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AURKEZPENA

1983an bizkaierazko izen- eta aditz-jokoei buruzko azalpen-liburua argi-
taratu zuen Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak. Berariazko lantalde batek
urtebete luzeko jardunean osatu eta zoritua zuen langai zehatzean oinarrituz, eta
Euskaltzaindiaren onespenezko hobekuntza-oharrak txertatuz, eman zen liburu
hura argitara. Orduko aurkezpen hartan esa ten zenez, gainera, aurreragoko pau-
sorik emateko asmorik ere bazen tartean: joskeraren inguruan antzeko lan-meto-
doaz ziharduen lantaldea eratua zegoen jadanik; eta, urak bere bidetik jarraitze-
kotan, espero izatekoa zen bizkaierazko joskeraren hainbat zertzelada eta berezi-
tasun jasoko zituen argitalpena ere lehenago edo beranduago kaleratzea.

Ekintza guzti hori luze-zabalagoko asmo baten altzoan sortu eta hazi zen: Biz-
kaiko irakaskuntzan euskararen erabilera bide hoberenetik eraman nahiaren al-
tzoan hain zuzen. Argitara eman eta irakasmunduan zabaldua zuen ordurako, Hez-
kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak, auzigai garrantzitsu horren inguruko bere
jarrera, ikusmoldea eta gomendioak biltzen zituen Adierazpena: 1982ko urrian har-
tua zuen Sailak, Euskararen Aholku Batzordearen eritzia jaso ondoren, horri bu-
ruzko erabakia. Eta Adierazpen hartan markaturiko jardupidearen ildotik eratu ere
ziren, funtsean eta oinarriz, bizkaieraren idatzizko eredua hezur-mamitzeko lan-
prozedurak eta argitalpen-asmoak. Hizkuntz plangintzaren alorrean Herri Aginteek
azken urteotan aurrera daramaten ekintza-saio zabalaren atal bat osatzen zuen eta
du, beraz, Adierazpen horrek eta bere ondoriozko garapenak: ez plangintza osoa-
ren zilbor eta nini izaterainoko neurrian, inoiz hartarako gogo-joerarik agertu izan
den moduan; ezta ere ordea, sarriegitan entzun eta sumatu izan den eran, ((be-
hialako kontu zaharrak)} bailiran albo-gertaera iIun-lotsagarritzat hartzera mugatuz.

Ohituak gaude euskaldunok, eguneroko bizibidearen gordinak berez dakarren
eskarmentuaz, euskararen eta erdararen (albo-erdara nagusien) arteko elkar-Iehiaz,
lur-irabazteaz eta esparru-galeraz kezkatzen. Horren oihartzun dira hain zuzen, neu-
rri on batean, euskarari gerorabidea segurtatu nahirik maila bateko eta besteko
Herri Aginteek hartutako erabakiak eta indarrean jarritako administrazio-neurriak.
Euskarak eta erdarak, oinarrizko lege-markoak agindua digunez, elkarrekin (ez ba-
tak bestea birrindu arteko mutur joka) bizi behar badute arrazoizkoa da zeharo
benetan galtzeko arriskuan dagoen hizkuntzari bizi-indarra emango dioten neurri
horiek eta gehiago hartzea.
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Etxeaz kanpoko harremanak eta babes-neurriak finkatzeaz eta zaintzeaz gai-
nera beharrezkoa du ordea, euskarak, etxebarrua ere atondu eta sendotzea. Hori
ere hizkuntz plangintzaren alor-barrutiko eginkizuna izaten da nonahi. Eta, gurean
bezala, bertako hiztun-herria menderik mende ahozko hizkera aski berezituez, el-
karrenganako baterabiltze-saio handiegirik gabe, jarduna den kasu batean are ge-
hiago apika.

Ez da euskalki-kontu hori, batzuei eta besteoi egunetik egunera argiago ikustea
suertatzen ari zaigunez, hizkuntz maila eta hizkera-molde desberdinei dagozkie-
netan erizpide sendoagoz hornitu beharreko alor bakarra: hizkuntz errejistroen
alorrean beharrizan ugari eta larriak dauzka euskarak, izan ere, bestelako soziolekto,
teknolekto eta nahi adinbateko x-Iekto edo hizkuntz aldaerak lekuko. Ez da behar
horietan hutsalena izango, eta irakasmunduarekin badu harreman zuzenik gainera,
gazte eta gaztetxoen arteko hizkera-molde informal, lagunartean eroso eta bizi-
tasun-printzez oraturik kurrituko lukeen aldaera funtzional batez oraindainokoan
baino artezago arduratzea, eta holakorik osatzen eta indartzen ahalegintzea. Horrek
eta horren antzeko beste eginbehar posibleek ez dute, ordea, eskualde batetik
besterako aldaeren izaera eta garrantzia ezabatzen. Alderantziz, norberaren eus-
kalkiak badu lagunarteko hizkerarako ere balio ederra, lotura afektiboez markatua
dagoen neurrian eta pertsonaren nortasuna baieztatzen duelako.

Bide-argitzaile eta ikasle-irakasleen lagungarri iza tea nahi luke, Hezkuntza, Uni-
bertsitate eta Ikerketa Sailak, honako argitalpen hau. Sailari ematea ez dagokion
zuzentasunezko arau-indarrikez dakar berekin: argi adieraztea komeni da hori
aurkezpen honetan bertan. Euskaldun-jendearen hainbat joskera-molde eta itzulika
jator bere hartan jasotzen eta azaltzen dituenez espero izatekoa da, ordea, bai
Bizkaierazko irakaskuntzarako eta, agian, esparru-alor zabalagoetarako ere jakini-
turri baliagarria gertatuko dela. Itxaropen horrekin, eta bere prestakuntzan parte
hartu duten guztiei esker onezko azalpena eskainiz, ematen da berau argitara.

EUSKARA-ZERBITZUA
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AURREKO BERBAK

Hasiak egina dirudi, eginak urregorria, dino errefau zaharrak, eta guk ganeratu
daikegu: eta argitaratuak zeruko loria.

Haiz adinon eta loriatsu horrela, euskaldun orok behar litzateken baizen ondo
sentitu leian bere burua behin da betiko.

Sizkaierazko Joskera begien aurrean dozun honen aurretik Hezkuntza eta Kul-
tura Saileko Euskara Zerbitzuak Sizkaieraren idatzizko arauak. Deklinabidea eta adi-
tza emon eban argitara Gasteizen 1983-garren urtean. Orain argitaratzen dan libu-
ruan orduan agertzen zan talde beretsua agertzen da autore moduan. Ordukoan
Jesus Eguzkitza barruan egoan oraingoan ez badago be. Haren ordez Juan Manuel
Etxebarria dago, Deustuko Unibersitatean Zeberioko euskerearen ikerketa zabala
eginik doktore tesia irakurri barria, baina lehengoan beste guztiak oraingo berberak
zirean. Bietan aholku emoile legez talde handia bildu eta ibili izan gara oharrak egi-
ten bakotxa bere alderdiko berbeta biziaren aldagarrien ezagupidearen arauera.

Orain argitara agertzen dan hau 1985-garren urteko udabarrirako eginik egoan,
hainbat denpora geroagorarte, izan direan gora behera batzukaitik, argia ikusi ez
badau be. Egin zan talde lana ene ustez ez zan alperrikoa izan, hainbat eredu jakin-
garriren barri emoten baita bertan, eta izan be bildurikoa ezin gelditu eitekean ho-
rrenbaten galdurik, zokoren bateko ilunpetan-edo betiko gorderik eta hainbat eta
hainbat begirentzat zeharo estaldurik. Izan be egileen asmoa ez da inoiz berbale-
kuriksortzea izan, eredu batzuk, edozeinen eskumendean egon daitezan, eskeintzea
baino, eta ha la jokatzeari, nola ez, zilegi deritxat, eta modu horretako eskeintzea
egin gura izatea pertsona minberaren bat edo besterentzat behar ez da la zelanbait
mikatz egin baledi ez litzateke, ezta inondik be, egileen asmoz, euren gogoz kontra
baino. Puntakoa izan ezarren be lan honek patu hori ez dau merezi, bere apaltasu-
nean eredu mordoa, euskara baturako be aberasgarri izan leitekena, emoten daue-
nez gero, Bizkai-Gipuzkoetan erabilten direan mendebalaldeko eredu beste euskal-
kietarik aldentzen direanak be Euskal Herriko memorio kulturalekoak baitira, La-
purdiko, Nafarroako, Zuberoako edo beste edozein lekutako ereduak direan modu
berberean, edo Greziako kulturatik Europa osoko izatera igaro direanak direan mo-
duan, azken baten kristianismoak berak be, hasieran Europan grekoaren bidez za-
baldu zanez gero, Grezian baititu ubegi eta iturririk hurrekoenak, urrunagokoeta-
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rako judaismora jo behar bada be, Testamentu zaharrera. Edozeinerraz konturatu
leitekenez eebeste euskalkietarik aldentzen direan ereduak» dinodanean euskeraz
eremu zabalagoan komun ez direanen ganean baino ez naiz ari, eta ez azaleko i-
txuran baino agertzen ez direan desbardintasunen ganean. Ezdago esan beharrik,
euskalki guztietan gertatzen dan legez, beste eredu asko eremu zabalagokoak di-
reala zeharo komunak ez direanean.

Aurten bertan euskaldun askok ikusiriko Euskal Telebistako Ezbaian mahai biri-
bilean maiatzaren 30-ean euskaltzain nafar barri bati aditu geuntsan euskara batuan
gura izan, esaterako, ez zala ondo ezkontzen, ez etorrela ondo erran gura dut eta
antzekoak esatea: hainbaten eeBizkaiko»euskerazko bitxikeria zala pentsatu zate-
kean -Orixe-k, konparazino baterako, ez eukean halakorik esango, Bizkaiko eus-
keratik kanpo jagon eta antzeko berbak erabilteko problemarik sentitzen ez ebalako,
Euskaltzaindian bertan be jagon saila egonik-. Momentu haretan gaia aldatu zanez
gero ez neban aukerarik izan erantzuteko. Baina, geroago baino ez bada be, ez neu-
ke ezer esan barik gelditu nahi, zerren, lehen esanikoaren bidetik, Bizkaiko eta in-
guruetako euskereak desbardin dituanak Euskal Herriko memorio kulturalekoak ez
direala apal apal eta bildots errukarriaren jokerara makurturik ontzat hartu behar
balitz euskaldun bizkaitarrak eta euskalki bereko gipuzkoarrak bigarren mailako he-
rritarrak direala zabaltzen litzateke subliminalki lau haizetara, hain zuzen be erdia
baino zati bat gehiago euren herrialdeko diruagaz pagatzen dan Euskal Telebistea-
ren beraren bidez. Eta hori jakituriaren izenez ezin saldu leiteke inon, masokista
bihurtzea ontzat hartzen ez baleu erosle gitxietsiak, eta izan be ez dau ontzat har-
tuko, gauza bakotxak bere bide egokia aurkitu leian besterik nahi ez dauelako as-
paldiko denporetarik.

Baina, ganera, gura Lapurdiko euskeraz be erabili izan da, Axularr-en Gero libu-
ruan agertzen danez gero: Presuna gazteen lehenbiziko obra on hek nahi nituzke,
hetarik naiz zale eta gura. Eta baita be: Zerk aldaguratzen du?, hau da, aldagura
formatik sortu da aldaguratu, Bizkai-Gipuzkoetan ugari korritzen dauen logura-tik,
-Iogura naiz, eta abar-, zabal erabilten dan loguratu egin dan modu berberean,
cfr. Aita Luis Villasante, Axular-en hiztegia, Oñati 1973. Eta Azkue-ren hiztegiaren
ustez logura Lapurdi-n eta Baztan-en be normala da. Eta, beste alderdi batetik, Mi-
txelena-k Euskal Fonetika historikoan bere jaioterri zan Errenteria-rako azkure hitza
biltzen dau: aspaldiko denporetan artikuluagaz azkurea izanik, Bizkaialdean legez,
azkure modura gelditu zana, mendebalaldean zabal korritzen dauen azkura for-
maren ordez, < atz + gura, cfr. §5.4b. Horrek ez dau esan gura nahi hitza baztertu
behar danik, ezta gitxiagorik be, Bizkaian bertan alderdi zabal baten erabilten dana
baita ganera, eta erabilten ez dabenak be ondo ezagutzen daben horreetarikoa, biz-
kaitar ez dan askok gura ondo ezagutzen dauen moduan. Eta bestela itandu gaia
aitatu ebanari, zerren ezagutzen ez balitz atera be ez eukean egingo. Azken baten
literatura egileentzat aldagarri stylistikoetarako aberasgarri besterik ez da, eta on-
dorioz hizkuntzearentzat berarentzat. Beste gauza bat da erderea baino ez dakienen
artean euskaldun barriak sortzeko lexiko murriztua erabili izatea, batez be hasiera
baten, arazo praktikoakatik, eta bide horretarik ikasi dauen asko batzen dan lekuan
laster igarten da moztasun hori, eredu trakestuen kontua ez aitatzearren, sarri as-
kotan euskaldun zaharren bidetik datozan hainbat gazteren kaltetan gauzak zuzen-
tzen ez direan bitartean, zuzendu albaleitez.

