módulo (iniciado el
23/01/2020):

MF0068-3 Tatuajea.

MF0068-3 Tatuaje

EMANDAKO ORDUAK GUZTIRA: 186

TOTAL HORAS IMPARTIDAS: 186

Eta honela jasotzen dut ziurtagiri honetan
premiazkoa denerako.

Y para que conste a los efectos oportunos,
expido el presente certificado.

Sinadura / Firma

Sinadura / Firma

O.e. / Vº Bº
Agosti Enparantza
ZUZENDARIA / EL DIRECTOR

Joanes Garagorri
IDAZKARIA / EL SECRETARIO

Eskiula, 2020ko apirilaren 30an

Elbira Zipitria z.g.
64400 Eskiula
Tel./Fax: 559 73 88 81
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Testu-eredua
Haur Hezkuntzako 5 urtekoen ebaluazio-txostena

EBALUAZIO-TXOSTENA
INFORME DE EVALUACIÓN

HAUR HEZKUNTZA
5 urte
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EREMUA: NORTASUNAREN ERAIKUNTZA ETA INGURUNE FÍSIKO ETA SOZIALAREN EZAGUERA

Autonomia. Sentimendu eta emozioen adierazpena

Bai

Aurrera doa

Laguntzarekin

Si

Progresa

Con ayuda

Autonomía. Expresión de sentimientos y emociones
Parte hartzen du gelako jardueretan.
Participa en las actividades del aula.
Sentimenduak eta emozioak autorregulatzen hasi da.
Comienza a autorregular sentimientos y emociones.
Autonomia lortzen doa (ordena, janzkera, higienea).
Va adquiriendo autonomía (orden, ropa, higiene).
Autonomoa da gelako funtzionamenduan (ardurak, materiala hartu,
batu, segurtasuna, lanak…).
Es autónomo en el funcionamiento del aula (responsabilidad, recogida
de material, seguridad, trabajos...).
Arreta jartzen du.
Mantiene la atención.
Lanarekiko interesa du.
Muestra interés por el trabajo.
Espazio-nozioak erabiltzen ditu bere burua eta objektuak
kokatzeko.
Utiliza nociones espaciales para ubicarse a sí mismo y a los objetos.
Autonomiaz mugitzen da eskolako espazio eta gune ezagunetatik.
Realiza, con cierta autonomía, recorridos en los espacios habituales.

OHARRAK……………………………………………………………………………..............................

............................................................................. .......................................................................
Gizarte-ingurunea
Medio social

Bai

Aurrera doa

Laguntzarekin

Si

Progresa

Con ayuda

Gelakideekin erlazionatzen da.
Se relaciona con sus compañeros y compañeras.
Errespetuzko jarrera eta ohiturak bereganatzen hasi da.
Comienza a adquirir actitudes y hábitos de respeto.
Eskolako arauak ezagutzen ditu, eta betetzen saiatzen da.
Conoce las normas de la escuela y se esfuerza en cumplirlas.
Interesa agertzen du gelan landutako gaien inguruan.
Muestra interés en los temas que se trabajan en clase.
Elementu eta material batzuen portaerari buruzko hipotesiak egin
eta egiaztatzen ditu.
Hace y comprueba hipótesis sobre el comportamiento de algunos
materiales y elementos.
Parte hartzen du bertoko tradizio kulturalen jardueretan, eta haien
ezaugarrietako batzuk ezagutzen ditu.
Participa en actividades de tradición cultural e identifica algunas de sus
características.

OHARRAK……………………………………………………………………………..............................

......................................................................................................................................................
Teknologia
Gailu teknologikoak erabiltzen ditu (jolasteko, idazteko…).
Utiliza herramientas tecnológicas (para jugar, escribir…).
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Bai

Aurrera doa

Laguntzarekin

Si

Progresa

Con ayuda

EREMUA: NORTASUNAREN ERAIKUNTZA ETA KOMUNIKAZIOA ETA ADIERAZPENA

Hitzezko komunikazioa
Comunicación verbal

Bai

Aurrera doa

Laguntzarekin

Si

Progresa

Con ayuda

Askotariko ahozko testuak (ipuinak, asmakizunak...) ulertu eta
bereizten ditu.
Comprende y reconoce los diferentes textos (cuentos, adivinanzas,
etc.).
Gero eta ordena egokiagoan azaltzen ditu bizipenak eta
beharrizanak.
Relata de forma cada vez más ordenada necesidades y vivencias.
Ikasten ditu landutako ipuinak, olerkiak eta kantak.
Memoriza cuentos, canciones y poesías trabajadas.
Iritzia emateko gai da.
Es capaz de dar su opinión.
Hitz egiteko erraztasuna hartzen doa.
Va adquiriendo fluidez verbal.
Ahoskera egokia du.
Su pronunciación es adecuada.

OHARRAK……………………………………………………………………………..............................

......................................................................................................................................................
Ingelesa
Inglés

Bai

Aurrera doa

Laguntzarekin

Si

Progresa

Con ayuda

Aginduak ulertzeko gai da erantzuna ematen du.
Entiende y responde las órdenes.
Gelan erabilitako ohiko esaerak errepikatzeko gai da.
Repite las expresiones utilizadas en el aula.
Parte hartzen du gelan.
Participa en clase.

OHARRAK……………………………………………………………………………..............................

......................................................................................................................................................
Idatzizko komunikazioa
Comunicación escrita

Bai

Aurrera doa

Laguntzarekin

Si

Progresa

Con ayuda

Parte hartzen du eta interesa adierazten du irakurtzeko eta idazteko
proposamenetan.
Participa y muestra interés en las situaciones de lectura y escritura.
Letren grafia eta soinua bereizteko gai da.
Es capaz de distinguir el grafía y el sonido de las letras.
Testu errazak sortzen ditu, eta idazte-sistema arautura egokitzen
ditu arian-arian.
Produce textos sencillos ajustándolos progresivamente al sistema de
escritura convencional.

OHARRAK……………………………………………………………………………..............................

......................................................................................................................................................

175

Matematika- hizkuntza
Lenguaje matemático

Bai

Aurrera doa

Laguntzarekin

Si

Progresa

Con ayuda

Zenbakien segida erabiltzen du elementuak zenbatzeko.
Utiliza la serie numérica para cuantificar elementos.
Modu funtzionalean erabiltzen du zenbakien segidako grafia
(ordenatu, kantitatearekin lotu, errepresentatu…)
Utiliza funcionalmente la grafía de la serie numérica (ordenar, asociar
con la cantidad, representar...).
Eragiketa errazak egiten ditu (deskonposaketa, gehiketa…).
Realiza operaciones simples (descomposición, sumas…).
Egutegia erabiltzen du denbora adierazi eta neurtzeko.
Utiliza el calendario como instrumento de representación y medición
temporal.
Sailkapenak eta segidak egiten ditu.
Realiza clasificaciones y seriaciones.
Zenbatzaileak erabiltzen ditu (asko, gutxi…).
Utiliza cuantificadores (mucho, poco…).

OHARRAK……………………………………………………………………………..............................

......................................................................................................................................................
Gorputz-hizkuntza
Lenguaje corporal

Bai

Aurrera doa

Laguntzarekin

Si

Progresa

Con ayuda

Ondo moldatzen da antzezpenetan.
Se desenvuelve bien en las representaciones.
Gorputz-trebetasunak garatzen doa.
Va adquiriendo habilidades motoras.

OHARRAK……………………………………………………………………………..............................

......................................................................................................................................................
Arte-komunikazioa
Comunicación artística
Plastika
Plástica

Bai

Aurrera doa

Laguntzarekin

Si

Progresa

Con ayuda

Interesa eta ekimena adierazten ditu jarduera plastikoetan.
Muestra interés e iniciativa en las actividades plásticas
Gero eta zehaztasun gehiago agertzen du ekoizpenetan.
En sus producciones cada vez aparecen más detalles.
Trebetasunez erabiltzen ditu lan-tresnak.
Muestra habilidad con los utensilios.
Material eta teknikekin esperimentatzen du.
Experimenta con materiales y técnicas diversas.

Musika
Música
Aditasuna jartzen du.
Mantiene la atención.
Gogoz hartzen du parte.
Participa activamente.
Arauak errespetatzen ditu.
Respeta las normas.

OHARRAK……………………………………………………………………………...............................................