Mikel Zarate izan zan, uste dodanez, euskera kontuetan baturantzako slogana
kanpora begira bultzatu ebana. Eta slogan hori niri beti bidezko ez ezik zentzunezko
eta ezinbesteko be begitandu izan jat. Askori harrigarri egiten balitxako be esan be-
harrean aurkitzen naiz nik ez dodala sekula uste izan euskera batu maila gorengo-
koa litzatekena zabaldurik be euskalkiak desagertuko zireanik, eta gitxiago desa-
gertu behar ebenik. Ez dot uste Lapurdiko euskera klasikoa zimentarritzat harturik
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euskal hizkuntza batua gerra ondoan eregi nahi eban eta orain be asmo berean di-
rauen Krutwig-ek berak be hori pentsatzen ez dauenik. Alemanian bertan, esate ba-
terako, Lutero-ren ondorik mimesiaren bidez sortu zirean ereduak literaturan eta
komunikabide sozialetan benetan zabal badabiz be dialektoak ez dira ostendu. Ge-
hienez be alkarren arteko symbiosian bizi dira, alkarri eragin bizigarria eskeinirik,
eta ez dira arerio eta ezta alkarren arteko hilgura be. Eta symbiosi horrek berak be
bere eboluzinoa izango dau, munduan ezer geldi ez dagoenez gero. Ezeban Grezia-
ko philosopho fama handiko Heraklito-k TTávTOpél phrasea alperrik eregi. Baina
modu batera edo bestera beti izango dogu symbiosia, izaki biziaren uniformitate
absolutuan sartzea posible ez izateaz ganera ez baita ez bizigarri eta ez helburu zen-
tzunezko.

Bide horretarik ibili zan Euskaltzaindia bera be Bergara-ko VIII.Biltzarraren on-
dorik 1978-garren urtean egin eban adierazpenean hurrengo hau dinoanean: «Eus-
kalkiak eta tokian tokiko hizkerak aztertu eta landu behar direla uste du, ortografia
eta hizkuntzaren azpiegitura zainduz», cfr. Euskera, XXIV(1978), 866 orr.

Izan be arlo horretan oraindino lan asko dago egiteko, irakasleak eurak be jaso
behar leukielako euren ikasleen alderdiko berbetearen barri, lehen aitatu direan
arrazoiez ganera.

Beste alderdi batetik ezin itxi neike aitatu barik euskera batuaren bidea lehenengo
lehenengotatik gehien bultzatu izan dauen herrialdea Bizkaikoa izan dala, Azkue le-
keitiarraganik beraganik hasirik, baina hain zuzen be harek «osotua» dinoanean ez
da euskalki huts baten alde beste barik jokatzen dauela ulertu behar, osotua ber-
beak ondo adierazoten dauenez, eta mutatis mutandis gaurko denporetan be le-
hengoan gagoz, baita Lapurdiko euskera klasikoko ereduak gehiago bultzatzen ba-
lira be egiten direan baino.

Bilbao, 1988-garreneko zemendiaren 18-an

Alfonso Irigoien
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ATARIKOA

Argitara emoten dogun obratxo hau Eusko Jaurlaritzako Sailaren gomendioz
egina da, arterago burutu eta kaleratu zan Bizkaieraren Idatzizko Arauak. Deklina-
bidea eta Aditza lanaren jarraipen gisa.

Lana burutzeko erabili dogun jardupidea hauxe izan da, Itziar Garaizar izan da,
Euskara Zerbitzuaren ordezko legez, laukote honek osoturiko taldearen jarduna zu-
zendu eta bateratu dauana. Lehenengo, taldekideok alkartu eta zirriborro baten gur-
pilean lan egin izan dogu, berau zehaztu, orraztu eta ugarituz. Ondoren, talde za-
balago bati eskuratu izan deutsagu egindako lanori, bakotxak bere oharrak egin ei-
zan, idatziz edo ahoz. Eta azkenez, harturiko ohar, osagarri, kritika edo eritxiak
aztertu, eta azken testua erabagi izan dogu.

Laguntzaileen talde aholku-emoilea ondoko honeek osoturik egon da: Lino
Akesolo, Sabin Barruetabeña, Juliana Berrojalbiz, Joseba Butron, Jokin De Pedro,
Jesus Eguzkitza, Eusebio Erkiaga, Juan Anjel Etxebarria, Pedro Mari Goikoetxea,
Juan Kruz Gorostiza, Alfonso Irigoyen, Mitxel Kalzakorta, Luis Maria Larringan,
Josu Legarreta, Santi Onaindia, Eneko Oregi, Josu Oregi, Gentzane Ormaetxe, Jose
Antonio Retolaza, Felix Zubiaga eta Agustin Zubikarai.

Berehala ohartu zeintekez lan hau ez dala gramatika bato Gure helburua ez da
izan, ez gramatika osotzen daben arlo guztiei buruzko saio teoriko bat egitea, ezta
azalpen luzerik emotea. Askoz apalago ibili gara; euskerearen erabilera ereduak
erakutsi, herrian bizirik dirauen forma ezbardin ugariak batu eta irakasle-ikasleoi
opatu. Horra gure ahaleginen jomuga. Gramatika prciktikoadozu bada, eskuartean
dozun hau, asmoz behintzat; usadio onaren erakusgarri izan nahi leukena. Zelan
esanik ez dago ostera, bizkaieraren eremuko erabilera guztiak, ez eta antzik be, ez
dituzula hemen idoroko. Hainbat eta hainbat esa pide jator bada herritarren min-
gogoetan oraindino nork batuko zaino Baina jaso direnak jatorrak edo hatakotzat
ditugunak dira.

1989-ko urtearen hasieran argia ikusten dauan lan hau, 1985-eko Udabarrirako
eginda eta Hezkuntza Sailaren eskuetan ipinita egoan. Lau urte eta gehiagoko tarte
hori dala-eta, beharbada mesedegarria zatekean testua borobildu, osotu eta era-
barritzea. Dana dala, orduan amaitu zaneko modu-moduan ixtea erabagi dogu, or-
duko ekinaren lekuko izan zedin. Esan daigun, bide batez, argitaratzearen atzerapen
honegaz egileok zerikusi gitxi daukagula.

15



Seranduan izanda be, argitaratzeak asko pozten gaitu. Lehenengo eta behin,
itxaropen barriak sortzen ditualako urratutako bide honek jarraipena eukitean. Izan
be, euskerearen, eta batez be bizkaierearen irakaskuntzarako, oraindino hainbat
arlo dago urratzeko. Urrunago joan barik, erabileren hiztegi baten osakuntza be-
harko leukie orain arte argitaraturiko morfologia eta sintaxiari buruzko lanok. Eta
bigarren pozgarria hau da: zentzuzko didaktika bati ekitekotan, ezinbestekoa dala
deritxogu, euskera irakasleak euren ikasleen hizkereaz etxekotuta egon daitezan,
eta gure ikasleek be, hizkuntza lantzeko orduan, egiten dan euskerearen erreferent-
ziak eta oinarri sendoak euki daiezan. Horretan lan honek lagundu dauelakoan ga-
gozo

Silbon, 1989-ko Urtarrilean
Egileak
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IZEN SINTAGMAREN ATALAK

IZEN SINTAGMA

Euskeran marka guztiak, mugatzaile, kasu, numero... izen sintagma osoari jagokoz.

Izenordeak izen sintagmaren betekizunak hartzen ditue.

Deklinabideko kasu batzuetan ez da mugatzeilea agertzen, baina barriro agertzen
da beste kasu batzuetan: etxetik, etxera, baina etxean eta etxea

Izen bereziak berez dira mugatuak baina hartzen ditue zehaztasun osogarriak:

- Gure Txomin izango zan- Joseba hori zuenean bizi izan zan?
-Zein Mireni deitu zeuntsien?

Izen bereziak adjetiboagaz izen arrunten erabileran sartzen dira:

- Zuen Julen barrabanari zeozer esango neuskio nik ba!
- Edozein ume bardingok dakitzu hori tal
- Azkue zaharrak bere ba dinoala uste dot

Bokatibo asko artikulu barik erabilten dira sarri singularrean:
- Gizon! Erdu hona!

SenitartekoAita, ama, osaba, izeko, amabitxi, aitabitxi, eta honelako senitasunezko
berbak artikulu barik erabilten dira:

- Amabitxi etorriko jaku bihar
- Zuen aitak esan euskun

Herri edo toki izenak eta pertsona izenak joskera bardina daukie:

- Bilbo uri handia eta zikina dana ez dago zalantzan- Gure Durango bere Nafarroagaz hartuemonetan ibili ei zan
- Barakaldo barrian gauzak beste era batera egiten hasi ziran
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Herri izen batzuk artikuluz eregiten dira. Izen arrunten deklinabide mugatuari ja-
gokonez erabilten dira:

- Bizkaia da gure ondasuna
- Bizkaiaren etorkizuna geure eskuetan dago
- Bizkaiko lurrak aldaztsuak dira
- ((Bizkaitik BizkairaJJzan irrati saio baten izena

Toki ¡zenakonposatua eta bigarren osogarria izen arrunta danean, izen arrunt legez
erabili leiteke:

- Euskalerrian bere ez jaku falta arazorik
- Txorierrian kereizak goizago heltzen ei ziran
- Txorierriak ortu aberatsa euki dau beti

Baina artikulu barik bere erabilten dira, Euskalerria izan ezik:

- Txorierri izan da, batez bere, gure Botxoaren botxo aberatsa
- Txorierri izan da gure baserria, Txorierri gure ortua
- Txorierrin ez dago txorisatsik

Jaiegun izenak egun bakarra adierazoteko egun izenaz lagundurik doaz eta mugatu
pluralean jai osoak adierazoteko:

- Domusantu egunez kanposatura joaten gara
- San Inazio egunean Burgosen bere udatiarrak jai handia egiten eben
- Gurean SanJuanetan izatengenduzankonbiduak
- Laster datoz Gabonaketa guk oraindino ez dogu ezeratondu

Esakera eta atsotitzetan mugatzaileak ez dira agertzen sarri:

- Atean uso, etxean otso; holan bizikidea gaixo
- Atzerri, otserri

Ezta zenbaketetan bere:

- Ardí, ahuntz, aharito eta aker, dana garbitu eben
- Liburu, papel, bolígrafo eta borragoma, danak kendu eutsiezan ume koi-

taduari

Atributoa artikulu barik erabiltzen da:

a) Aditza izendatu, egin, bihurtu, edo antzerakoa danean:

- Batzarreko ordezkari izendatu eben
- Herriko alkate aukeratu eben
- Eskolako zuzendari egin eben
- Abertzale bihurtu da orain
- Abertzale zintzo bihurtu da
- Fraile sartu dalakoa entzun dot

b) Postua, ogibidea adierazoterakoan izan aditzagaz eta antzekoakaz bere sarri:

- Gure Athletic txapeldun zan orduan
- Haren semea ez zan sailburu, ba?
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Askotan ez da rnugatzailerik behar aditz lokuzioaren atala dan ezkero:

- Mesede egingo deutsu botika horrek
- Egunon opa eutsen guztiei
- Hamargarren ordurako geu bere gose izan ginan
- Beharrezko da hori egitea
- Gari joten gabiltz
- Ume zaintzen bizimodua ataraten eban

Baina egiturok aldatu egiten dira askotan:

- Mesede handia egingo deutsu botika horrek
- Egun ona eta onuragarria opa eutsen
- Gose handia geunkan hamargarren ordurako
- Guztiz beharrezkoa da hori egitea
-Irakasle ona bihurtu da
- Danon artean jo genduan garia

Urne berbetan:

-Jan txitxi, laztana!
- Jango dozu txatxa, gero?- Edan mama!

IZEN SINTAGMAREN ITXUREA

IZENA OSOGARRI BARIK

Izena + rnugatzailea:
- Txoria
- Txori hori
- Txoribat
- Txoriasko

Izena + rnugatzaile, + rnugatzaile2:
- Txoria biak

Oharra: Entzuten dira honelako egiturak:

- Gurera etorten diran kanpotar gitxiak dana ikusguran ibilten dira
Honetariko esaldietan, gitxi, asko kalifikatiboak bere izan leitekez

Mugatzailea + izena:

- Hiru txori
- Hainbat txori

Mugatzaile, + izena + rnugatzaile2:
- Hiru txoriak
- Honeek umeok
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Izena+ adjetiboa

- Txori polita
- Txori polit bat
- Txori polit asko

Izena + adjetiboa + mugatzaile, + mugatzaile2:

- Txori polit biak
- Txori polit biok
- Txori polit honeek

Mugatzailea + izena + adjetiboa:

- Hiru txori polit
- Hainbat txori polit
- Zein txori polit

Mugatzaile, + izena + adjetiboa + mugatzaile2:

- Hiru txori politak
- Hiru txori polit horreek

OSOGARRIA + OSOTUA:

Osotuan, aurrean adierazotako 8 kasuak agertu leitekez:
- Herri musika
- Herri musika alaia
- Edozein herri musika alai...
- Euskal dantzak
- Euskal dantza bi
- Euskal dantza barri biak...
- Herriaren edozein arazo
- Herriko arazoak
- Gure herriko arazoak
- Silbotar ume bi
- Edozein gangardun txorí

Oharra: Marka barik batzen diranak konposatu lez bere hartzen dira.

Osogarria + osotua. Osogarria marka barik. Osogarria esangura orokorrean edo
extensio arruntean dago:

- Herri musika
- Euskalliteratura barrí bat
- Erdal kutsu handia
- Gizarte arazoak (Baina arazo sozialak eta ez sozial arazoak)

Osogarria + -ren +osotua. Osogarria konkretua edo mugatua:

- Amaren zereginak (= Amak daukazan zereginak)
- Herriaren arazoak (= Herriak daukazan arazoak)
- Nire arazoak
- Zuenlaguntasuna

Oharra: Norenkiak edo posesiboak sail honetan sartzen ditugu
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Osogarria + -ko + osotua:

- Etxeko tresnak (= Etxean dagozan tresnak)
- Herriko arazoak (= Herrian dagozan arazoak)

Osogarria + (-) + -1«> + osotua. Erlazinoa adierazoteko lotura atzizkia:
- Burdinazkoatea
- Zuganako maitasuna- Umeekiko hartuemona
- Jainkoagandiko mesedeak

Osogarria + -dun + osotua:

- Gangardun txoria
- Txapeldun agure hori

Oharra: -dunez osoturiko berbak, beti antzean, adjetibo moduan be re erabilten dira: - Ume euskaldu-
nak, Mutilbizarduna,gizon diruduna...

Osogarria + -(t)ar + osotua:

- Durangar mutilak
- Frantziar gazteak
- Ezkertiar jokera

Oharra: Osogarri erabileran -(t)ar honen ordez -ko sarriago hartzen da batez bere gentilizioetan:
- Durangoko mutilak
- Frantziako gazteak- Arabako Errioxa

Osogarria + -bako + osotua:

- Lotsabako gizona
- Susterbako andrea
- Gazbako lapikoa

Baina: gizon ganorabakoa, ume lotsabakoa... bere esaten da adjetibo eran.
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ESALDIAREN GUNA

Datu ezagunen gainean jakin edo jakin eragin nahi dana edo batez bere komunikatu
gura dana.

GUNA (ARDATZA) ITAUN HITZADANEAN: NOR, ZER, NOIZ, ZENBAT...
Oharra: Nahizeta guna itaun hitza izan, ezezko esaldietan ezetza itaun hitzeta aditzaren bitartean joangoda: Nor ez da etorr;?

ITAUN HITZA IZENORDEA DANEAN: (ltaun hitza + aditza)
- Nor etorri da?
-Zeini emon deutsazu dirua?
- Zenbat dakarzuez zuek?

ITAUNHITZAADJETIBOADANEAN:(ltaun hitza + izena + aditza)
-Ze ordu da?
- Zein mutil ekarri dozu?
- Zuen gurasoak zenbat urtetan bizi izan dira hor?
-Ze barri dakarzu ba?

GUNA (ARDATZA), IZENA, ADITZIZENA,ADJETIBOA (ATRIBUTOA),IZENORDEA
(GALDERAZKOADJETIBO ETA IZENORDEAKEZIK),ADJETlBOA DANEAN:

IZENA DANEAN: (lkusi: Esaldi soilaren atalak) (lzena, izen sintagma + Aditza)
- Peru etorri da
- Otxandioko mutilak egin deuskue
- Aldapeko sagarraren adarraren puntako txoriak jan deuskue garia
- Neska polita etorri da
- Hainbat neska polit etorriko da
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ADITZIZENA DANEAN:

(Aditz izena + Aditza)

- Jatear;emon deutso
- Etortea da nah;koa

(Aditz izenaren sintagma + Aditza I Aditz sintagmaren elementuak + aditz izena +
aditza)

- Umeakaz egunero ;bilteak dakar hor;
- Edoze;n momentutan edoze;n gauza eg;tear; esa ten jako alperreko lana

ADJETIBO (ATRIBUTUA) DANEAN:

- Andra hor; mamalea da
- Ezkondua da g;zon hor;

IZENORDEA DANEAN:

A) Izenorde pertsonala (norkia) danean:

Oharra: Norenkiak edo Posesiboak sail honetan sartzen ditugu.

(lzenorde indartua + aditza)
- EU markaz:

- Neu naz ;rakaslea- Geur; esan deusku
- Zeuentzat eros; eben
- Zeuok jak;ngozenduen
- Eurakd;raerrudun
- Geureada eta ez beste ;norena

BER- markaz:

- Bera izan da, ez gu
- Berar;emon deutsagu, ez umear;
- Berea da eta ez gurea
Oharra: Inoizber-markahauindartu etaerrepikatuegitenda bakarreanetaizenarekin:Umehau
izekoa berbera da. -Umea berbera etorri da. -Lehengo ume berbera da. -Horixe berberori.
-Honexek beronek.

B) Erakuslea danean:

(lzenordea -indartu barik- + Aditza)

- Hau da nire ma;sua
- Hor; da n;k d;nodana
- Ha da gure etxea

(lzenordeindartua + Aditza)
-XE markaz:

- Hauxe izan da
- Hor;xe apurtu genduan
- Honexer;emon neutsan
- Horreexentzatdala esan deuste
- Hareexek dak;e
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BER-markaz:

- Berau da
- Beronek daki
- Berorri esan neutsan

Oharra: Berrindartuta: Haxe bera da. Honexek berberak egin dau.

A-markaz:

- Aau da lehen etorridana
- Aori dozu alkatea
- Aa da gure lehengusua

D) Izenorde mugagabea edo numerala danean:

(lzenordea + Aditza)

- Norbaitek egin dau- Nonor izan da
-Inori emongo deutsazu, ala?
- Edozeini emon leio
- Bost dakarguz
- Hirugarrena da

E) Adberbioa danean:

(Erazkoa: Adberbioa + Aditza)

- Zutunik etorri zan
- Ondo dago- Honelan ei da
- Holan da
- Polito gelditu jatzu
- Oker ipini dozu txapela

Oharra.- Adberbio markarik ez dagoen kasuetan beharbada. erabilten dira honelako egiturak:

- Ederra dago- Honantxe esan deust

Oharra.- Leku batzuetan 3 graduak bereizten dira: honan, ho/an. ha/ano

BAIEZKOA (lkusi Aditza guna danean)
EZEZKOA (lkusi Aditza guna danean)
ITAUNEZKOA (lkusi Aditza guna danean)

ZENBATEZKOA danean:

(Adberbioa + Aditza)
- Gitxi ikasi dozue

BER- markaz:

- Berton bizi da
- Bertan daukazu
- Bertatik joan jatzu
- Bertokoa dala esan eusten
- Bertara batu ziran etxebako guztiak
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-XE eta BER- markaz:

- Hementxe berton bizi da
- Haraxe bertara joaten dira eurak bere
- Oraintxe bertan eukiko dozu

BER- errepikatuz:

- Berbertan daukagu etxea

ESALDIAREN GUNA ADITZAREN BAIETZA EDO EZETZA DANEAN

BAIETZA DANEAN

Aditz Soilaz:

- Bazatoz?
- Banoa
- Badator gure laguna- Banekian nik horrenbeste!
-Ibili badabi/, ondo dabilen ez dakit baina

Aditz Konposatuaz:

- Etorri da inor?
- Juan etorri da?
- Eztabaidetan: Ez da etorri!

Ba da etorri!
EZETZA DANEAN

Aditz Soilaz:

- Ez dator?
- Ez dator
- Jakin ez daki, harro badabil baina
- Ez daki jakin, erakutsi handiak egin arren

Aditz Konposatuaz:

- Ez da joango- Umerik ez da ibili zuen artean
- Ez da inor etorri zuek kanpotik zariela
- Ez jatzue heldu kartarik nik dakidala
- Heldu ez jatzue egin nik dakidala

Oharra.- Esaldi adierazkor eta itaunetan batez bere honako egiturak bere erabiliak dira gaur:

- Etorriko ez da, bal
-Joango ez gara, bal
-Irabaziko ez dogu, ba?

GUNA ADITZAREN EKINTZEA DANEAN

Aditz Soilaz (Bere erroko partizipioa gehituz):

-Ibili zabi/tz eta horretariko gauzak gertatu behar!
- Bi/a joan beharrik ez dauka, euki dauka andrea eta!
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- Euki badaukazu, zertako gehiago?- Jakin dakialako deitzen deutsie
- Zorroa as tuna izan arren, ekarri dakar lepoan

Aditz Konposatuaz (EGINaditza gehituz. EGINekpartizipio markak -egin, egiten,
egingo- hartzen ditu, baina laguntzailea ez dau aldatzen):

- Apurtu egin da
- Jausi egin jako eta
- Konpondu egingo dau gero!
- Horrelako gauzak gertatu egiten dira eta zer egingo deutsazu, ba?
- Egin egin beharko dogu esandakoa!

Oharra.- Biedo hiru ekintza alkarren ondoan azaltzen diranean azkenak hartzen dau EGINmarkea:
Urten neban etxetik, hartu neban goardasola eta, plasta! jausi egin nintzan.

GUNA ESALDIA DANEAN

Osogarria Osotuaren aurretik:

- Isilik egoteko esan deust- Madrilera heldukeran deitu deiodala esan deust andreak
- Gabonetan edurtzara joateko erosi nebazan oinetakoak

Osogarria Aurkezle bidez:

-Zera agindu euskun: isilik egoteko eta jaramonik ez egiteko
- Hauxe berau esan euskun berak bere: inor ez zala etorri eta gogorik bere

ez ebala euki
- Ezetz esan eustan: bera ez zala etorriko

EGITERABANATUAN ETA BATEZ BERE BERBETAN OSOGARRIA OSOTUAREN
ATZETIKJOAN LEITEKE

Guna aditzaren baietza danean:

- Esan neutsun ba, ez joateko!
- Badakizu zuk guzurra dana!

Guna aditzaren ezetza danean:

- Jakin daki ez datorrena; ez da begira egongo
- Esan dino ez datorrela;egia izango da
- Esan egin dau ez datorrela eta holantxe izango da

Berbetearen jarioari jagokonez:

- Amak esan dau ezetz, hori ez jakola gustetan eta berari ez esateko
- Erosi nebazan..., edurretara joateko gabonetan

Oharra.- Idazleak ez ditue beti holan bete aurrean agertu diran puntuak
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ESALDI ENUNTZIA TIBOAK

Esaldi Enuntziatiboak: Atributiboak. Aditz atributibodunak
Predikatiboak. Aditz predikatibodunak

ESALDI ATRIBUTIBOAK

3 ataldunak dira: suj + atrib + aditza.
Izen atal edo sintagma bakotxak bere mugaketak daroaz.
Mugaketearen kasu berezietarako ikusi: Izen sintagma.
Hitzen ordenarako ikusi: Esaldi soilaren atalak.
Ordena neutroa Sujetoa + Atributuoa + Aditza da; baina ordena aldatu egiten da
galdegaia edo komunikabideko paradigmen arabera.
Batzuetan elementuen ordena eta ahozkoaren doinua dira sujetoa eta atributoa
zeintzuk diran argitzen deuskuenak

- Patxi herriko alkatea da
- Herriko alkatea Patxi da

ATRIBUTOA ZER-ZELANGOAREN PARADIGMAN

(Sujetoa + Atributoa + Aditza)
- Umea ederra da
- Hori ume ederra da
- Gure herriko ikastolak sano barriak dira
- Atzokoak ikastola barriak ziran
- Aldapeko sagarraren adarraren puntako txoriak kantalariak ziran
- Haugure ume hau lotsor hutsa da

(Atributoa + Aditza + Sujetoa. Atributoa agiriena):
- Ona da ardao hau
- Epelak dira urok
- Harro hutsak ziran orduko agintariak
- Onenakziran gureak
- Honeexek gizonok dira lapurrak
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(Atributoa + Aditza. Sujetoa isilpeturik):
- Ederra da
- Aldapeko sagarraren adarraren puntako txoriak dira (honeek)

(Atributuoa, sujetoa eta aditza isilpeturik. Batez bere itaun-erantzunetan:

- Zelangoak dira sagarrak?- Ederrak

(Sujetoa + Aditza + Atributoa):
- Ertzainak dira horren arduradunak
- Nor da zuen herriko alkatea?
- Txomin Kaltzakorta da gure alkatea

SUJETOA NOR-ZER PARADIGMAN

(Atributoa + Sujetoa + Aditza):

Gaurko erabileran sujetoak atributoaren konkordantzia erakarten dau normalean,
baina kasu bereziren baten jazo daiteke sujetoa eta aditza pluralean eta atributoa
singularrean agertzea, bigarren hau esanguraz kontagarria ez dalako.

- Ederra zeuen umea da
- Txakurra zeu izango zara (eta ez ni)
- Onak, geure umeak dira inor izatekotan
- Ona zer da horretarako? Ona, behar dan beste ¡atea da
- Munduko gauzarik ederrena umeak dira
- Gure ardurea aurten artoak dira
- Pinuak izango dira etorririk onena

(Sujetoa + Aditza. Atributoa isilpeturik):
- Nor da maisua hemen, ba?
- Zeu zara
- Geure umeak dira (txapeldun)
- Sukarrarentzat zer da onena?
- Aspirinea da

(Sujetoa Bakarrik. Atributoa eta aditza isilpeturik):

- Nor izan leiteke hurrengo lehendakaria?- Edozein
- Zer da ona horretarako?
- Edozer

ADITZAREN BAIETZA EDO EZETZARI JAGOKONEZ

Baiezko esaldian ordena arrunta hauxe izango litzateke: Sujetoa + Aditz Marka-
tua + Atributoa; baina goragoko puntuak bere aintzat hartu leitekez. Ezezkoan eze-
tzaren ezaugarria. Ez, aditz forma personalaren aurrean doa; partizipioa aditz kon-
posatuetan eta atributoa, atzean doaz.
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Baietza aditz soilagaz:
- Gure umea bada euskalduna
- Bilbotarrak baziran lehenago euskaldunak
- Batzuk badira sorginak be

Baietza aditz konposatuagaz: (Ahozkoan aditza doinuz markatzen da)

- Ezetz esaten eben baina euren gurasoak bai izan ziran euskaldunak
- Bilbotarrak izan ziran euskaldunak aldi baten, orain ezetz uste izan arren
- Umeak izango dira euskaldunak goiz edo beranduago

Ezetza aditz soilagaz:

- Gurasoak ez dira bertokoak, baina umeak polito egiten dabe euskeraz
- Ez dira euskaldunak gurasoak

Ezetza aditz konposatuagaz

- Etorri diren gurasoak ez dira euskaldunak izan
- Gurasoak ez dira izan abertzaleak, umeak bai, ostera
- Gurasoak bertokoak ez dira izan
- Ez dira izan kanpotarrak lehen etorritako gurasoak

Oharrak:
1) Atributoa.ezezkoetan.aditzarenatzean edo formapertsonalaeta inpertsonalarenartean joaten da;
bainaatributoezagunbaten inguruanbaiezkoaedo ezezkoaibiliezkeroatributoaaditzarenaurretikbere
erabiltenda:

- Badirabertokoakgurasoak,ala?
- Ez,bertokoakez dirajatorriz,bainaosoan bertokotutadagoz

2) IZAN ez diren aditz batzuekin bere atributo eta sujetoaren arteko konkordantzia zaintzen da leku ba-
tzuetan:

- Eguerdia hotza dago
- Aurten artoak ederrak datoz

IZAN iragangaitza ez diran aditzakaz (ikusi Izen Sintagma) atributoa
osogarriarenekotzat hartu geinke: kasu batzuetan inoiz aditz lokuzioaren atar lez
hartu leitekean arren:

- Semea alkate dogu guk
- Nor dozu horí, ba?
- Nik semea dot mutil hori
- Alkate egin deuskue Txomin (gurea)
- Gure seme gazteena soldadu eroan euskuen- Aitita bizi dot nik
- Mutil hori ezaguna dot

Oharra: Urten,Behar aditzekinkasu konkordantziabere egiten da hainbat lekutan.IRUDIaditzagaz
ostera kasu konkordantziarik ez da egiten.