......................................................................................................................................................
Sinadura
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Galdera
Idazlan batean, "bitik zortzira bitarteko jokalarik har dezakete parte" idatzi dute hainbat ikaslek. "Pueden
participar ENTRE 2 y 8 jugadores": nola eman euskaraz?
Erantzuna
Bestela antolatu behar dugu esaldia, birformulatu behar da:
Gutxienez, bi jokalarik hartuko dute parte, eta gehienez, zortzik.
Gutxienez bi jokalarik eta gehienez zortzik hartuko dute parte.
(parte hartuko duten) Jokalarien kopurua bitik zortzira bitartekoa izan daiteke.
Jokalari-kopurua bitik zortzira bitartekoa izan daiteke.
Jokalarien kopurua bi eta zortzi bitartekoa izan daiteke.
Jokalari-kopurua bi eta zortzi bitartekoa izan daiteke.
...

1/ Beste era batera kodifikatu ezean, hitzez hitz itzuli eta gaztelaniazko egiturari eutsi nahi izanez gero, zure
ikasleen esaldia eta tankera horretakoak ateratzen dira. Azter dezagun esaldia:
Izenlaguna izenaren ezkerrean jartzen dugun adjektiboa da, -ko eta -en atzizkien bidez osatua (urrezko, gure,
Erramunen, inprimatzeko...), eta sintagma adjektibalak osatzen ditu (basoko lorea, Aneren neba...); erlatibozko
perpausek ere izenlagunen funtzio bera betetzen dute, eta gramatika batzuek perpaus adjektibalak direla
esaten dute (saldu dudan esnea...). Izenondoa, berriz, izenaren eskuinean jartzen den adjektiboa da, eta
adjektibo-sintagmak osatzen ditu (liburu gorria, etxe zaharra…). Ageri denez, izenlagunaren ondoko izenak -a
mugatzailea darama. Baina *bitik zortzira bitarteko jokalarik har dezakete parte esaldian jokalari
(mugagabea)+NORK kasua dugu; alde horretatik ez da egokia; eta mugatzailea jarriz gero, bitik zortzira bitarteko
jokalariek har dezakete parte esaldiaren esanahia zeharo bestelakoa da: 'participarán los jugadores del dos al
ocho' edo horrelako zerbait (eta era askotara uler daiteke esaldi hori). Ikus ditzagun eredu batzuk:
Berria
- […] kopurua 150 eta 200 bitartekoa izan daiteke.
Gure kasura ekarrita: Jokalarien kopurua bi eta zortzi bitartekoa izan daiteke.
- […] hiru hilabetetik urtebete eta hamar hilabetera bitarteko kartzela zigorrak.
Gure kasura ekarrita: Jokalarien kopurua bitik zortzira bitartekoa izan daiteke.
ARABAKO CAMPUSEKO KIROL ZERBITZUA (futbol 7ko arautegia)
- […] Gutxienez, sei jokalarik egon beharko dute...
Gure kasura ekarrita: Gutxienez, bi jokalarik hartuko dute parte, eta gehienez, zortzik.
Belar Hockeyko araudia 2013
a) - […] talde bakoitzeko gehienez ere 4 jokalari egongo dira.
Gure kasura ekarrita: Gutxienez, bi jokalarik hartuko dute parte, eta gehienez, zortzik.
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2/ Hiztegietan:
Elhuyar Hiztegia: entre
2 prep. [referido a tiempo] bitartean
llegué a casa entre las diez y las once: etxera hamarrak eta hamaikak bitartean heldu nintzen
las pruebas de selección se celebrarán entre mayo y junio: hautatze-probak maiatzetik ekainera bitartean
egingo dira.
Zehazki Hiztegia: entre
2 (temporal) artean, bitartean: entre las cuatro y las cinco, laurak eta bostak artean; Kresala y Garoa
cambió de estilo, Kresala eta Garoa-ren bitartean estiloa aldatu zuen; los de edades comprendidas entre
los ocho y los quince años, zortzi urtetik hamabosterainokoak.

3/ Eremu bereko beste esaldi batzuk:
2, 3 edo 4 jokalarik hartuko dute parte.
Nahi beste jokalarik hartuko dute parte.
14 eta 17 urte bitartean dituzten jokalariek...
Bi edo lau lagunek har dezakete parte.
Lauzpabost lagunek har dezakete parte.
Diru-sariak 500 € eta 10000 € bitartekoak izan daitezke.
Aztarna horiek duela 20.000 eta 17.000 urte bitartekoak izan daitezke.
Laguntzak 180 eurotik 450 eurora bitartekoak izan daitezke.
Diru-laguntzak % 25etik % 90era bitartekoak izan daitezke.
Datu-transmisioaren abiadura 192 eta 312 kbit/s bitartekoa izan daiteke.
Pisua 150 eta 250 gramo bitartekoa izan daiteke.
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Galdera
"No me da la vida": nola eman euskaraz?
Erantzuna
Ikus ditzagun ohiko esamolde batzuk:
a- Ez naiz denera iristen.
b- Denera erantzun ezinik nabil.
c- Lanaz gainezka nabil eta ez naiz iristen.
d- Ni bakarrik ezin naiz denera ailegatu.
e- Aurpegia eman ezinik nago hainbeste zeregin dago eta.
f- Lanaz gainezka nago, ez naiz heltzen.
g- Galtzak bete lan daukat eta iritsi ezinik nabil.
...
Gaztelaniaz "no me da la vida" (0) "no me da tiempo" (1) esamoldea arraberritua bide da; hasierako "no me da"
berdina da. Burura etortzen zaizkigu esapibe batzuk, hala nola "las horas no dan para tanto" (2), "el día no da
para tanto" (3) edo "la vida no da para tanto" (4). Itxuraz, 0 esamoldea nahastea izan daiteke, hau da, 1 eta 4
esamoldeen arteko interferentzia, nahita edo nahi gabe sortua. Azkenik, "no doy abasto" (5) esan nahi dute
guztiek, beraz, "ez naiz iristen/heltzen/ailegatzen..." (6) edo "ez dut astirik denera
iristeko/heltzeko/ailegatzeko/erantzuteko..." (7).
Hizkuntzarekin jolasean hasita, euskaraz ere horrelako zerbait sor dezakegu, beharbada, aurreko esamolde
horiek (a, b, c, d, e, f, g) eta 'bizitza' hitza konbinatuta, kalko-kutsu pittin bat badute ere. Honelako esaldiak
erants litezke, kasurako:
(8) bizitzak ez dit horrenbesterako ematen.
(9) bizitza bi behar nituzke.
(10) egunak dituen 24 orduak gutxi dira.
...
Hona emaitzak:
Ez naiz denera iristen, bizitzak ez dit horrenbesterako ematen. (a+8)
Denera erantzun ezinik nabil, bizitza bi behar nituzke.(b+9)
Lanaz gainezka nabil eta ez naiz iristen... (+8 edo 9...)
Ni bakarrik ezin naiz denera ailegatu... (+8 edo 9...)
Aurpegia eman ezinik nago hainbeste zeregin dago eta... (+8 edo 9...)
Lanaz gainezka nago, ez naiz heltzen... (+8 edo 9...)
Galtzak bete lan daukat eta iritsi ezinik nabil... (+8 edo 9...)
...
Esaldi luzetxoak dira, aukeran, ahozko hizkuntza arrunterako, baina laburtzeko bidea bilatu daiteke. Bestela, 8
eta 9 esaldiak soilik erabil litezke bere horretan, eta, kalkoari iskin egin nahi izanez gero, 6 eta 7 esaldiak.
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Galdera
"Hasieran triste nengoen, gero lagun berriak, gauza berriak...", maiz agertzen dira horrelakoak testuetan:
egokiak eta jatorrak dira?
Erantzuna
Testuingurua zein den, egokiak dira.
1/ Irizpide hauek erabilita egiaztatuko dugu egokiak ote diren horrelako erabilerak:
a/ Berri izenondoa ez da egokia zenbat adierazteko (beste bat, berriro ere, ostera ere... erabili behar dira).
*Eroriko berri bat izan da Itzulian.
Erorikoa izan da berriro Itzulian ≈ Beste eroriko bat izan da Itzulian (Orain artekoez gain, beste bat).
*Konstante berri bat aurkitu dute.
Beste konstante bat aurkitu dute (Lehengo konstanteez gain, beste bat aurkitu dute).
*Musu berri bat eman dio bilobari.
Musu eman dio ostera ere bilobari ≈ Beste musu bat eman dio bilobari (lehen emandakoez gain, beste
bat).
b/ Berri eta zahar antonimoak dira; beraz, kontrako esaldia eraikita egiaztatuko dugu egokiak diren.
*Eroriko zahar bat izan da Itzulian.
*Konstante zahar bat aurkitu dute.
*Musu zahar bat eman dio bilobari.
c/ Kantitatea eta kualitatea bereizi behar dira :
Beste liburu bat erosi dut eskolarako (zenbat) (Lehen hainbat liburu genituen eskolan; orain, bat
gehiago).
Liburu berri bat erosi dut eskolarako (nolakoa) (Lehen genuen liburua argitaraldi zaharrekoa zen).
Beste hautagai-zerrenda bat aurkeztu da (zenbat) (Lehen lau hautagai-zerrenda ziren; orain, bost).
Hautagai-zerrenda berri bat aurkeztu dute (nolakoa) (lehengo zerrendako kideak beste batzuk dira).