- Oihal horrek ona dirudi- Klabelinea dirudi neskatila horrek
- Ardao honek onak urten deusku
- Andra onak emoten dau alabeak, ama petral hutsa izan arren.
- Txokolateak onak izan behar dau gozoa izateko
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ESALDI PREDIKA TIBOAK

Ordena neutroa: Sujetoa + Osogarriak + Aditza, da.

- Nik hori amagandik dakit
- Guk gaur txakolina edan dogu
- Txomin atzo Bartzelonatik etorri zan

Baina ordena hau aldatu egin leiteke galdegai eta komunikabideko paradigmen ara-
bera:

- Amagandik dakit nik hori
- Atzo etorri zan Bartzelonatik Txomin

Aditz iragankorragaz ZERK,ZER,ZERI,eta inguru adierazleei jagokezan izen sintag-
mak eregi leitekez:

- Txominek dirua ekarri eutsan lagunari atzo goizean Aurrezki Kutxatik

Esaldi inpertsonaletan laguntzaile iragangaitza erabilten da:

- Euskeraz egiten da
- Lanari ekin behar jako

Aditz iragangaitzagaz ZER, ZERI eta inguru adierazleei jagokezan izen sintagmak
eregi leitekez:

- Maisua gaur goizean guri eskolara berandu etorri jaku

ZER,ZERKeta ZERIizen sintagmak, kasu gramatikaletan eregiten diranak, aditzean
ordezkaritza -morfemen bidez- eta numero konkordantzia eskatzen dabe, aldi eta
adizkera ezaugarrien gainean:

- Katuak hil jakuzan atzo guri
- Nik karameloak gustura emongo neuskizuz
- Atzo zinetik urtekeran ikusi zindudazan (nik, zu)

Oharra: Bizkaierazez doguz nominatibo-zer eta ergatibo-zerk pluralak bereizten.

BAIEZKOESALDIAK

Hitzen ordena Sujetoa + Osogarriak + Aditza, edo galdegaia eta komunikabideko
paradigmei jagokena da. (Ikusi Esaldiaren guna):

- Umeak berandu etorri dira
- Semea etorri jako Katalini
- Geuri ekarri deuskuz semeak nota onak eta ez beste inori
- Peru etorri da

EZEZKO ESALDIAK

(lkusi Esaldiaren guna)

Ezeko esaldietan ZER izen sintagma nominatiboan (ZER) edo partitiboan (ZERIK)
joan leiteke mugatasunaren arabera:

- Dirurik ez da faltako
- Dirua ez da aspaldian ugarien dabilena
- Umerik ez genduan ikusi
- Ez genduan txapel barria aurkitu
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Izenordeeta adberbio zehaztugabeakezezkoesaldian (lndartuta,be, bere, ereezau-
garriekin edo indartu barik, batez bere esaldiaren amaieran):

- Inork bere ez eban ospatu jaia
- Azpian ez dago ezer
- Umea ez doa inora be
- Zer dakarzu guretzat, ba? - Ezerbere ez
- Bazoaz inora gaur, ala? - Ez inorabe ez
-Inoiz be ez da gurera etorri
- Ez da ezer jazo
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ESALDIBARRUKO
SEMANTIKA ETA JOSKEREAREN

ARTEKO LOTURA BATZUK

OHITUREA, PROZESUERREPIKATUA,
PROZESUARENJARDUERA, ERREFLEXIBOTASUNA,

ALKARREN ARTEKOTASUNA, AHALMENA ETA EZINA



OHITUREA EDO PROZESU ERREPIKATUA ADIERAZOTEKO

-TEN ADITZ ATZIZKIAREN BIDEZ

Forma soilen oposizinoan:

- Mutil hori sasoiz etorten da
- Hemen ez dabe eukiten horretariko arazorik

Forma soilen oposizino barik (Testu inguruan edo hiztegi bidez):

- Tren horí egunero heltzen da belu
- Errekreo denboran bakarrik olgetan dabe
- Honek mutilonek haginakaz apurketan ditu intxaurrak

Forma soilen prozesuaren puntutasuna neutralizatu egin leiteke, ahozkoan behin-
tzat; forma konposatuen balioa bere neutralizatu leiteke.

- Honek beti dauka umore ona
- Egunero dakarzuz oinetako bardinak, ala?
- Zergaitik ezdozue lan hau etxera eroaten oraintxe berton eta han prestatu ?

OharraK:
1) -TU + -TEN,-TUTENedo -TZENbihurtzen da. Azkenforma hau indartzen doa, fonetika arauak bete-

rik: apurtzen, konpontzen, sinesten...
Batez bere aditzaren erroko azken bokala A edo E danean.
-ETANezaugarria erabilten da: Olgetan, kantetan, erretan, betetan, urtetan, pasietan, ernegetan.

2) EROAN,aditz iragankorragaz eta JOAN iragangaitzagaz: Orain aldian eta batez be 3. pertsonan. (Era-
bilera klasikoa edota eder mailakoa)
Asko ikusi dabenak asko ikasi daroa (J.A. MOGUEL,Peru Abarka)
Asko uts egin daroa (J.J. MOGUEL,Baserritar nekazalientzako eskolia).
Seintxuak erraz ta ederto ikasi daroe euskerea (J.A. MOGUEL,Konfesino ona).
Eskurean aora okelea galdu doa (Refr.Sent.).

3) OHIezaugarriaren bidez. Erabilera klasikoa

Lehen partizipioagaz:

Medikubak agindu eutsen ibilteko, ta neu izan oi ninduban lagun (J.J. MOGUEL,Baserritar jakitu-
naren Etxeko Eskolia).

Ay, neure seme maitea, esan oi eustan sarri... (lBIDEM).
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Elipsi bidez:

Ohi baino sarriago alkartzen gara aspaldian.

Forma soilakaz:

Errukarrijakdiranundikeriotziagazaaztukodiranoi dabiltzanak.(lDEMIBIDEM)

IlAN partizipioaren bidez prozesu errepikatu amaitua adierazoteko.

Oharra.- IZAN hau ez da BIZI IZAN, GURA IZAN, BEHAR IZAN, AHAL IZAN... eta antzeko aditz mul-
tzoetakoagaz nahastatu behar

lehen partizipioagaz INOll EDOBEHINedo adierazoko leuke:

- Gu horretariko dendetara joan izan gara inoiz
- Horreek bere trastadak egin izan ditue euren gazte denboran

Bigarren partizipioagaz errepikatzearen iraupena:

- Mutikoak zintzo zintzo etorten izan jataz eskolara

JAKINaditzaren bidez

- Ezestutu horregaitik,munduak buelta asko daki emoten

PROZESUAREN JARDUERA ADIERAZOTEKO

IBIL! aditzaren bidez. Batez bere mogimendua, ekintzea adierazoten daben adi-
tzakaz edo luzaroko prozesuan:

(-TEN, -ETAN, -N, -KA, -l...)

- Tabernandago, musean dabil
- Umeakazdabil
- Euskera ikasten dabiltz
- Ernegetan gabiltz aspaldian- Lanean dabiltzala entzun dot
- Txistuka dabil
- Atxurren ibi/igara gaur goizean
- Pozez beterik zabiltzala entzun dogu
- Hasarretuta zabiltz gugaz?

EGON aditzaren bidez. Batez bere prozesu geldia edo momentukoa adierazoteko.

- Lo dago
- Sufritzen dago
- Ernegetan dago umea eta itxi eiozu baketan!
- Ura irakiten dago

JARDUN aditzaren bidez (Ekintzea adierazoteko)

- Beharrean dihardugu jo ta ke!
- Aspertuta dagoz umeak maisuak azalpenak emoten diharduan denporan

EKIN behin eta barriro arlo baten ahalegintzea (lER, NORI,NORK)

- Ekingo deutso horrek berea lortu arte!
- Beharrari baino porroari hobeto ekiten deutso gaur egun hainbatek
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- Ekin eiozu behiak batzeari antzutu arte!
- Ekin eiozu bedar ebaten inontza dagoen artean

ERAGON(JARDUNedo EKINenparekoa)

- Zuek eragon gazte zarien artean
- Eragon euskereari bizi zaran artean!
- Badaragoiozue piperrak sartzen!

INPERTSONALTASUNA

NOR iragangaitzetan edo NORK zehaztugabea iragankorretan erabilten da.
Aditz iragankorrekin, laguntzailea iragangaitza:

Oharra: Laguntzaile iragangaitzagaz egitura bardina hartzen dabe 'pasiba refleja' deritxenak eta inper-
tsonalak.

- Hemen euskeraz egiten da- Atea berez itxi da
- Etxea erre da zelan ez dakigula
- Hemendik herria ederto ikusten da
- Gura izan ezkero zeozer hartu leiteke hotza kentzeko
- Horrelako kirtenakaz ezin lei ibili
- Zuenean ezin lei ezer egin umeak egon ezkero
- Trenean joan naho ez badozu, autoz eroango zara.

Aurreko egiturearenondoanaditziragankorrekinnork3. pertsonapluralaerabilten
da esangurabardintsuan:

- Guzurra dala dinoe
- Peru kartzelan sartu dabe
- Oso ondo emoten dabe jaten
- Asko kobretan dabe

Aditz iragangaitzekin,nekezagoerabilten da inpertsonaltasuna3. pertsonasingu-
larrean:

- Bilboko jaietara bakarrik bazatoz galdu egiten zara errez
- Bide honetatik ez goaz inora- Horreekaz ezin leiteke ibili
- Euskalerrian Santageda batzen ibilten dira zezeilaren hasikeran
- Horrelakoak entzunda gortu egin zeintekez

ERREFLEXIBOTASUNA

BURUberbeaerabiliaz: (norenkiagazedo norenki barik)
- Zeure burua zuritzen ederto dakizu
- Ez ziran euren buruen jabe
- Geure buruengan ez daukagu federik- Burua errekara bota eben
- Geure buruaren kalterako ez gara ibiliko- Bere buruarekin berbetan hasi da
- Kokolo burua eginda majo bizi da hori!
- Zeure burua hondatu zenduan holan ibiliaz
- Geure buruak txarto ikusi genduzan abioiak beherakadea egin ebanean
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Laguntzaile iragangaitza erabiliaz:

- Orraztu zara, gero, etxetik urten aurretik?
- Eguzkia hodei artean estaldu da
- Jantzi zaitez behingo baten?

Oharra: Erabilera jatorragoa dirudie kasu askotan honelako esakerak:

- Uleok orraztu dozuz?
- Jantzi eizuz prakak!- Mokoak kendu eizak!

Erreflexibotasuna adierazoteko beste bide batzuk: (Beti ez dira erreflexiboak)

- Ni(k) neuretara
- Zu(k) zeuretara
- Bera(k) beretara
- Gu(k) geuretara
- Zuek zeuetara
- Eurak euretara

- Nik neuretara eta zuk zeuretara ezin geinke ezer egin
- Gu geuretara gabiltz
- Eurak euretara erabagi dabe dana

- Norenkia+ barrurakoesan, pentsatu...
- Norenkia+ artean
- Norenkia+ kautan
- Norenkia+ kolkorako
- Norenkia+ bostean
- Hori ez deutsat parkatuko, ba! - esan eban bere kautan

ALKARREN ARTEKOTASUNA

ALKAR erabiliaz
Aditz iragankorra, ZERsingularra

- Txominek eta biok alkar ikusi genduan jaian atzo
- Kristinauak alkar maite eben
- Alkar ezagutzen dogu
- Sarri hasarretu arren arin alkar hartzen dabe

ZER, NORI (sing.), NORK (pl.)

- Anaiak alkarrilaguntzen deutsie
- Geuk bere alkarri laguntzen geuntsan
- Benetakoak bagina alkarri lagunduko geunskio- Eukiezanakalkarriemoten eutsiezan
- Alkarri asko gura deutsie neba-arrebatxuok

ALKAR beste kasuetan:

- Alkarregaz ibilten dira
- Alkarregandik poztasun haundirik ez dabe hartuko
- Alkarregana jo dabe
- Alkarregaitik bizia emongo leukie
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BAT... BESTE... erabiliaz. (Sujetoa, NOR edo NORK, plurala)

- Batak bestea ez;n dabe ;kus;
- Batak bestear; ga/azo eg;ten deuts;e- Batak bestear; txakurrenak esa ten deuts;ez
- Bata besteagaz ondo konpontzen d;ra- Ondo dak;ez bata bestearen kontuak
- Bata bestearen traban dab;/z

AHALMENA ETA EZINAREN ADIERAZPIDEAK

AHALMENA adierazoteko

Indikatibo zein ahalera bidez adierazo, aditzaren iragangaitz edo iragankortasuna
ez da aldatzen:

- Ekarr;ge;nke- Joan aha/ izan naz
- Etorr;ne;nteke

Lehenpartizipioa+AHAL+ Indikatiboa.(lragangaitzarekinahalera erabilten da sa-
rriago):

- Zakua eroan aha/ dot
- Zeozer eg;n aha/ ;zango dogu- Neu bere arratsa/derako etorr; ne;nteke

Lehen partizipioa + Ahalera. (Orain aldia galtzen doa bizkaieraz, batez bere ahoz-
koan):

- N;k eg;n ne;ke, zuek egon ez arren be
- Umeak ekarr; ge;nkezan ba;na azkenean etxean ;tx; genduzan- Edoze;n; gertatu /e;k;o beste horrenbeste

Oharra: Ahozkoan inpertsonaletan transitiboko forma neutralizatuak erabilten dira gehienbaten. Tradi-
zinoz erabili izan dira beste batzuk:

- Neska polit horri be jaramon egin leio, bal

EZINA adierazoteko

Ezin + Indikatiboa + Lehen Partizipioa

- Ez;n dot perretx;kor;k jan
- Ez;n izan zan joan Gorbea mend;ra, batzarra ;p;n; euts;en eta
- Ez;n dodaz umeak ho/ango egura/d;agaz atara
- Ez;n izan genduan beragand;k ezer /ortu

Oharrak:
1 Tradizinoan, 'Ezin joan naz, ezin ekarri dot' ordena erabili izan da.
2 Partizipioa + IZANdatorrenean beste ordena hau bere erabilten da: EZIN+ Partizipioa + Indikatiboa

- Ezin jan izan dogu
- Ezin ekarri izango dozu, astunegia da ta- Ezin ikusi izaten neban
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AHALMENA, EZINA ETA JOSKERA ZEHAZTASUNAK

MendekoesaldietanAHALezeregitakoegiturakgehiago erabilten dira ahalerakoak
baino:

- Ardaoa ekarriko deutsugu edan ahal dozunean
- Denbora apur bat hartu ahal dozunean etorri zaitez hona- Eroan ahal daizunerako erosiko deutsut kotxe barria
- Egin ahal dozunean ez dozu egiten
- Neure partez joan ahal bazina eskertuko neuskizu
- Bertara zoazanean errekadua emon ahal bazeuntso!
- Etorri ahal balitz!
-Ibili ahal danean ezagutu behar da mundua, zahartzaroan berandu da ta.
- Hemen ez daukazu loturarik nahi dozunean joan zeintekezalako
- Ez dot uste harri hori jaso zeinkenik- Etorri zeintekezanean aurretik deitu eidazu
- Hauxe da zugaz jazo leitekena
-Ikusi zeinkenez gauzak ondo doaz
- Badakit egin zeinkena baina ez dozu gura
- Landarak ilundirako atara ahal baleiz, hobeto!

Ezin + Ahalera + Lehen Partizipioa

(Ezin + Partizipioa + Ahalera bere erabilten da)

- Ezin naiteke zu barik egon
- Ezin egin geinke horrelakorik baimen barik
- Ezin geinkean berbarik egin eta kanpora urten genduan
- Ezin egon leiteke beharrik egin barik gizon hori

AHAL eta EZIN soilean erabilterakoan 'ahal izan, ezin izan' aditz multzoa eginik,
laguntzaile iragankorra erabilten da:

- Bihar etorri zeintekez?
- Ez, ba, ezin dot

Ahalmena eta ezina adierazoteko beste bide batzuk:

- Gaur Bilbora joaterik badaukazu?
- Ez, ba, ez daukat joateko modurik
- Gaur ez dozu zinera joaterik

BEHARRIZANA ADIERAZOTEKO

BEHAR aditzagaz aditz laguntzailea iragankor bihurtzen da. Iragangaitza bere
erabilten da.

- Hainbatgauza egin behar dot oraindino
- Bakarrik egon behar izango dogu hori egiteko
- Zortziretarako etxean egon behar dot
- Neuk ere joan beharko dot zuekaz

Oharrak:
1 BEHARaditzarenbidez'geroa' edo zeozeregitekoasmoa bere adierazotenda:

- Gaurarratsaldeanpelikulahori ikusten¡oanbehardot, ba, kontrakorikez badago
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BEHARRA EUKI bere erabilten da BEHAR aditzaren ordez:

- Parkatu e;dazue ba;na urten beharra daukat

2 AHAL IZAN, EZIN IZAN, BEHAR IZAN, BIZIIZAN aditzak futuroan IZAN laguntzaileagaz zein laguntzaile
barik erabilten dira.

- B;har etorr; beharko dozue danok

- N;k ez;ngo dot ba;na!

- Ez;n ;zango dogu besterik be!
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ESALDIEN ARTEKO JOSKERA



KOORDINATUAK EDO ALKARKIDETUAK

KOPULATIBOAK

'ET A, TA' LOKARRRIAZ

1. esaldia + ETA + 2. esaldia:

- Ezeukan dirurik eta etxean gelditu zan
- Gaztea da ta ikasiko dau oraindino
- Bildur zan eta lagunari deitu eutsan
- Udako eguzki beroak poztu egiten nau eta neguko hotzak tristetu

ETAzergaitik kutsuz (enklitikoa) (lkusi zergaitizkoak)

.1. esaldia + ETA + 2. esaldia:

- Buruko mina neukan eta, ez nintzan ¡oan
- Aitak egin eutsan gogor eta, negarrez hasi zan
- Gaztea da ta, zer egingo deutsazu, ba?

1. esaldia + 2. esaldia + ETA

- Zer egingo deutsazu, ba, gaztea da ta?
- Negarrez hasi zan, aitak egin eutsan gogor eta
- Ez nintzan ¡oan, buruko mina neukan eta

ETA esaldi soilaren atalak ugaritzeko:

- Lagunak-eta ¡oan gozak hortik zehar
- Gauez-eta ibilten dira beti
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BAITA...BERE,BE,ERE
- Asko ikasten dau, baita nota onak atara bere
- On egin (deizuela)! Baita zuei bere (on egin deizuela)!
-Ikusi dogu zuen laguna, baita agurtu bere egin dogu

Oharra: Honako erabilerak bere entzuten dira:

- Asko ikasten dau baita ere nota onak ateratzen ditu
- On egin deizuela. Baita ere zuei

Gure ustez erabilerok ez dira jatorrak

EZTA.. BERE,BE,ERE

- Ezdeutsat ezer esan, ezta ikusi bere (ez dot egin)
- Batak besteari ez deutso berbarik egiten, ezta alkarribegiratu be (ez deutsie

egiten)

...BERE, BE, ERE...

1. esaldia + 2.esaldia I (ETA) + aditza partizipioan + BERE+ EGIN(edo aditza bera)
jokatua

- Joan pozik doa (eta) etorri bere pozik dator
- Pozik ¡oaten da eskolara, etorri bere pozik egiten da / etorten da
- Horretariko gauzak konta eta ¡azo bere egiten dira
- Pozik urteten dau, sartu bere pozik sartzen da

1. esaldia + 2. esaldian batzen dan esaldi atala + BERE...
- Nik ondo ulertu neban, zuek bere ondo adituko zenduen
- Amari emon neutsan, umeari bere opatu neutsan
- Aita etorri da, umeak bere etorriko dira
- Gureada, zeuena bere bada
- Umeen gauzak dira, zaharrenak bere badirala esan leiteke
- Umearentzat eskalestrika erosi neban, aitarentzat bere zeozer erosi behar

izan neban

BERE,BE, EREEZ

1. esaldia + 2. esaldiaI aditzapartizipioan + BEREEZ+ laguntzailea- EGIN par-
tizipioan (edoaditz bera,partizipioanedo jokatuta)-.

- Ez dira etorri, ¡oan bere sarri ez dira egin
- Ez dira etorri, ¡oan bere sarri ez dira ¡oango
- Ez deutsie ekarri eta erosi bere ez deutsiela egin uste dot
- Ez da bakarrik ¡oan, etorri be ez dator bakarrik

1. esaldia + 2. esaldiaI esaldi atal bat + BEREEZ

- Nik eznebanulertu,zuek bereez zenduengauzahandirikulertuko- Amari ez neutsan emon eta umeari bere ez
- Aita ez da etorr;,umeak bere ez dira agertu
- Gurea ez da, zuena bere ez (da)
- Ez dira umeen gauzak; zaharrenak diranik bere ezin esan leiteke
- Umearentzat ez neban mosugitarrea erosi, aitarentzat be gusturik ez neban

aurkitu
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BE RE, BE, ERE BAI

1. esaldia + 2. esaldiko aditz partizipioa + BERE BAI

- Pozik joaten da eskolara, etorri bere bai
- Horretariko gauzak kontau egiten dira eta jazo bere bai
- Joan pozik doa, etorri bere bai

1. esaldia + (eta) + 2. esaldikobesteedozeinatal + BEREBAI

- Nik ondo ulertu neban, zuek bere bai
- Amari emon neutsan eta umeari bere bai
- Aita etorri da eta umeak bere bai
- Zaharren gauzak dira, umeenak bere baietz esan leiteke

BERE, BE, ERE EZ

1. esaldia + 2. esaldiko aditz partizipioa + BEREEZ

- Ez dira etorri, joan bere ez
- Ez dot jan, jango bere ez horretarikorik

1. esaldia + 2. esaldiko beste edozein atal + BEREEZ

- Nik ez neban ondo ulertu, zuk bere ez, urrean
- Zuei ez neutsuen emon eta besteei bere ez, jakina

EZEZE, EZEZEAN, EZEZIK... BERE

1. esaldiko aditza partizipioan + EZEZE+ 2. esaldiko aditz partizipioa + BERE +
EGIN partizipioan (edo aditz bera partizipioan)

Aditz lokuzioetan: Izen atala + EZEZE+ 2. esaldiko aditz partizipioa (edo izen atala)

- Jan ezeze, erosi bere geuk erosten dogu
- Negar ezeze, barre bere egiten dogu
- Pitxarrak egin ezeze, saldu bere egiten ditue
- Lo ezeze, jan bere ondo egiten dau ume honek

1. esaldiko edozein atal + EZEZEI EZEZEANI EZEZIK + 2. esaldikoparekoatala +
BERE

- Umeak ezeze nagusiak bere joaten dira
- Zeuk ezezeneuk bere badaukatarazohori
- Tabernaraezezezirritokietara bere joaten da, dituan urteakaz
- Handik ezeze, gure inguruetatik bere ez da zapaztorik falta
- Han ezezean, zuenean bere zabaldu dira eritxiok
- Guk ezezik, zeuen gurasoak bere egiten eben hori

1. esaldiko edozein atal + EZEZE+ pareko atala + BEREEZ + aditza

- Jan ezeze edan bere ez dau egiten
- Negar ezezik barrerik bere ez dau egiten
- Egin ezeze saldu bere ez dogu egiten goardasolik
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ALKARKIDETZEDISVUNTIBOA

ALA
EDO
NAHI
ZEIN

(ETE)...ALA
Beti itaunetan edo zeharkakoetan:

- Joan zoaz ala etorri zatoz?
- Erosi egin dozu ala emon egin deutsue?
-Agindu deutsuelako zatoz ala zeuk gura dozulako?
- Berea dau ala inorena ete da? (aditz desbardinaz)
- Berea (da) ala inorena ete da? (aditz bardinaz)
- Berea ete da ala inorena?
-Ikusi egin behar ona ala txarra dan
- Askori ez jako igarten mutil ala neska dan

Aditz sintagma isilpeturik:
- Etxetik zatoz ala tabernatik hain berandu?
- Etxetik ala tabernatik zatoz hain berandu?
- Mutila ala neskea da? (mutila da ala...)
- Mutila da ala neskea? (...ala neskea da)
- Zelan nahi dozu, hutsik ala ebagita? (...hutsik nahi dozu ala ebagita nahi

dozu)
- Zelangoa hartuko dozu, baltza ala zuria? (...baltza hartuko dozu ala zuria

hartuko dozu) .
- Bazatoz, ala?
- Euskalduna da, ala?

...EDO...

Esaldi asertiboetan

- Hori tabernatik dator edo burutik eginda dago
- Telefonoa ez daukie ondo edo inor ez dago etxean
- Zinera joan zaitez edo irakurri eizu liburu on bat

Zentzun bardintsuen adierazgarri

- Eusko Legebiltzar edo Parlamentuan, Tribunal Consitucional edo Konsti-
tuzio Auzitegiaren ebatziak analizatu edo aztertu dira.

- Danok daukagu dirua edo irabazia gogoan, ez eizu ezetzik esan!

...EDO...EDO

- Edo bata edo bestea!
- Bietarikbat, edo jan edo itxi!

...ZEIN..., ...NAHI..., ...NAHIZ...

Ezaugarriok lotzen dituenak bardin samartzat hartzen dira.
Aditz forma inpertsonalakaz edo -la atzizkiagaz erabilten dira.
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- Bardin deutso horren berbak entzun zein txakurraren ausiak entzun
- Batzuei bardin deutse euskera ikasi zein swaheli ikasi
- Eskuz egin zein makinaz egin bardin deutsu? Ez dago alde makala!- Bardin deusku eroatea zein ekartea?
- Gaixorik zagozala zein hilteko zagozala, zoaz oraintxe berton!
- Zuri zer deutsu, ba, nik txino nahi ketxua ikasi?

Aditza isilpeturik

- Gu beti beharrean, domeka zein astegun?
- Domeka iluntzean zein astegun buruzurian, beti mozkortuta
- Bazkari ona etxean zein tabernan jan leiteke
- Guk aurrera nahiz atzera egiten dogu, gero!