2/ Ikus ditzagun bi esaldi hauek: lagun berriekin izan naiz, beste lagun batzuekin izan naiz.
Adiera desberdinak dituzte. Lehenengoan, aspaldikoak ez diren lagun batzuekin izan naiz, duela gutxi ezagutu
ditudanekin, alegia. Bigarrenean, berriz, ez dakigu lagun zaharrak edo berriak diren, bakarrik dakigu beste lagun
batzuekin egon garela, ez arestion hizpide izan ditugun lagunekin.
Antonimora joz gero, aspaldiko lagunak eta lagun zaharrak esamolde biak erabiltzen dira euskal usadioan, eta
biak daude errotuta tradizioan eta literaturan (gaztelaniaz, adjektiboa aurretik edo atzetik jarrita bereizten dira
adierak, baina euskaraz ez dago halako baliabiderik). Ikus dezagun adibide bat:
"Aspaldiko lagunak gaituk, lagun zaharrak, zenbat green egin ote ditiagu guk batera, e Joe, zenbat
green, harrapatzen didak ezta?" CANO, Harkaitz: Beluna jazz, Susa, Zarautz, 1996.
3/ Bestalde, gauza hitza polisemikoa da oso, komodina, makulua, eta ia edozein adiera izan dezake; beraz,
testuingurua zein den, batzuetan gauza berriak (kualitatea) izango dira, hau da, gauza zaharren antonimoak,
benetan sortu edo egin berriak, eta, besteetan, beste gauza batzuk (kantitatea) izango dira, egin edo erabili ohi
ditugunez beste, alegia. Esaldiak banan-banan aztertu behar dira, zein bere testuinguruan, egokiak diren edo ez
egiaztatzeko.
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4/ Azter dezadan beste adibide bat, politika berria egingo dute (inoiz inork egin ez duena) vs beste politika bat
egingo dute (agian inon inoiz beste batzuek egindako berbera, politika-molde zahar bat, alegia).

5/ Gehiago jakiteko:
a/ EIMAren estilo-liburua. GARZIA GARMENDIA, Juan: Kalko okerrak, Ikasmaterialen Aholku Batzordea
(EIMA)-Eusko Jaurlaritza, Gasteiz, 2005 (34 or.).
*Kolpe berri bat eman zion, *Korner berri bat Realarentzat.
Hitzaren semantikaren joko batetik dator nahastea. «Un golpe nuevo» guztiz barregarria da erdaraz ere
(non eta ez garen ari boxeolariren batek edo asmaturiko kolpe zinez berri –orain artekoak ez bezalako–
batez, jakina), baina «un nuevo golpe» moldeak bestelako adiera bat hartzen du: kuantifikazio-adiera.
Euskaraz, baina, eta beste hainbat hizkuntzatan, ez da egokia horrela ematea adiera hori. Berri
izenondoak zahar izenondoaren antonimo izan behar du, beti izan den moduan (zahar hori antigoaleko,
antzinako, aspaldiko zein lehengo izan). Beraz:
•*Aukera berri bat / berria eman dio →Beste aukera bat eman dio →Berriro aukera eman dio →Aukera
eman dio ostera ere.
Hona ikasmaterialetatik jasotako zenbait adibide:
•*Tanto berri bat egin dute → Beste tanto bat egin dute → Ostera ere tanto (egin dute).
•*Euri berriak ekarriko ditu ekaitzak → Berriz ere euria(k) ekarriko d(it)u ekaitzak → Euri gehiago ekarriko
d(it)u ekaitzak.
•*Saguari klik eginda, ariketa berria aterako zaizu. → Saguari klik eginda, beste ariketa bat aterako zaizu.
Azken adibide horretan, jakina, zuzenak izan litezke «ariketa berria atera» zein «ariketa berri bat atera»
esapideak, baina, betiere, «lehengoa ez bezalakoa« esan nahi luke «berri»k, eta ez «beste bat» (gogoratu
zentzu hori ematen diogula hemen izartxoari). Ikusten denez, kalkoa kamuflatu egin nahi izaten da
batzuetan, baten ordez mugatzailea erabiliz, baina horrek ez du deus konpontzen, bistan da".
b/ Euskara Batuaren Eskuliburua. Berri ≠ Beste bat
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Galdera
"Si pudiera hablar": nola eman euskaraz?
Erantzuna
Hitz egin ahal banu / Hitz egin ahalko banu / Hitz egin ahal izango (izanen) banu / Hitz egin ahal baneza
1/ Ohikoagoak dira lehenengo hirurak; izan ere, edin eta ezan aditzen gainean eraikitako formak (baneza...)
gutxi erabiltzen dira gaur egun ahozkoan.
Joan baledi, Ikus baleza eta molde horretakoak, edin eta ezan aditzen gainean eratutakoak, alegia, ez dute
aspektu-markarik, ekialdeko hizkeretan eta literaturan erabili izan dira batez ere, eta, izatez, baldintzazko
hipotetikoak dira:
joan baledi, ikus baleza = joango balitz, ikusiko balu.
hitz egin baneza = hitz egingo banu
Beraz, forma gorabehera, horrelakoak ez dira ahalezkoak, baldintzak baizik.
2/ Ahala adierazteko, beraz, ahal edo ezin elementuen laguntza behar da:
Hitz egin ahal banu / Hitz egin ahalko banu / Hitz egin ahal izango (izanen) banu / Hitz egin ahal baneza

182

Galdera
Haur Hezkuntzako proiektu pedagogiko berria ari gara garatzen, eta terminologia-arazoak ditugu. Gaztelaniaz
entorno hitza darabilte, eta definitzen duten moduan, mintegiaren eta tailerraren nahasketa bide da
didaktikoki. Mintegia Arlo bateko eduki-inputa bezala ulertu ohi da; tailerra, berriz, praktikoagoa da, egiten
ikastea alegia. Biak ditu entorno kontzeptuak, input teorikoa eta praktikara eraman beharreko edukia.
Lehenik eta behin, txoko hitza bururatu zitzaigun, tradizio handikoa gurean (eraikuntza-txokoa, matematikatxokoa...); rincón kontzeptua, ordea, proiektuak jaso arren, ez bide da baliokidea eta ez da agertzen entorno
guztietan. Eremua ere etorri zitzaigun burura, baina ezin d,a beste kontzeptu bat adierazteko erabiltzen dugu
eta. Ingurune hitza, berriz, naturaren zientziak eta gizarte-zientziak batzen dituen arloan erabiltzen da. Nola
eman euskaraz?
Erantzuna
Ingurune hitza egokia da euskaraz, gure iritzian.

1/ Gure inguruko hizkuntzetan ere polisemikoa da ingurune hitzaren ordaina: 'entorno', 'environnement',
'environment'.
Euskalterm Terminologia Banku Publikoak termino finkatutzat ematen du, (4)
jartzen dio (termino
normalizatua eta gomendatua). Terminologia Batzordeak ponderazio-markak erabiltzen ditu terminoen
fidagarritasuna adierazteko:
(0) Baztertu beharreko terminoa (Terminologia Batzordeak onartzen ez duena)
(1) Termino erabilia (Terminologia Batzordeak aztertu gabea baina besterik ezean erabiltzen dena)
(2) Termino proposatua (adituek proposatua baina oraindik Terminologia Batzordeak normalizatu gabea)
(3) Termino onartua (baina ez lehenetsia, beste bat gomendatzen delako)
(4) Termino behin-behinean normalizatua/gomendatua (Terminologia Batzordearen onespenaren zain)
(4)
Termino normalizatua/gomendatua.

Hainbat jakintza-arlotan jasotzen du ingurune terminoa. Ikus dezagun adibide bat:
- Informatika > Sare sozialak > Termino orokorrak - [Sare Sozialak Hiztegia] [2016]

Definizioa: Pertsona batek ikaskuntza-prozesu pertsonalerako erabiltzen dituen tresnen, informazio-iturrien,
konexioen eta jardueren multzoa; barnean hartzen ditu sare sozialak eta Web 2.0 teknologiak: blogak,
wikiak, batzaileak eta abar.
eu PLE (4) , ikaskuntza-ingurune pertsonal (4)
es entorno personal de aprendizaje, PLE
fr environnement d'apprentissage personnel, EAP
en personal learning environment, PLE
Baita Hizkuntzalaritzan, Matematikan, Fisikan, Biologian, Artean, Medikuntzan eta abarretan ere.

2/ Naturaren Zientziek ere ingurumena dute aztergai eta, horren barruan, tokian tokiko inguruneak. Baina
horrek ez du galarazten termino hori irakaskuntzako beste arlo batzuetan erabiltzeko aukera. Euskaltzaindiaren
Hiztegiak definizio hauek ematen ditu:
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ingurumen
iz. Ekologian, izaki bizidunen garapen eta jardueran eragina duten egoera eta faktoreen multzoa.
Autobideek kalte handiak egiten dizkiote ingurumenari.
ingurune
iz. Ingurua, eta, batez ere, zerbaiten inguru guztia; bereziki, zerbait mugatzen duten puntu guztien
multzoa. Ik. ingurumari. Hiriaren ingurune guztian. Hutsa besterik ez dugu aurkitzen gure ingurunean.
Bagoaz jartzera mahai zabal baten ingurunera. Ingurune biribileko plaza. Bi metro eta erdiko ingurunea
du enborrak.

3/ Hona ingurune horietako batzuen euskarazko ordain posibleak:
Maila desberdinetakoen arteko ingurunea:

Entorno internivel:

Musika-adierazpeneko ingurunea
Osasun-ingurunea
Eraikuntza-ingurunea
Sormen-idazketako ingurunea
Ahozko adierazpen eta komunikazioko ingurunea
Adierazpen plastikoko ingurunea

Entorno expresión musical
Entorno saludable
Entorno construcciones
Entorno escritura creativa
Entorno expresión oral y comunicación
Entorno expresión plástica

Maila berekoen arteko ingurunea:

Entorno de nivel:

Garapen psikomotorreko ingurunea
Nortasun kulturaleko ingurunea
Ingeleseko ingurunea
Erlijioaren irakaskuntza eskolan ingurunea
Komunikazio eta hizkuntzako ingurunea
Arrazoibide logikoko ingurunea
Emozioak kudeatzeko ingurunea

Entorno desarrollo psicomotor
Entorno de identidad cultural
Entorno de inglés
Entorno ERE
Entorno de comunicación y lenguaje
Entorno de razonamiento lógico
Entormo de gestión emocional