NAHI...NAHI
NAHIZ...NAHIZ
ZEIN...ZEIN

Izen sintagma edo aditz forma inpertsonal edo -LAatzizkiaz lagunduriko formakaz
darabilguz. Ezaugarriok isilpeturik bere bai:

- Nahi zaharrari nahi gazteari, edozeini emongo neuskio erea horretarako
- (Nahiz) gaztea izan, (nahiz) zaharra izan, danok daukaguz eskubide bar-

dinak
- (Nahi) lagundurik (nahi) lagundu barik, lana aurrera atarako dogu

EDO...EDO

- Edo sasoiz etorri edo berton gelditu, baina ordurakohemen egon
- Edo bazkaldu edo periodikua irakurri, baina ez biak batera
- Edo fraile sartu edo ezkondu, biak ez, gizona!
- Edo bata edo bestea derrigor egin behar dozu

DISTRIBUTlBOAK

BAT , BESTE-...
BATA..., BESTEA...
BATAK..., BESTEAK...
BATEAN..., BESTEAN...
BATETIK..., BESTETIK...
BATEKO..., BESTEKO...
ZEIN..., ZEIN...
NAHIZ..., NAHIZ...
NAHI..., NAHI...

LA, LA

Ezaugarriok esaldiaren hasikeran:

- Batean dirua aurreratzeko, bestean dirua gastateko, nork ulertu?
- (Alde) batetik legetik kanpo dago, bestetik kaltegarria da
- Bata gazteegia da, bestea helduegia; ez deuste ez batak ez besteak balio
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- Batak ariketak egiten ditu, besteak idaz/anak
- Bateko gaztea da, besteko karnetik ez dauka, ezin /eike kotxerik eroan
- Batean hortik, bestean handik, beti kanpotik

Oharra: BATEKO...BESTEKO eta BATEAN...BESTEAN aurretik erabilten dira bakarrik.

Ezaugarriak esaldiaren amaieran:

- Umezurtza da batetik, inoren /aguntasunik ez dauka bestetik: zer egitea
gura dozue, ba?

- Estu dabilz batzuk, ez deutse ardura beste askori: ho/an doaz gauzak gero

1. ezaugarria aurretik, 2. ezaugarria azkenean:

- Batetik ez etorteko dinotso, partidua dauka bestetik, zer gura dau besterik,
ba?

- Batetik gazteegia da, dirubakoa bestetik; aukera txarra dauka

1. ezaugarria amaieran, bigarrena hasikeran:

- Berandu da batetik, bestetik biderik ez daki, i/un dago, gainera bakarrik
nago: hoba berton geratzen bada

LA, LA

- Aurrekontua egin barik daukie/a, dirua agortu jake/a, guretzat ez dago
seku/a ezer

-Arra da/a, emea da/a, bardin deust: eroaizu kortara (Disyuntiboa izan lei-
teke)

- Badala, eztala: Txominek andrea ederra daukala

LA, LAbeste ezaugarriakaz:

- Bateko gaztea da/a, besteko atzeratuta dagoe/a, inon bere ez deuste har-
tzen umea

- Bateanbatzarreandagoe/a,bestean urten egin daue/a:ez dago hori aurki-
tzerik

- Nahiz txikia da/a, nahiz handia da/a: ez eiozu inori emon

ALKARKIDETZEADBERSATlBOA

.BAINA
BAINO
BARIK, BEHARREAN (menpekotasunetik hur)
OSTERA
OSTERANTZEAN,BESTELA
EZPABE, EZPABERE

BAINA

1. esaldia + BAINA+ 2. esaldia:

- Buruko mina dauka baina etorriko da
- Jakin asko daki urrean, baina ez da hain irakas/e ona
- Txikia bada baina bizkorra bere bai
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1. esaldia + BAINA + 2. esaldia(BAINAenklitikoa)

- Txikia dala baina, gogorra bere bada, gero!
- Ez zala etorriko baina, majo batu zan besteakaz!

1. esaldia + 2. esaldia + BAINA enklitikoa (Menpeko kontzesibatzat bere hartu lei-
tekez)

- Joango litzateke, gaztea da baina
- Jango neuke ba txuleta eder hori, garizumea da baina!
- Hori bere jausi da, gogorra izan da baina

BAINA aurretik zein atzetik egitura banatuan:

- Baina berandu dozu, ba ta!
- Bihar jaia da, baina!
- Nork esan deutsu, baina?
- Nor da, baina, esan deutsuna?

1. esaldia + 2. esaldia + BAINO

(Kontrako atala bakarrik sartzen da ezaugarriaren aurretxuan. Aditz forma inper-
tsonala erabilten da gehienetan, edo eliptikoa)

- Guk ez dogu egin, zuek baino
- Guk ez dogu erosi, ordaindu baino
- Biloisik ez dago, jantzita baino
- Jezarrita ez dago, zutunik baino
- Gelditzea ez dago galazota, kotxea bertan ixtea baino

Baina ikusi honako honeek:

- Ez dot neuk joan gura, zeu etorri zaitezan baino
- Aprobatu dozunik ez deutsut esan; ondo egin dozula baino

BARIK, BEHARREAN

(Egitura aldetik menpeko izan arren hemen sartzen ditugu esanguraz antzekoak di-
ran ezkero)

1. esaldia + BARIKlBEHARREAN + 2. esaldia:

- Begiraegon barik zatoz eta lagundu!
- Amari esan beharreanaitariesan neutsan
- Nagikerian ibili barik hoba zeozer ikasiko bazendu!
- Jan barik joan barik jan eik jan!
-Jausi barik!

1. esaldia + 2. esaldia + BARIKlBEHARREAN:

- Zatoz sutondora, hotzak hilten egon barik!
- Oaneiesan neutsen, isilikgorde beharrean

1. esaldia + 2. esaldia + OSTERANTZEANI BESTELAI EZPABERE

- Arean sikua izan zan; ona osterantzean
- Kontsejutan gogait eragiten euskun, ondo esa ten euskun, bestela
-Zagoz geldi! Emongo deutsut, ezpabere!
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OSTERA, BARRIZ

1. esaldia + 2. esaldiko atal bat + OSTERA I BARRIZ + 2. esaldiko azken zatia.

Oharrak: Forma personalak elipsian egon leitekez 1. zein 2. esaldian.

OSTERA I BARRIZ oposatzen dan berbearen atzean doaz
ETA, BAINA lokarriakaz bere erabilten dira

- Jan ondo egiten deust, lo barriz, oso txarto
- OIgatu egiten dau, ikasi ostera, garaunik bere ez
- Izan ez da polita, baina mutilak ostera, atzetik joakoz

1. esaldia + 2. esaldia + OSTERAI BARRIZ

- Ez naz umearen bita joan, esan dau joateko barriz
- Amari jaramonik ez deutso egiten, nigaz isitdu egiten da, ostera
- Zuei dan a esa ten deutsue, guk ez dakigu ezer, ostera
- Zugaz txarto dabit, nigaz ederto, barriz
- Guzurra dala esaten dabe eta egia da, barriz

OSTERANTZEAN, BESTELA, EZPABE(RE)

1. esaldia + OSTEAN I OSTERANTZEAN I BESTELA I EZPABERE

- Ekarri buzkentzak, osterantzean ez etorri!
- Gaur eztarrikomina dauka,bestelaondo dabit
-Isilik egoten dira, ezpabere maisuak gogor egiten deutse
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ADITZA ETA JOSKERA EZAUGARRIEN ARTEKO LOTURAK

Kontsonante eta aditzaren erroko -o, -u, -1eta joskera ezaugarrien artean -A-edo
-E- lokarria erabiliko da zera kontutan hartuta:

-E pluralgilearen oposizinoan -A- erabiliko da

- Amak ikusi gaituanean... / Gurasoak ikusi gaituenean...
- Inork ez dakiala / Danak dakiela
- Umea ekarri deutsan andereñoa. Umea ekarri deutsen gurasoak

-z- pluralgileagazbere -A-erabilikoda

- Gugaz dagozan umeak
-Isilik dabilzaneankontuz!

Nork1. pertsonaren -T/DAmorfemeagaz bere -A-erabilikoda
- Nik dakidanez...
- Esan dodan eran
-Ikusi ditudanak

Aditzaren amaierako -A eta joskera ezaugarria alkartzen diranean ez dago
aldakuntzarik:

- Etorri diranean...
- Egia dala dino
- Gure aita zeruetan zarana...

Beste kasuetan -E-erabiliko da:

- Datorrenean, dabilelako, dagoela, dauen...
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ESALDI OSOGARRIAK

EZAUGARRIAK

Aditz Jokatuaz Aditz Jokatubakoaz

-Iako
-la, -Iakoa

-Iakorik
-Iakoan
-Iakotan

-na (deklinatuta)
-nik
-n
-ba + baldin era

-TE-, -a
-ak
-aren
-ari
-rik
-az
-ko

-tu, -n, -i

ADITZ JOKA TUAZ

-LA.Nagusia baiezkoa

Menperatua indikatiboan: (Nagusiak: esate, uste, entzutea)

- Etorri dala uste dot
- Buruko mina egin jakola esan eustan
- Ondo dakiala entzun dogu
-Ikusiko gaituala iragarri eutsan

Menperatua ahaleran (Nagusiak: esate, uste, entzutea)

- Egin geinkela uste dabe
- Euskeraz edozein gai erabili leitekela azaldu euskun
- Ezin egin leitekela entzun dot
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-NA. Menperatuko ekintzea hiztunarentzat jakindakotzat emoten danean. (Nagusiak
jakite edo ziurtasuna adierazoten dau)

- Bazenkian etorriko ginana
- Ezagun da aberatsa dana
-Jakin dozu Urlia ezkondu dana?
- Eskerrak etorri zarana, ezpabere gure zoritxarra
- Badakit txikitan hamaikatxu trastada egingo zituana- Urtero etorten zan eta badakit orduan bere etorriko zana

-NAREN.Izenaren menpean.

- Ez daukazu kristinau zaranaren usainik
- Hutsik dagoenaren antza dauka

-NEKOA

- Etorriko danekoa daukat

-NAZ

- Konturatu dira etorrí zaranaz

-NIK. (Nagusia ezezkoa)

- Ez dot entzun etorri danik
- Ez dogu uste egin leitekenik
- Makinarik erosiko geunkenik ez deusku esan
- Ez dau jakin hemen zabi/zanik

Oharra: IZANaditzagaz: -Ez da egia etorri zarana

-NIK.(Nagusia itaunean)
- Etorrí danik entzun ete dozue?
- Gauzak konpondu leitekezanik entzun dozue?
- Egingo leukienik jakin dozue?

Oharra: Menperatuko ekintzea hiztunarentzat jakindakotzat emoten danean, nagusia baiezkoan, ezez-
koan zein itaunean egon, -NAerabilten da:

- Ez dozu entzun etorri dana? (Etorri da)
Baina: - Ez dozu entzun etorri danik? (Ez dakigu)

'-LA'-REN GAINEKO ZEHAZTASUN EZAUGARRIAK:

-LAKO, -LAKOA,-LAKOAN, -LAKOTAN, -LAKORIK...

- Sakristaua etorri dalako barririk entzun dozu?
- Holan dalakoaedo esan dau
- Etorri dalakoa daukat
- Han dalakoan hemen
- Etorri dalakotan nago- Etord/ro dalakorik ez dot entzun
- Etorriko dalakorik entzun dozue?
- Berandu etorriko dalakoaz arduratan nago
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-N Subjuntiboan. Nagusiak: guraria, bildurra, beharra, ezina, zilegia (gogo eta eritxi
maila)

- Goizago etorri zaitezan gura neuke
- Bildur naz zugaz dabiltzan lagunak kalte egin deizuen
- Beharrezkoa izango litzateke danok batera ¡oan zaitezen
- Egoki da neskak eta mutilak alkarregaz ikasi daien

Oharra: Baldintzazko esaldien itxurapean osogarrien esanahi bardinekoak erabilten dira:

- Gurago leuke harek zeuk erosiko bazendu- Asko poztuko gintzatekez zeuk esango bazendu

-LA. Menperatua usteeran. Nagusiak: esate, uste, entzute... (Baldintzea eliptiko
dago?)

- Besterik ezean etorriko litzatekela azaldu eutsan irakasleari
- Gure amari ondo etorriko litzakiola uste genduan- Horretariko makinea berak bere erosiko leukela esan euskun

-LA. Menpekoa subjuntiboan. Nagusia: agindua, erregua, eskaria, esatea, agindu
edo eskari zentzuz.