4/ Berealdiko garrantzia du halako proiektuak euskaraz garatzea, dudarik gabe, itzulpen soila ez baita biderik
egokiena.
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Galdera
Nola idatzi behar da ehunekoen sinboloa <%> zenbakiaren eta sinboloaren artean hutsunea utzita edo
hutsunerik gabe?
Erantzuna
% sinboloaren euskal izena ehuneko da, zenbakiaren aurretik idazten da, eta hutsune zatiezina uzten da
bien artean.
1/ Irakaskuntzako ikasmaterialetan erabili beharreko irizpideak EIMAk zehazten ditu Euskal ikasmaterialen
Estilo-liburuan. Ortotipografia liburukian, 45. orrialdean, hauxe dio:
1. Ehunekoa digituz idazten da, % sinboloaren eskuin aldean kopuru zehatza emanez eta bien artean
hutsune bat utziz: % 7 % 15 % 82 % 7,3 % 11,45
ZUBIMENDI, Juan Ramon (2011). Ortotipografia. Gasteiz: Ikasmaterialen Aholku Batzordea (EIMA)-Eusko
Jaurlaritza. 45 or.
2/ Euskaltzaindiak Euskara Batuaren Eskuliburuan, ehuneko (%) sarreran ere:
[…] SINBOLOA. <%> da sinboloa, eta haren euskal izena, ehuneko. Kopurua digituz idazten da eta %
sinboloa zenbakiaren aurretik, bien artean hutsunea utzita: % 7 (*%7). Letraz ere eman daiteke: ehuneko
zazpi.
3/ EHUko EHULKU zerbitzuaren aurkibidean (Ehunekoak/sintaxia/hiztegia, ortotipografia, estiloa, fraseologia)
ere zuriune zatiezina uzteko irizpideari jarraitzen diote.
4/ Nola jokatzen dute gure inguruko hizkuntzetan?
a/ Gaztelaniaz tartea utzi behar da (ikus Fundeu):
[…] en la última Ortografía (2010, pág. 590), donde se establece con claridad que debe haber un espacio
entre la cifra y el signo de porcentaje.
b/ Frantsesez ere tarte zatiezina uzten da (ikus Bescherelle):
SYMBOLES […] Les symboles du système international ne prennent pas de point abréviatif ni de marque
de pluriel. On met l’espace insécable entre le nombre et le symbole, pour éviter qu’ils soient séparés en
fin de ligne. Le symbole du pourcentage et le symbole du dollar (qui se place toujours après le montant et
non devant) suivent cette même règle.
c/ Ingelesez, ordea, tarterik ez uzteko gomendatu ohi dute estilo-liburuek (ikus Percent sign - Form and
spacing):
English style guides prescribe writing the percent sign following the number without any space between
(e.g. 50%).
Baina normalean ingelesez aritzen diren Nazioarteko Unitate Sistemak eta ISO 31-0 estandarrak berariaz
zehazten dute zuriune zatiezina jarri behar dela:
However, the International System of Units and ISO 31-0 standard prescribe a space between the number
and percent sign,[8][9][10] in line with the general practice of using a non-breaking space between a
numerical value and its corresponding unit of measurement.
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5/ Beraz, nazioarteko estandar zientifikoen irizpideak finkatzen dituzten erakundeek hutsune zatiezina jartzeko
agintzen dute.
6/ Eztabaidagai da, gurera itzulirik, zeinuaren eta zenbakiaren artean tarterik utzi behar den ala ez; izan ere,
Berria Estilo Liburua (Ehunekoak eta milakoak) eta IVAPeko estilo-liburua (Ehunekoak 105. or.) ez datoz bat
irizpide orokorrarekin, eta zuriunerik gabe idaztea sustatzen dute.
Ortotipografian ez ezik, beste hainbat arlotan ere, nabarmenak dira mundu anglosaxoian erabiltzen diren
irizpideen interferentzia pragmatikoak (billion...).
7/ Amaitzeko, usteak uste, EIMAk, Euskaltzaindiak, EHUk, Nazioarteko Unitate Sistemak eta ISO 31-0
estandarrak erakutsitako bidetik jo behar dugu, gure iritzian, eta hutsune zatiezina idatzi zenbakiaren eta
sinboloaren artean, batez ere irakaskuntzako testuetan.
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Galdera
"Dormirse en los laureles": nola eman euskaraz?
Erantzuna
a/ ereinotzetan bertan goxo egin
b/ bertan gozo egin gelditu
c/ egonean egon
d/ egin ezak/egon hadi lo eta jango duk mehe (izan arren bi neskame)
1/ Testuingurua eta erregistroa zein den, bata edo bestea aukeratuko dugu.
a/ Lehenbizikoa esamolde klasikoa da, eta berdintsu ematen da gure inguruko hizkuntza gehienetan:
fr
s'endormir sur ses lauriers / se reposer sur ses lauriers
en
to rest on one's laurels (your laurels, our laurels...)
de
sich auf seinen Lorbeeren ausruhen
it
riposare /dormire sugli allori
ca
adormir-se als llorers
...
b/ Horrelaxe jasotzen du Zehazki Hiztegiak:
dormirse en los laureles: 'ereinotzetan bertan goxo egin'
c/ Hona horrela darabilen autore bat:
MEES, Ludger (UPV- EHUko euskara errektoreordea) In: Euskera. - 49. libk. (2004, 1). 565-566 or Euskaltzaindia, Iker 16 liburukiaren aurkezpenean: Bilbo, 2004-V-14:
[…] Beraz, Pruden, ez hartu atsedenik ereinotz edo laurelen gainean eta ekin iezaiozu bigarren liburu
honi.
2/ Esamolde jatorrago bat erabili nahi izanez gero, beste hirurak ditugu:
bertan gozo egin / gelditu (ikus Elhuyar Hiztegia)
egonean egon / nagikerian egon / besoak tolestuta egon...
egin ezak / egon hadi lo eta jango duk mehe (izan arren bi neskame)
Hona 'bertan gozo gelditu' esamoldea darabilen testu bat:
Eusko Legebiltzarra, bilkura-egunkaria 2014ko otsailaren 6ko bilkura. 63. zk.:
Ez zenuten gogoko eraikina; hasieran, ez zenuten No les gustaba el edifico, al principio no les
gogoko eraikina. "Corte Inglés" bat zen, zuk, gustaba el edificio. Era "un Corte Inglés", como
sailburu jauna, hemen erdeinuz esan zenuen usted, señor consejero, dijo aquí despectivamente.
moduan. Baina, noski, Legebiltzarra kezkatuta Claro que, como el Parlamento estaba preocupado
zegoenez legegintzaldiaren hasieratik beretik, desde el minuto uno de la legislatura, usted no
zuk ezin izan zenuen bertan gozo gelditu, eta pudo dormirse en los laureles, y tuvo que
jarraitu egin behar izan zenuen, edo itxurak egin. continuar y hacer como que hacía. Como que
Itxurak egin, emaitzak ikusita.
hacía, a la vista de los resultados.
3/ Esanahia eta historia.
Hau izan daiteke esamoldearen definizioa:
a/ Inoiz sari solemne hori (ereinotz-koroa) jaso zuena murgilduta dagoen lozorroa edo geldialdia.
b/ Hasitako jarduera ez zaintzea edo bertan behera uztea, behinola lortutako arrakastetan fidatuta.
Jatorria:
Greziarrek eta erromatarrek zuhaitz babesle eta sendagarritzat jotzen zuten ereinotza, eta loria irudikatzen
zuen.
Joko Pitikoak Antzinako Grezian ospatu ohi ziren Joko Panhelenikoetako batzuk ziren. Delfosko santutegian
egiten ziren lau urtean behin, Olinpiako Jokoen antzera, Apolo jainkoaren omenez, eta erramuzko koroekin
kondekoratzen zituzten garaileak. Joko Olinpikoetan, berriz, olibondo adarrekin saritzen zituzten.
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Galdera:
Basazaldien izenak euskaraz
Erantzuna
1/ Przewalskiren zaldiak edo Mongoliako basazaldiak (Equus ferus przewalskii), luzaro jo izan dira munduan
geratzen diren benetako zaldi basati bakartzat eta gaurko gainerako zaldien aurrekotzat; baina ez dira ez bata ez
bestea.
Genetista eta arkeologo frantziarrek eta estatubatuarrek egindako nazioarteko ikerketa baten arabera, duela
bost mila urte Asia erdialdean etxekotu zituzten zaldien ondorengoak dira Przewalskiren zaldiak, baina,
ondoren, askatasuna berreskuratu eta basati bihurtu ziren; neurri batean, Ipar Amerikako mustang edo
basazaldiak bezalatsu. Izan ere, etxabereok XVI. eta XVII. mendeetan eraman zituzten, eta, azkenik, ihes egin
zuten, eta gaurko Estatu Batuetako belardietan ugaldu egin ziren.
Gaur egun, Mongolian eta Txinako ipar-mendebaldean bizi dira Przewalskiren zaldiak, batez ere. Tamaina txikiko
zaldi-arraza dira, gorputz sendokoa, eta oso gogorrak muturreko baldintza meteorologikoen aurrean. Joan den
mendeko 70eko hamarkadan desagertu ziren azken ale askeak, eta zooetan bizirik iraun zutenak berriz sartzeko
programa bat jarri zen martxan bi hamarkada geroago. Orain, berriz, 1.500 animalia inguru daude aske.
Science aldizkarian argitaratutako ikerketaren arabera, Botai kulturak (duela 5.700 eta 5.100 urte artean gaur
egungo Kazakhstanen iparraldean bizi izan zen herri nomada) etxekotu zituen basazaldien ondorengoak dira
Przewalskiren zaldiak.
Mongolieraz tахь edo takhi deitzen diote, eta "espiritua" esan nahi du. Txineraz 野马 Yehmah/Yěmǎ edo
Dzungariako zaldia deitzen diote. Kirgizistanen kirtag deitzen diote.
2/ Ingelesezko mustang izena gaztelaniazko mesteño/mestengo hitzaren moldaketa da. Hala deitzen zitzaien
gaztelaniaz (XIII. mendetik) jabe ezagunik ez zuten animaliei, eta Gaztelako legeen arabera, Mesta edo
abeltzainen kontzejuen jabetzara igaro behar zuten abereok. Bestalde, Mesta hitzaren jatorria latinezko
(animalia) mixta esamoldea da, hau da, basoan nahasirik —jabe ezagunik gabe— bizi ziren animaliak. Mestengo
hitzaren beste aldaera bat da mostrenco (COROMINAS, Joan: Breve diccionario etimológico de la lengua
castellana. Madrid. Ed. Gredos.1961-1967-1973-1976-1980-1983-1987):
MOSTRENCO, 1287. Antiguamente mestengo, 1495, o mesteño, 1533, del cual es alteración. Es deriv. de
mesto y significó primero 'perteneciente a la mesta' (véase); la alteración se debe al influjo del verbo
mostrar, por la obligación que tenía, el que encontraba animales sin dueño, de hacerlos manifestar por' el
pregonero o mostrenquero; de 'animal sin dueño' pasó a 'vagabundo', 'indómito' y 'sin valor'.
XX. mendearen hasieran bi milioi mustang zeuden Estatu batuetan; baina, ehiza dela eta, 1960. urtean 320000
inguru baizik ez ziren geratzen. Estatu Batuetako Kongresuak lege baten bidez babestu zituen 1971. urtean.
3/ Munduko hainbat tokitan aske edo erdiaske bizi dira zaldi-arraza bereziak, esate baterako, Australiako
Brumby zaldiak, Hegoafrikako caper zaldiak, Timorko poniak, Euskal Herriko pottokak, eta abar.
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Galdera
Ipuintxo bat euskaratzen nabil eta ataltxo batean igarkizun moduko bat du. Imajina ditzagun bi animalia
solasean; batak esaldia amaitu ez eta, brau!, besteak amaiera imajinatu du, eta segidan bota. Hona adibidea:
―Purrut, tienes algo en la mejilla. Es suave como una... ― ¿Araña peluda? ¡Horror!
―Es dulce como un... ― ¿Manchurrón de miel? ¡Qué pringoso!
―Es amarillo como un... ― ¿Avispón?
―Es pequeño como un... ― ¡Piojo!¡Nooooo!
―Lo que tienes es... ―Un sitio estupendo para darme un beso... ― ¡Eso!¡Muac!
Konparazio hori (… como…), hau da, lehenengoak esaldia eten eta bigarrenak amaiera jaurti: nola eman
euskaraz?
Erantzuna
a/ ―Purrut, zerbait daukazu masailean. Leuna da nola... ―Armiarma iletsua? Hau ikara!
―Gozoa da nola... ―Ezti-orbana? Bai likatsua!
―Horia da nola... ―Kuruminoa?
―Txikia da nola... ―Zorria! Ez!
―Zera daukazu... ―Musua emateko leku ezin hobea… ―Horixe! Pa!
b/ ―Purrut, zerbait daukazu masailean. Leuna da zera bezala... ―Armiarma iletsua? Hau ikara!
―Gozoa da zera bezala... ―Ezti-orbana? Bai likatsua!
―Horia da zera bezala... ―Kuruminoa?
―Txikia da zera bezala... ―Zorria! Ez!
―Zera daukazu... ―Musua emateko leku ezin hobea… ―Horixe! Pa!
(Beste aukera batzuk: zera legez… / zeraren moduan… / zeraren gisan… / zeraren antzera…)

c/ ―Purrut, zerbait daukazu masailean. Leuna da zera bezalakoa... ―Armiarma iletsua? Hau ikara!
―Gozoa da, zera bezalakoa... ―Ezti-orbana? Bai likatsua!
―Horia da, zera bezalakoa... ―Kuruminoa?
―Txikia da, zera bezalakoa... ―Zorria! Ez!
―Zera daukazu... ―Musua emateko leku ezin hobea… ―Horixe! Pa!
(Beste aukera batzuk: zera bezalakoa… / zera lakoa… / zera legezkoa… / zeraren antzekoa… / zeraren modukoa… / zeraren gisakoa…)