- Etxera ¡oan eitela agindu eutsan
- Eskari hau onartu daizula eskatuko neuskizu begirunez- Etxera ekarri deidazala esan deutsat

Oharrak:
, Nagusiaezezkaagertzendanean menperatuan-Nbereerabiltenda:

- Ez deutsut esan etorrizaitezan,bertangelditzekobaino

2 Askotan 'guraria, eskaria' eta aginduaren arteko mugak ez dagoz argi:

- Etorri zaitezala gura dot
- Ez daitela ¡oan gura dozu, ala?
- Goizago etorri zaitezan eskatuko neuskizu

ZE. Egitura banatuan eta batez bere ahozkoan:

- Esan dau ze, patxadaz ibilteko
- Uste dot ze, inor be ez dala etorriko
- Esan dau ba ze, euria dakarrela
- Esan lei ze gauzeztana dala

ADITZ JOKATUBAKOAZ

-TzE- atzizkiaz eginiko aditz izena

ZER(nominatiboan).Nagusiakguraria adierazoezkerosubjuntiboa baino sarriago:
Sujeto: Gauza ona da goiz afaltzea

Osogarri: Goiz afaltzea gura neuke

Atributo: Kristinautasuna alkar maitatzea bere bada

Oharra: Bizkaikolurralde batzuetan aditz nagusi eta menpekoaren sujetoa pertsona bera danean parti-
zipioa erabilten da:

- Afaldu (nik) gura dot
- Afaltzea (danok) gura dot
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ZERK (ergatiboan):

- Euri handiak egiteak be bere kalteak dakarz
- Umeak edonori itxi beharrak ez uste grazi handirik egiten deustanik

ZERI(datiboan):

- Zer deritxazu txakolin apur bat edateari?
- Nik baso bete ardao edateari ez neuskio ezetzik esango

ZEREN(genitiboan) izenaren osogarri:

- Stressa lar eta arinegi bizitearen ondorena ei da
-Irabaztearen neurribako zaletasunak dana galtzera eroan geinkez

ZERIK(partitiboan): Aditzaren eremukoa; nominatiboagaz alternantzia.
- Tabakoa erreterik ez daukazuna badakizu
- Horra sartzerik ez dago
- Tabakorria erretea baino ez daukazu. (Nominatiboa)

-TzEKO.Nagusiak agindua

- Isilik egoteko ez deusku esan, ba!
- Trapu zahar guztiak batu eta erretako agindu eutsien

OSOGARRITASUNAREN INGURUKO ZEHAZTASUNAK

ZERTANinesiboa eskatzen dabenak:

Ekin
Jakin
Ibili
Jardun
Eragon
Bialdu
Hasi
Ausartu
Jarraitu
Emon

Ikasi
Irakatsi
lagundu
Behartu/Derrigortu
Ikusi
Ahalegindu
Ahaztu
Ona, txarra, lehe-

nengoa...izan

Itxi
Ohitua egon
Jarri
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Kodainea piketan ekin deutso
Josten daki Andonik
Ikasten ibili gara
Lan egiten dihardu
Piperrak sartzen badaragoiozue, ezta?
Ogia erosten (erostera) bialdu zaitut
Ariketak egiten hasi gara
Ariketa hau egiten ez naz ausartu
Ikasten jarraituko dau
Arazo hau aditzen emon eustan
Zazpi urte emon ditue etxe hori egiten
Josten ikasi behar dot
Hitz egiten irakasten dabe
Hau amaitzen lagunduko deustazu
Lana amaitzen derrigortu nau
Mikeli agur egiten ikusi zaitut
Ondo hitz egiten ahalegindu zaitez
Bizikletan ibilten ahaztu egin jat

Bizikletan ibilten ez da txarra baina
pelotan jokatzen onena

Jaten itxiko deustazu
Etxeko beharrak egiten ohituta dago
Ertzaina kale erdian jarri da trafikua

zuzentzen



Bildur izan
Lotsa izan

Joan, etorri
Ekarri, eroan

lIunetan ibilten bildur naz
Jende aurrean berba egiten lotsa izaten

dira
Jaten noiz ¡oango gara?
Pelikula bat ikusten eroan nebazan

umeak
Ama ikusten ekarri dot etxera

ZERTAKO eskatzen dabenak:

Gogoa, asmoa
Ustea, borondatea...

euki, izan
Eragabia hartu
Bialdu
Agindu
Ohiturea izan

Lan hau amaitzeko gogoa daukat

Goiz etorteko asmoa daukat
Hemendik ¡oateko erabagia hartu eban
Papelak ekarteko bialdu zaitut
Amaitzeko agindu neutsan
Ohera berandu ¡oateko ohiturea daukat

-TEA,-TERIK (ezezkoan) eskatzen dabenak:

Lortu
Ondo, txarto egon
Baleiteke
Iruditu

Gura I nahi izan
Beharrezkoa izan
Damu izan
Gustatu I atsegin

Erabagi I ebatzi
Izan (ona, egokia,

komeni, zilegi,
libre...izan)

Merezi izan
Pentsatu
Ahaztu
Agindu

Ontzat emon, har-
tu, eroan, jazo,
gertatu

Nekez baina irabaztea lortu dogu
Ondo dago gauzak neurriz egitea
Baleiteke mutila iza tea
Jasekoa iruditu ¡akon hainbeste diru

hartzea
Ez ¡akun egoki iruditu umerik hona

etorterik
Olgetan ¡oatea nahi dogu
Beharrezkoa da hori egitea
Damu dot gehiago erosi ez izatea
Andoniri edatea asko gustetan ¡ako
Oso atsegina dabe geugaz etortea
Ospa egitea erabagi eban

Barre egitea osasungarri da
Jarraitzeak ez dau merezi
Etxera ¡oatea pentsetan nago
Liburua ekartea ahaztu ¡at
Jainkoa maitatzea baino ez deusku

agintzen maisuak
Ez eban ontzat emoten denborea igarotea
Behin baino gehiagotan ¡azoten da

gizona gaiztotutea inguruaren eraginez

-TU, -N, -1(partizipio iragana)

Gura izan/nahi izan
Behar izan

Etxera ¡oan nahi dot
Etxera ¡oan behar dot
Zergaitik behar dogu inori itxaroten egon?
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Ahal izan
Ezin izan
Damu izan

Hau egin ahal dogu
Hori ezin dogu egin
Ondo eginaren damurik ez dozu izango

-TEAZ, -TEAGAZ, -TEARI, -TERIK

(Bidea edo instrumentalidadea, zergaitia bere bai kasuren baten)

- Negar egiteaz dana eukan irabazita
- Bilbora biziten joateaz euskera asko galdu zan
- Etxetik kanpo biziteaz bere burua libreago ikusten dau
- Lan egiteari itxi deutsat
- Edateari noiz itxiko deutsazu?
- Zer deritxazu biok ezkontzeari?
- Ereiteari ekin gose urteak etorrian be

-TUA,-NA,-lA (nominalizatuta)

Partizipio iragan nominalizatuak prozesu burutua markatzen dau; -TEAprozesu bu-
rutua zein burutubakoa adierazoteko erabilten da, ostera.

- Damu dau txarto egina
- Lan eginaz dana lortu leiteke

ZEHARKAKOGALDERA ESALDIAK

ADIMEN-ADIERAZPEN, ESATEA ESALDI NAGUSIAN

1.-ITAUN BERBAZ EGITEN DIRANAK: -N EZAUGARRIAZ

Esaldiasertiboan:
- Badakit nor izan dan
- Jakin gura neuke nork egin dauen
-Ikusi dot nondik joan dan
- Zergaitik ez eutsan erakutsi itaundu eban
- Zeuk jakingo dozu zertan joan zaran

Esaldi interrogatiboan:

- Ez dakizu zer jazo jakon?
- Ez eutsan igarri zer zan?
- Begiratu dozu zenbat etorri diran?
- Esan deutsazu nortzuk etorri jakuzan?

Agintezko esaldian:

- Esaiozu zenbatek gura daben
-Itaundu eiozu zeinek apurtu dauen
- Pentsa eizu kasu honetan zer egin geinken
- Erabagi daigun oraintxe bertan nortzuk bialduko doguzan
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2.- BAIETZA ETA EZETZAREN EREMUAK

(Nagusiak baietza edo ezetza eskatzen dau)

-N (ala... -n) (ala ez)

- Ez dakit eto"i dan ala ez
- Jakin gura neuke egia dan ala guzur biribila sartu deustan
- Neskea ala mutila dan badakizu?

Oharrak:
1. Ezekoedo itaun esaldietan eta batez bere JAKIN aditzagaz -N eta -NIK ere agertu leitekez. Esanahi eta
esaldi sailkapen aldetik bardin bardinak ez lirateke:

- Ez dot jakin etorri diranik
- Etorri diranik badakizu?

2. Erderaren eraginez edo oso zabal dabil BA- aurrizkia zeharka galderetan:

- Ez dakit badator
- Ikusi ea etorri bada

Baina galdegaia aditzaren baiezkoa danean beharrezkoa da BA- ezugarri hori:

- Ez dakit badakien
- Badakarren ala ez dakarren bere ez dakigu

EAeta -N ezaugarriakaz.Itaun berbak bere erabili leitekez.Nagusiak jakingurea
adierazoten dau

- Begiratu ea Txomin etorri dan
-Itaundu eiozu ea lanak amaituta dagozan
- Kontatu eizu ea nork deitu dauen
- Begiratu eizu ea nork deitu dauen
- Esaiozu ea nortzuk ekarri deutsiezan intxaurrak

-NENTZ, -NEZ = ALA EZ

- Jakin gura neuke behingo baten etorrikodanentz
- Nork jakin egia danez?
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BALDINTZAZKO ESALDIAK

Aditz Jokatuaz Aditz Jokatubakoaz

BA- EZKERO
-t(Z)EKOTAN
EZEAN, EZIK

BA-

BA- da aditz aurretik jartzen dan ezaugarri bakarra baldintzazko esaldietan.
BALDINBA-idazleetan agertu arren nekez entzuten da ahozko hizkuntzan bi-
kaieraz. Idazleetan errez aurkitu leiteke zaharretan eta oraintsukoen artean
ere.

BA-aditza jokatuari deutsola erabilten da baita ortografian bere:
-8aneuko eta banintz a/karren artean dabiltz.

BALDINERAKOAK:

1. Orainaldiko irrealak (baldintzea ez da betetan) eta gerorako baldintzak (gerta-
garritasuna adierazoten dabe) bereizteko esanahira jo behar da.

Baldintzea baldineran Ondorena usteeran

BA-+ soila
Partizipioa + -KO+ laguntzailea

Solia (-KE)
-KO + -KE (-TEKE
iragangaitzetan)

- Ama hemen ba/ego ho/an ez gintzatekez biziko
- Hain a/perra.ez bazina gehiago irabaziko zeunke
- Zeuk egingo bazendu besteok bere egingo /eukie
- /tziar ba/etor joango litzateke
- 8este guztiak jango ba/ebe neuk bere jango neuke
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2 Iraganeko irrealak. (Baldintzea ez da bete)

Baldintzea baldineran Ondorena egiteeran
(Ondorena usteeran)

Lehen partiz. + BA- + laguntzailea
Lehen partiz. + BA- + laguntzailea

-KOoo.-N(lndik. iragana)
-KO.oo-KEAN (-TEKE- oo.-AN iragangaitzetan)

- Jakin izan baneu egingo neban
- Emon baleutso eukiko eban
- Esan baleust ¡oango nintzan

Oharrak:
1.- Ondorena adierazoteko egiteerako formak nagusitu dira; usteerakoak ez dira horregaitik osoan

baztertzekoak erabilera landuan

- Jakin baneu egingo neukean
- Etorri balitz jakingo genduan
- Esan bazendu joango nintzan
- Bera izan balitz neu bere izango nintzatekean

2.- Lehenago gertagarritasuna adierazoteko subjuntiboko formak erabilten ziran: «Joan banakijo da-
guan lekura...» (Moge!), «Bi/latu eizu albadaizu>J
Baldintzea iragana izanik ondorena orain edo gero betetan dala adierazoteko esandako «consecutio
temporum» apurtu egiten da: -Lan gehiago egin bazendu orain ez zintzatekez larri ibiliko

EGITEERAKOAK

Baldintzea bete ezkero ondorenaren ziurtasuna adierazoten da; baldintzea betetea
normala da beste alde batetik:

- Ama badoa neu bere ¡oango naz- Ama etorri zan? 8ai?
- 8a, ama etorri bazan umeak bere etorriko ziran
- Zu bazoaz neu bere ¡oan neinteke

Oharrak:
1.- Badira baldintzaz eregitako egiturak aditza geroan dala helburua adierazoten dabenak:

-Inora joango bagara, urtetako ordua da
-Ikasturtea aprobatuko badot, ikasi egin beharko dot
- Biziko bagara, lan egin beharko dogu

2.- Besteegitura berezibatzuk,batetikbaldintzaesaldiaeta bestetikzergaitiaedo helburuzkoesaldia
daukienak,biakIZANaditzazloturik doaz.Holakoetanbaldintzaesaldiaksujetoarenordezkoaegiten
dau.

- Etorriko ez bagara astirik euki ez dogulako izan da
- Arin ibili baziran lehenago heltzearren izan zan- Etorri bada beharrizana euki dauelako izan da

ADITZ JOKATUBAKOAZ

EZKERO.- Aditz partizipioagaz

- Hamar buelta asko dira baina, arin ibili ezkero, behingoan egiten dira
- Dirua sasoiz heldu ezkero erosiko geunke
- ((8atzuk uste dabe itxuski edo ginarria ate ostean ifini ezkero, ezin an

sorginik sartu leitekeala)}. (AñibarroJ

78



EZIK, EZEAN

Aurreko ezaugarriaren ordez ezezko esaldietan erabilten dira.

- Aterpe bat euki ezkero negu osoa dardaratan egon behar
- Baina gaiztokeria han di bat egin ezik, aitak ez eban inoiz joten
- Bizkaiko golkoko uretatik ez dot urten, nahi ta nahiezean arribadaren baten

izan ezik

-T (Z)EKOTAN, -T(Z)EKOAN, -T(Z)EKOTZAT, -T(Z)EKOZ

Aditz sustraiari gehitzen jakozan ezaugarriok baldintza kutsua daukie sarri askotan.
Gerokotasuna adierazoten dabe:

- Dana geuretzat izatekotan, banoa neu bere; baina eurak hartzekotan ez
noa

- Ezer egin ez egitekotan alperrik zagoze
- Erostekotan lagunduko deutsut, baina bueltaka ibiltekotan ez noatzu inora

Partizipioa+ -AN (BERE)

- Gorde eizu gatzunaskan inor etorrian bere beharko dogu ta
- Baten bat jausian bere batu eizuz platano azalak
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HELBURUZKO ESALDIAK

Helburuzko esaldietan ondorena lortzeko 'asmoa' adierazoten da, ekintzea 'zerta-
rako' dan.