1/ Zaila da gaztelaniazko egitura hori euskarara ekartzea sintaxia apur bat tenkatu gabe.
a/ ataleko esaldiei erreparatuta, nola galdetzailea dugu. Literaturaren tradizioan maiz erabili izan da
konparazioak eratzeko, eta horrelaxe jasotzen du Euskaltzaindiaren Hiztegiak:
Nola […] 9 (Berdintasunezko erkaketa adierazteko). Ik. bezala. Gizon zuzena loratzen da nola palmondoa.
Agian, tonu jasoa ematen dio solasaldiari, baina badu abantaila ere, eta ez txikia, konparazioa hitz bakarrarekin
osatzen dugu eta. Beste aukera guztietan, berriz, zera partikulari heldu behar diogu.
b/ eta c/ ataletan zera partikularekin osatu dira esaldiak. Ahozkoan modu guztiz naturalean baliatzen dugu
gogoratzen ez den hitz baten ordez. Baina beste hitz bat gehitu dugu, eta, beraz, pittin bat luzatu ditugu
esaldiak.
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2/ b/ ataleko esaldietan NOLA galderari erantzuten zaio (antzera, moduan, gisan, bezala, legez) eta c/
atalekoetan NOLAKO galderari (antzekoa, modukoa, gisakoa, bezalakoa, lakoa, legezkoa). Izan ere,
BEZALA/BEZALAKO bereizketa lausotu egiten da izen-predikatu batzuetan (IZAN loturazko aditzarekin batez
ere). Orduan, ohiturak ez datoz bat. Batzuen oharmenean, NOLA galderari erantzuten dio esaldiak: Semea
aita bezala da. Gu bezalaxe dira animaliak. Kartzela horrelaxe da egunero, txo! Aizan, mundua
den bezala ikusten al dun? Zer egingo dugu, ba; horrela da bizitza! Ager zaitez zaren bezala. Beste batzuen
oharmenean, berriz, NOLAKO galderari erantzuten dio: Semea aita bezalakoa da. Gu bezalakoxeak dira
animaliak. Kartzela horrelakoxea da egunero, txo! Aizan, mundua den bezalakoa ikusten al dun? Zer egingo
dugu, ba; horrelakoa da bizitza! Ager zaitez zaren bezalakoa. Bi moldeak dira egokiak.
3/ Halatan, hiru aukera horiek (a/, b/, c/) bururatu zaizkigu guri, eta hurrenkera horretan.
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Galdera
'Bideodei', 'bideo-dei': nola idatzi behar da?
Erantzuna
Ez dago erabat finkaturik: bideodei/bideo-dei
1/ — Elhuyar Hiztegiak honela dakar: bideodei (telekom.); es videollamada; fr. appel video; en video call.
— Euskalterm Terminologia Banku Publikoak aldaera hau jasotzen du:
bideodei (ponderazio-markarik gabe)
bideokonferentzia (4)
(termino normalizatua eta gomendatua). Terminologia Batzordeak ponderaziomarkak erabiltzen ditu terminoen fidagarritasuna adierazteko.
2/ — Euskaltzaindiaren Hiztegiak ez du bideodei hitza jasotzen; baditu, ordea, beste sarrera batzuk, hala nola
bideokonferentzia, bideokamera, bideoklub, et abar.
— Euskaltzaindiak argitaratutako Euskara Batuaren Eskuliburua eskuan dugula, hau irakurtzen dugu bideo
sarreran:
Teknologian hainbeste erabiltzen diren audio eta bideo hitzak izenak dira, soinu eta irudi hitzak izenak diren
bezala. Askotan, hitz-elkarteak eratzen dituzte beste hitz batzuekin elkartuta, eta, ia beti, hitz-elkartearen
lehen hitza izaten dira, ezkerrekoa […] bideo-anplifikadore, bideo-epaile, bideo-atezain, bideo-euskarri,
bideo-fitxategi, bideo-irteera, bideo-joko.
Halakoak dira gehienak. Badira salbuespenak, dena dela. Batetik (a), loturik idazten diren nazioarteko zenbait
hitz tekniko, non audio eta bideo ez diren aurrizkiak, hitzaren osagai organikoak baizik. Adibidez […]
bideoteka [...] Bestetik (b), badira hitz batzuk, audio eta bideo hitzekin osatuak eta zuzenean mailegatuak,
ortografia bakarrik aldatuta, loturik idazten direnak, hala nola […] bideokasete, bideoklip, bideoklub,
bideokamera, bideotex, bideotelefonia, bideotxat. Halakoak hiztegietan agertu ohi dira. Eta bada, azkenik
(c), mailegatua ez izan arren loturik idazten den baten bat, analogiaz sortua: bideozaintza (es:
videovigilancia, fr: vidéosurveillance).
— Euskaltzaindiaren baliabideetatik aldendu gabe, hau dio Jagonet zerbitzuak Hitz elkartuak: bideo (bideoarte, bideo-instalazio...) artikuluan, Xabier Kintana euskaltzainak sinaturik:
[…] bideo aurrizki/hitza gaur egun hitz osotzat ere har daiteke. Erdaraz, egia esan, nolabaiteko anabasa dago
hitz horren erabileran, kasu batzuetan bereiz, beste batzuetan marrarekin loturik eta beste batzuetan
elkarturik idazten baita (letra lodia eta nabarmendua gurea da; izan ere, gurean ere halatsu gertatzen da). Erdararen
erregela, nolabait, elkarketaren luzeran oinarritzen dela esango nuke […]
Horrez gainera, jakina, bistan da bigarren elementuak -zain edo -teka atzizkiak edo gisa horretakoak
direnean, normalagoa dela erabat loturik idaztea […]
Euskararako orain arte eman diren arauekin bat, […] bideo-arte […] idatz liteke […]
3/ — Berria egunkariaren estilo-liburuan aldaera ortografiko hau jasotzen da: bideo dei (nolanahi ere, elkarturik
idatzi ezean, Euskarazko Ikasmaterialgintzan zehaztutako irizpideei jarraituz bideo-dei idatzi behar litzateke).
4/ Ororen buruan, ez dago gure esku terminologia-auzi hauek ebaztea, eta erabilerak erabakiko du zein termino
gailenduko den. Proposamen batek arrakasta badu, eta erabiltzaileek baliatzen badute, aurrera egingo du.
Hedabideek, erakundeek eta hizkuntza-komunitatean eragina duten gainerako aktoreek dute azken hitza beti.
Horrela erabakiko da estandarizazioaren bidea.
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Galdera
"Arrimar el hombro": nola eman euskaraz?
Erantzuna
Molde hauek dira ohikoenak, hiztegi guztietan daudenak:
lagundu, laguntza eman, laguntasuna eman, eskua luzatu, esku eman...
Baina badira halaber euskarazko fraseologian, gure inguruko hizkuntzetan bezalatsu, beste esamolde batzuk.
Adibidez:
Sartu bizkarra!
...
1/ Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreteen Elkarteak (EIZIE) sortutako Itzul posta-zerrendan, Laxaro
Azkunek erantzun hau eman zion galdera honi:
"Noiz edo noiz zamaren baten garraioan laguntza eskatzerakoan, 'sartu bizkarra' esaten entzun izan dut".
2/ Bestalde, Justo Mokoroaren Repertorio de locuciones del habla popular vasca: Ortik eta emendik (1990,
Labayru -Etor) esamoldeen bilduma erraldoian adiera honetan jasotzen du:
Jarri gogor bizkarra nork bere lanari! > 'Darse de lleno a su trabajo'; 'arrimarle firme el hombro'... Principe
de Viana aldizkaria. Aldabe Joaquin.
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Galdera
"Ezagutu/ezagu (sic) gaitzazu": zein da molde egokia?
Erantzuna
ezagut gaitzazu / ezagutu gaitzazu, biak dira egokiak.
*ezagu gaitzazu ez da egokia.
1/ Subjuntiboa, ahalera eta agintera osatzeko aditzoina eta partizipioa erabil daitezke. Orain arte,
Euskaltzaindiak ez du araurik eman gai horri buruz; beraz, ezagut gaitzazu nahiz ezagutu gaitzazu, biak erabil
daitezke.
Auzi honetaz Euskaltzaindiak gauza bakarra erabaki du: aditzoina (ezagut) erabili nahi badugu, zein forma izan
behar duen horrek.
2/ Hona Euskaltzaindiaren 28 araua (Aditzoinen forma):
Hau da, honenbestez, Euskaltzaindiaren erabakia, aditzoinen formari dagokiona:
1. Normalean aditzoina eta partizipioa bereizten dira: ikas / ikasi, bil / bildu, sar / sartu.
2. Aditza beste kategoria batetik eratortzen denean eta jatorrizko oinarritik ezertan ere bereizten ez
denean, -tu atzizkia ere erabil daiteke
aditzoinean: ur / urtu, gizon / gizondu, gorri / gorritu, hobe / hobetu. Kasu hauetan,
hortaz, urtu, gizondu eta hobetu aditzoin gisa ere erabil daitezke.
3. Aditzoinen bukaera afrikatua denean, aditzoinak nahitaez atxiki behar du afrikatua: huts dezaket (*hus
dezaket), zorrotz dezaket (*zorroz dezaket).
4. Aditzoin bukaerak >i< berezkoa duenean, >i< amaiera atxiki behar da: jaiki hadi (*jaik hadi), jalgi hadi
(*jalg hadi). Ez, ordea, berezkoa ez duenean: ikas ezak, utz dezake, e.a. Itxi salbuespena da, honetan ere
atxiki behar baita >i<. Eutsi eta iritzi aditzen kasuan aukera uzten da, bietara.
5. Ondoko kasu hauetan bakarrik onartzen da -t bukaera aditzoinetan:
— Aditz eratorria bada eta haren oinarria t- duna: laket / laketu.
— Literatura tradizioan jokabide bakarra izan badu: ohart, ezagut (letra lodia eta nabarmendua gurea da).
— Di bukaerako oinarri batetik eratorria izatea eta forma laburtu gabetik semantikoki bereiz
izatea: hant, ert.
Besteetan -t gabe: urrun nahiz urrundu (baina ez *urrunt), lagun nahiz lagundu (baina
ez *lagunt), neur, ezkon, e.a.
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Galdera
"Harremanetan jarri behar DUT", "harremanetan jarri behar NAIZ": zein da zuzena?
Erantzuna
Biak erabiltzen dira.
1/ Euskaltzaindiak lehena hobesten du, baina ez du bigarrena gaitzesten. mendebaldeko euskalkietan erabili ohi
da joan behar dut, batik bat, eta ekialdekoetan joan behar naiz. Edozein kasutan, ezin da ibili firin-faran, eta
orain joan behar dut erabili eta gero joan behar naiz. Koherentziagatik, beti erabili behar da molde bera; bata
edo bestea, baina biak ez.
2/ Ikus Euskaltzaindiaren 113 araua:
Hemen PDF formatuan:

Behar izan aditzaren jokabidea aditz iragangaitzekin
https://www.euskaltzaindia.eus/dok/arauak/Araua_0113.pdf

1. Behar izan aditza aditz laguntzaile iragankor gisa jokatuko da, ondoan agertzen den aditz osagarria
edozein motatakoa delarik, iragangaitza denean ere bai:
a) Lan egin behar dugu
b) Liburua ekarri behar zenidan
c) Etxera joan behar dut
• du aditza + behar ====> [aditza] + behar + du saileko aditz laguntzailea
• da aditza + behar ====> [aditza] + behar + du saileko aditz laguntzailea
2. Halere, lehen puntuan esana ez da beteko behar izan aditza, datibodun aditz iragangaitz batekin
agertzen denean. Orduan izan laguntzailearen zaio saileko formak erabiliko dira beti:
a) Bihar mintzatu beharko natzaizu gai horretaz
b) Azkenerako gauza guztiak ahaztu behar zaizkizu
• zaio aditza + behar ====> [aditza] + behar + zaio saileko aditz laguntzailea
3. Bestalde, zenbait euskalkitan, Iparraldekoetan batez ere, behar izan aditzak izan laguntzailea
har dezake aditz iragangaitzekin:
a) Joan behar naiz
b) Ez zara ikaratu behar
Jokabide hau ere ez da gaitzesten:
• da aditza + behar ====> [aditza] + behar + da saileko aditz laguntzailea.

3/ Are gehiago, nahi izan aditzaren erregimenarekin ere berdintsu gertatzen da, hau da, du laguntzailea
gomendatzen da arau orokor modura, laguntzen duen aditza iragangaitza (da) izan nahiz iragankorra (du) izan:
hurbildu nahi du, erosi nahi du.
Eta erabilera hori erabatekoa da Hegoaldean, zalantza izpirik gabe; baina Ipar-ekialdeko euskalkietan, da
laguntzailea ere erabiltzen da: "Desertiala joan nahi bazira (joan nahi zara)...", Prima eijerra kantua, zurekin
mintzatu nahi naiz…
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Galdera
"Mikelek nekez izango du harri-jasotzaileek ....x.... indarra".
a) adina
b) besteko
c) bezain
Erantzun zuzena 'besteko' (b) bada ere, zergatik ez da zuzena 'adina' (a)?
Erantzuna
"Mikelek nekez izango du harri-jasotzaileek adinako/besteko/adinbateko/bezainbateko/bezainbesteko
indarra" esaldian, indar hitza zenbakaitza da (testuinguru eta adiera horretan) eta mugatua da (indarrA);
beraz, izenlagun hauek dagozkio: adinako/besteko/adinbateko/bezainbateko /bezainbesteko.
Aitzitik, adina/beste/adinbat/bezainbat/bezainbeste konparazio-partikulak ez dira egokiak izen
zenbakarrien konparazioak egiteko erabiltzen direlako (ondoko izena mugagabe behar du).

1/
a) adina/beste/adinbat/bezainbat/bezainbeste konparazio-partikulak.
Osagai zenbakarrien (izenez mintzatuz, zenbatzaile batekin ager daitezkeenak) arteko
zenbatasuna konparatzeko (ondoko hitza mugagabea):
• Nahi duzun adina/beste/adinbat/ bezainbat/bezainbeste jan dezakezu, asko dago eta.
• Ez da joan nik uste nuen adina/beste/adinbat/bezainbat/bezainbeste jende.

Edo mendeko perpauseko aditza ezabatuta:
• Nik ez dakit zuk (dakizun) adina/beste/adinbat/bezainbat/bezainbeste istorio.
• Bilbon Donostian (ditudan/dudan) adina/beste/adinbat/bezainbat/bezainbeste adiskide ditut/dut.
b) adinako/besteko/adinbateko/bezainbesteko izenlagunak (konparazio-partikulak + -(e)ko).
Osagai zenbakaitzen (izenez mintzatuz, zenbatzaile zehazturik ezin har dezaketenak) arteko
zenbatasuna konparatzeko (ondoko hitza mugatua, edo partitiboarekin ezezkoetan):
• Mikelek zuk adinako/besteko/adinbateko/bezainbateko/bezainbesteko indarra du.
• Guk zuk adinako/besteko/adinbateko/bezainbateko/bezainbesteko jakin-nahia dugu.
• Hemen ez dago behar adinako/besteko/adinbateko/bezainbateko/bezainbesteko airerik.
• hark ez du behar adinako/besteko/adinbateko/bezainbateko/bezainbesteko esperientziarik.
• Zu airean bidaltzeko adinako/besteko/adinbateko/bezainbateko/bezainbesteko indarra badu.

2/ Izen batzuk, eskuarki zenbakaitzak izan arren, zenbakarriak dira testuinguru batzuetan. Adibidez:
• Fisikan indar asko bereizten dira, hala nola indar zentrifugoa, indar zentripetua, atxikidura-indarra,
Coriolis-en indarra...
Beraz, halakoetan, testuinguru eta adiera horren arabera jokatuko dugu konparazioak egiteko.
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Galdera
"Erratzen bazara, hasi berriz". Esaldi horren parean, beste hau entzun dugu: "Erratzen bazaren, hasi berriz".
Bigarrena zuzena da? Nondik dator nahastea?
Erantzuna
Ez da zuzena.
1/ Ez dakigu zein testuingurutan entzun duzun. Gazte batzuen artean halakoak entzuten dira zenbait tokitan,
eta, antza denez, baldintzaren eta zehar-galderaren arteko interferentziatik datoz:
*Erratzen bazaren, hasi berriz (< erratzen bazara, hasi berriz).
Bestalde, Bizkaiko toki askotan baldintza erabiltzen da zehar-galderaren ordez:
*Ez dakit joango banaiz (< ez dakit joango naizen).
Batzuetan, zuzendu nahian, hibridoak sortzen dira:
*Ez dakit joango banaizen (< ez dakit joango naizen).
Beharbada, interferentzia horrek alderantzizko bidea egin du, hau da, zehar-galderatik baldintzara:
*Erratzen bazaren, hasi berriz (< erratzen bazara, hasi berriz).
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Galdera
'Goizez', 'goizean': zein da desberdintasuna eta noiz erabiltzen da bata eta noiz bestea?
Erantzuna
ZEREZ (NOIZ) kasuak ez du zehaztasunik markatzen (mugagabea).
gauez etorri, goizez etorri.
NON (NOIZ) kasuak modu edo denbora zehatza, jakina adierazten du (mugatua).
gaur gauean etorriko naiz (*gaur gauez etorriko naiz).
atzo goizean etorri nintzen (*atzo goizez etorri nintzen).
astelehen-goizetan etxean egiten du lan (*astelehen goizez etxean egiten du lan).
Bi esaldi hauen artean ere aldea dago:
goizez lan egin du ≠ goizean lan egin du.
(Urliak txandaka egiten du lan, eta aste honetan goizez lan egin du ≠ Urliak goizean lan egin du gaur, eta
arratsaldean hondartzara joan da).
1/ Beraz, goizez mugagabea da, eta goizean mugatua; lehenbizikoa inespezifikoa da, eta bigarrena espezifikoa,
zehaztua.
Esan daiteke, bestalde, goizez forma tradizio urrikoa dela, eta goizean/goizetan erabili izan direla, lehenbizikoa
espezifikoa (inesibo mugatua, zehaztua: goizean izan naiz gurasoen etxean) eta bigarrena ohitura edo
adierazteko (goizetan joaten naiz mendi-itzulitxo bat egitera).
Arrazoi horiengatik, NON kasu mugatuan (inesiboan) erabili izan dira asteko egunen eta hilen izenak tradizioan:
astelehenean, martxoan, abuztuan...
2/ Gehiago jakiteko:
EBE
https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_ebe&view=bilaketa&Itemid=1161&task=bilaketa&lang
=eu&id=717
Jagonet
https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_jagonet&view=galdera&lang=eu&id=585
Euskaltzaindia, Okerrak zuzenduz, Euskera , 39 916-919
http://www.euskaltzaindia.net/dok/euskera/49988.pdf

197

Galdera
"4 urteKO/urteKOEN gela": zein da egokia kartel batean idazteko?
Erantzuna
4 urtekoen gela
HHko 4 urtekoen gela
HH4ko gela
HH4
1/ *lau urteko gela ez da zuzena gelak ez baititu 4 urte, gelan dauden haurrek dituzte 4 urte:
lau urtekoen gela (← *lau urteko gela) (gelak ez ditu lau urte)
lau urtekoen tutoreak (← *lau urteko tutoreak) (tutoreek ez dituzte lau urte)
2/ Norako den kartela –eta leku aski baduzu–, oso-osorik idaztea da egokiena:
4 urtekoen gela
Haur Hezkuntzako 4 urtekoen gela
4 urtekoen A gela (gela bat baino gehiago badago: A, B…)
Haur Hezkuntzako 4 urtekoen A gela (gela bat baino gehiago badago: A, B…)
Bestalde, ‘Haur Hezkuntzako’ zatia erredundantea izan liteke: 4 urteko umeak izanik, ezinbestean dira Haur
Hezkuntzakoak.
Hartzaileak argi badu zeri dagokion ‘HH’ sigla, beste modu honetan ere egokia da:
HHko 4 urtekoen gela
HHko 4 urtekoen A gela (gela bat baino gehiago badago: A, B…)
3/ Gakoa ulergarri izatea da. Beraz, etiketak erabil daitezke, esanahia argi badago hartzaileentzat:
HH4
HH4A (gela bat baino gehiago badago: A, B…)
Horrelakoetan, nolako testua den, legenda (diagrama, irudi eta kidekoen datuak eta ikurrak azaltzeko eta
identifikatzeko jartzen den testu laburra) baten bidez eman ditzakezu argibideak:
Legenda
HH4A: Haur Hezkuntzako 4 urtekoen A gela
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Galdera
"Autonomia-prozesu", "autonomi prozesu", "prozesu autonomiko": zein da egokia?
Erantzuna
Zilegi dira hirurak
1/ Hitz elkartuetan, lehen hitzaren amaieran -ia dagoenean, -a hori kenduta edo kendu gabe idatz daiteke [25.
araua, «Hitz elkartuen osaera eta idazkera»]; gaurko joera nagusia, ordea, -a hori ez kentzea da.
Orobat, Euskaltzaindiaren Hiztegiak esplizituki gomendatzen du autonomi elkarte ez erabiltzeko, eta,
horrenbestez, *autonomi-elkarte ere ez (-a kenduz gero, ezin baita marratxorik jarri):
Euskaltzaindiaren Hiztegia [autonomi]:
"autonomi elkarte iz. [Oharra: Euskaltzaindiak, autonomi elkarte-k euskara idatzian izan duen erabilera
kontuan harturik, hitz hori ez erabiltzea gomendatzen du; ik. autonomia erkidego]".
Forma arautua autonomia-erkidego da. Beraz, honela dira bi izen hauek ere: Euskal Autonomia Erkidegoa [45.
araua, «Gure egitura politiko batzuen euskal izenez»] eta Autonomia Estatutua.
2/ Bestalde, autonomia-prozesua / prozesu autonomiko / autonomi prozesua ere zilegi dira hirurak; gaur egun,
ordea, azkeneko moldea gutxiago erabiltzen da. Euskarazko ikasmaterialetarako, EIMAk marratxoz idaztea
hobesten eta gomendatzen du, Euskaltzaindiak hitz elkartuetan marratxoz nahiz bereiz idazteko aukera ematen
duenean.
3/ IVAPek [Zalantza-dantza 2 (11. or.)] egokiago jotzen ditu autonomia-prozesua, burokrazia-arazoak...
(izena+izena) prozesu autonomikoa, arazo burokratikoak... (izena+izenondoa) baino (izenondoa aurrera ekarrita
ez dira zuzenak: *autonomiko prozesua, *burokratiko arazoak...).
Guztiarekin ere, lege-testuetan eta prentsan maiz agertzen da prozesu autonomiko moldea, eta egokia da.
Adibidez:
Berria "LOAPA prozesu autonomikoa egokitzeko legea…"
Legebiltzarraren Aldizkari Ofiziala (149. zk.) LOAPA. "Prozesu Autonomikoaren Harmonizazioko Lege
Organikoa…"

* zeinuak (izartxoa) adierazten du ondoan idatzita dagoena ez dela zuzena.
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Galdera
Egokiak dira itzulpen hauek (COVID-19 kartelak)?
EUSKARAZ
Derrigorrezkoa da maskara erabiltzea

GAZTELANIAZ

Itxaron zeure txanda

Erabili soluzio hidroalkoholiko desinfektatzaileak

Utzi segurtasun-distantzia
2 metro

Bai, egokiak dira.
1/ Derrigorrezkoa da maskara erabiltzea edo Nahitaezkoa da maskara erabiltzea, biak daude ondo.
Gaztelaniaz ere ez da agintera. Baina bestela adierazi nahi izanez gero, aski litzateke Maskara erabili behar
da edo Maskara nahitaez erabili behar da.
2/ Itxaron zeure txanda.
3/ Erabili soluzio hidroalkoholiko desinfektatzaileak.
4/ Utzi segurtasun-distantzia edo Gorde segurtasun-distantzia, biak daude ondo.
5/ 2 metro
Hainbat eredu aurkituko dituzu sarean:
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/material_coronavirus/eu_def/adjuntos/FASE_3_EJ_GV_EUS.
pdf
https://www.berria.eus/estiloliburua/gaikako-hiztegiak/29
https://www.elhuyar.eus/eu/site/prentsa-aretoa/368/covid-19-gaitzaren-inguruko-terminologia-gurehiztegietako-azkenaldaketak
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