Aditz Jokatuaz Aditz Jokatubakoaz

Subjuntiboa (-N atzizkiagaz) -T(Z)EKO
-T(Z)EARREN
-T(Z)EAGAITIK
-T(Z)EKOTAN
-T(Z)EKOAN

-N
Esaldi nagusi eta menperatuko sujetoa bardina ez danean erabilten da: - Jan

daizun ekarri deutsut.
Gaur eguneko erabileran -N da aditz jokatuaz erabilten dan morfema edo ezau-

garri bakarra helburua adierazoteko. Beste esaldi mota batzuetatik bereizteko na-
gusiaren esanahira jo beharko da 'asmoa, helburua edo xedea' adierazoten dauen
jakiteko.

Helburuzkoetan oraina eta iragana biak dira erabilgarri «consecutio tempo-
rum»aren arabera. Baina hizkuntzarik gehienetan gertatzen danez, gaztelanian eta
frantsesean adibidez, iragana galtzen doa orainaldiaren alde. Baina iragana erabil-
garria da batez bere hizkuntza landuan:

- Axularrek eeGerOJJidatzi eban euskaldunak irakurri eien
- Neu konturatu naiten egiten dau negar
- Amen daukazue Euskalerriaondo ezaugutu daizuen

Baina onartu leitekez honako honeek ere:

- Aitak dirua emon eustan kotxea erosi daidan
- Euskerea ikasi zenduan besteak bere ikasi daien
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-NTZAT.
-Nen bariante litzateke eta indartzeko edo antzerako formetatik bereizteko. Gaur
arkaikotzat hartu geinke forma hau nahiz eta oraintsu bere Bizkaiko idazle batzuk
inoiz erabili izan daben. .

((Ceure ieen miragarria emon eutsen bateoan, zu ene moldea izanie, yarraitu
neguientzat eeure bizitza, birtute, eguite ta santutasunariJJ. (Añibarrok)

((Zuaze ta gertau eiskuzue igaratz aparia, jan daikeguntzatJJ. (Ahal kutsuz) (lbargu-
txik)

((Eta egunero eten barik ekingo deutsat Areri otoitz egiten nire ordez oparo
saristau zagijezantzatJJ. (Otxoluak)

-T(Z)EKO
Erabiliena da ezaugarri hau helburuzkoetan. Erabilerarik egokiena da esaldi

inpertsonaletan eta nagusi eta menperatuko aditzak pertsona batekoak diranean.
Pertsonea markatu nahi danean, ostera, aditz jokatua da erabilgarri -N ezaugarriaz

- Sagar hau jateko hagin zorrotzak behar dira
- Holako autoa eukiteko ni pobrea nok
- Beste zeregin barik berbaldi bat emoteko joan da
-Jatekoak jateko dira, gizona!- Pastela neuk jateko ekarri dot
- Gozokiok jateko ekarri neutsuzan

-T(Z)EKOTAN, -T(Z)EKOAN, -T(Z)EKO bera inesiboan.

Beste kutsu bat hartzen dau halan eta guztiz bere; asmoa batzuetan eta Azkuek di-
noanez ekintzearen aurreko hurrekotasuna:

- Ondarroara joan ginan lebatza jatekotan. (jateko asmotan)
- Beragaz egotekotan nago. (laster beragaz egoteko gogoa daukat)

-T(Z)EARREN, -T(Z)EAGAITIK.

'Zergaitik'en distribuzinoan kausalak dira eta helburuzkoak 'zertarako'renean.
Aurrekotasuna markatu ezkero zergaitia, gerokotasuna egin ezkero, helburua:

- Semaforoa ez ikustearren/ikusteagaitik laguna jo dau. (zergaitia)
- Pelikulea ikustearren/ikusteagaitik afaldu barik bere geratuko naz. (hel-

burua)
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ERLATIBOZKO ESALDIAK

Era bitara agertzen dira

EGITURA LOTUAN:

- Lehen etorri diran gizonak harotzak izan dira

EGITURA BANATUAN: (aposizinoan)

- Jatekoak, hor zerean dagozanak, ekarri behar dira lehenengo
- Hareek jatekoak, zerean dagozanak, ekarri behar dira lehenengo
- Maisu barria da, Gasteiztik etorri dan a

Egitura lotuan ondokoa kontextoan argi ulertzen danean substantiboa kendurik
muga eta kasu markak erlatiboari ¡pinten jakoz:

- Lehen etorri diranak harotzak izan dira
- Lehenengo etorri zarienontzat izango da garaikurra
- Lehen etorri diran horreekaz ez nintzateke inora joango- Dantzan dabilen horrek oin arinak ditu

Isilekoa eta ondokoa kasu berean ez dagozanean beste bide batzuk hartzen dira:

.Erlazino ordena aldatu,

- Nik gizon horrentzat egiten dot behar. Zure laguna da
- Zure laguna dan gizonarentzat egiten dot behar
- Zure laguna dan gizon horrentzat egiten dot behar

Ezda zuzena: - Nik behar egiten dodan gizona zure laguna da

- Ni neska horregaz nabil ikasten. Zu bere beragaz zabilz...
- Zu bere nigaz dabilen neskeagaz zabilz ikasten

Nekezago baina entzuten da: - Ni ikasten nabilen maisuagaz zabilz zu bere ikasten.
(Argitasuna 'ikasi' eta 'maisLÍ' berben sema bardinetik letorke)
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Euskereak nekez onartzen ditu erlatibozko ordezkaritza batzuk:

- Nik gizon horrentzat egiten dot lan / Gizon horrek lantegi barria eregi dau

Lehenengo esaldiko 'gizon horrentzat' izen sintagmaren ordezko -N erlatiborik
ezin leiteke erabili. Euskeraren alkarren ondoko edo alkarkidetze sisteman sartzen
dira (eta, baina...), eta erlatibozko ez dan izen ordezkaritza arruntean:

- Betekizun batzuetarako asmatu zan tresna ha u, baina betekizunok orain
ez dira aberasgarri agertzen

- Euskaldunok erdera handirik ez dakigu eta euskeraz gurago dogu...
- Euskaldunok, erdera handirik ez dakigunez, euskeraz gurago dogu

ERLA TI BOZKO ORDEZKARITZAK

Gramatikazko kasuak (konkordantzia eskatzen dabenak)
Nominatiboan: - Neska bat ikusi dotoZure arrebea izan da

(zer) Ikusi dodan neskea zure arrebea izan da
- Neska bat ikusi dot. Beragaz ¡oango naz

Ikusi dodan neskeagaz ¡oango naz
- Neska bat etorri da. Kapelea kendu deutsat

Etorri dan neskeari kapelea kendu deutsat

Ergatiboan:
(zerk)

Datiboan:
(zeri)

- Neska batek ikusi nau. Zure aiztea izan da
Ikusi nauan neskea zure aiztea izan da

- Neska batek ekarri dau ardaoa. Berarentzat izan da
saria
Ekarri dauan neskearentzat izan da saria

- Neska horri emon deutsat dirua. Berak ekarri deust
txapela
Dirua emon deutsadan neskeak ekarri deust txapela

- Neska horri pipermina emon deutsagu. Saltoka dabil
Pipermina emon deutsagun neskea saltoka dabil

Beste kasuetan ordezkaritza hau zilegi izan leiteke ondokoa bere kasu bardinekoa
danean:

Inesiboan:
(zertan)
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- Herri honetan egon gara. Jende gitxi bizi da (herri
honetan)
Egon garan herrian ¡ende gitxi bizi da

- Etxe honetan bizi ginan. Orain ez da inor bizi (etxe
honetan)
Gu bizi ginan etxean ez da inor bizi

- Denbora txarretan bizi gara. Garrikoa estutu behar
da (denbora honetan)
Bizi garan denbora txarretan garrikoa estutu behar
da

- Zuk neska honengan uste ona dozu. Nik ez daukat,
ostera (neska honengan)
Zuk uste ona dozun neskeagan nik ez daukat, ostera



Ablatiboan:
(nondik)

Soziatiboan:
(nogaz,
norekin)

Adlatiboan:
(nora)

- Neska horí bide horretatik etorri da. Bertatik ¡oan da
Neska hori etorri dan bidetik ¡oan da

- Tresna hau burdindegi horretatik ekarri dol. Zeuk
bere handik dakarzu
Tresna hori neuk ekarri do dan burdindegitik dakarzu
zuk bere

- Atzorík hona dago hemen. Ordurík hóna ez dau deitu
Etorrí danetik hona ez dau deitu

- Neska horregaz nabil. Zeu bere berberagaz zabilz
Ni nabilen neskeagaz zabilz zeu bere

- Maisu horrekin ikasi zenduan zuk, neuk bere bai
Zuk ikasi zenduan maisuarekin ikasi neban neuk bere

- Nik ikastetxe horretara bialtzen ditut umeak. Zuen
koinatuak bere horraxe bialtzen ditu
Nik bialtzen ditudan ikastetxera bialtzen ditu umeak
zuen koinatuak bere

Oharrak:
1) Erlatiboak ondokoaren sintagmaren markak hartu leikez:

- Gurera etorri dan neskeari atea itxi eutsien beste Jeku baten
Gurera etorri danari atea itxi eutsien beste Jeku baten

- Gu gazte ginan denborako kontuak dira horreek
Gu gazte ginaneko kontuak dira horreek

2) Leku-denborazko adierazpenetan -NEKOerabilgarri da kasu batzuetan:

- Gu etxe horretan bizi ginan. Orain ez da inor bizi
Gu bizi ginaneko etxe horretan orain ez da inor bizi

3) Erlatibozkoak berez izan ez arren erabilgarri dira holako esakera adierazkorrak:

- Non Jan, han jan
- Eguzkia nora, zapiak hara
- Nondik etorri, handik joan- Zer erein, ha batu
- Zer ikusi, ha ikasi
- Umeen zentzuna, etxean entzuna
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PARTIZIPIOZKO ESALDIAK

Erlatibozkoen parekoak dira, egikera amaitua, burutua, adierazoten dabela:

1) Partizipio + -E)KO
-R)IKO
-TAKO

- Lehen entzun ditugun gauzak ez diraatseginak izan
Lehen entzuneko gauzak ez dira atseginak izan

- Guri eskeini euskuezan erak ez ziran hain egokiak
Guri eskeiniriko erak ez ziran hain egokiak

- Ordurarte ekarri zeuntsiezan gauzetan ez egoan bat bere patxadazkorik
Zuek ordurarte ekarritako gauzetan ez egoan bat bere patxadazkorik

2) Substantibo barik partizipio hutsari ezarten jakoz markak:

- Hau da pandero barria, Gernikatik ekarria
- Neuk eginari ezetz esango deutsazu, ba?
-Inork emonaz bizi da hori
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ZERGAITIA

Esaldi menperatu kausalak nagusiko ekintzearen arrazoia adierazoten dabe. Ko-
munikazio aldetik mota bitakoak izan leitekez esaldi kausalak:

a) Zergaitia jakin arazo nahi da ondorena ezaguna dala:

- Euria hasi dalako etorri gara

b) Zergaitia ezaguna da eta ondorena jakin arazo nahi dogu:

- Euria hasi danez etxera etorri gara

Beste sailkapen bat bere egin izan da:

a) Espezifikoak, esaldiaren helburua zergaitia adierazotea danean:

- Zeu etorri zaralako dagoz isilik

b) Explikatiboak, helburua ondorena adierazotea danean eta bide batez, argibidez,
zergaitia adierazo:

- EtxerJ noa, berandu egin jat eta

Esaldiak:

Aditz jokatuagaz Izen sintagma eta
aditz izenagaz

Alkarkuntzak

-LAKO
ETA,TA

-LA (E)TA
-NEZ
-NEZKERO

-GAITIK
-T(Z)EAGAITIK
-T(Z)EARREN

ZE
ZERGAITIK ZE

-LAKO atzizkia da ezugarririk indartsuena, kausalidade aldetik zergaitia beronek eta
bere korrelatiboa dan -GAITIK atzizkiak, zuzenean adierazoten daben ezkero.
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-LAKO forma jokatuakaz alkartzen da, -GAITIK,ostera, jokatubako formakaz: forma
nominalizatuakaz eta izen sintagmeagaz:

- Zeuk esan zeunstalako egin genduan holan
- Zergaitik zigortu zinduzan maisuak?
- Berbetan ibilteagaitik
- Zergaitik edo hagaitik joango zan
- Zeugaitik nago holan, hondatuta
- Zeure arpegi txarragaitik iges egin neban
- Kotxe barria zergaitik erosi dodan? Erosi neikelako

Oharra:
-LAKOez da beti kausalidadearen ezaugarri. Osogarritasuna be re adierazo leike. Kasu honetan -LAeta
-KOezaugarriak euren banan banango balioak eskuratzen ditue:

-Askotan emon izan deutsut onduko nazafako berbea. (Añibarrokl
-fratzartuko zenduzafako uste osoan... (Mogelekl

ETA,TA jatorriz lokarri kopulatiboa da eta betekizun honetan esaldi biren erdian
doa. Baina zergaitia adierazo nahi danean, esaldi menperatuaren azkenean ipinten
da. Fonetikazko gorabeherakaitik ETA,TA edo DAaurkitu geinke, baina gaur egun
beti ETA marra barik eta osoan idazte-jokerea bere badago. ETAdun esaldi men-
peratua nagusiaren aurretik zein atzetik jarri geinke, gehien baten nagusiaren a-
tzetik jartzen badogu bere:

- Umea da ta, itxi bakean!
- Kendu zaitez, traban zagoz eta!
- Berandu da bai eta goazen arin!

-LA(E)TA,zergaitizko ezaugarriaren gainean -LAosogarria bere hartzen dau zehar-
kako arrazoia balitz lez:

- Dirurik ez neukala fuste neban) eta emon nahi izan eustan.

Sarri askotan azaleko arrazoi emotea bere adierazoten dau. Esaleak ez dau konpro-
misorik hartzen arrazoiaren egiagaz:

- Buruko mina daukala ta ez dator. (Egiazein atxakia izan leiteke)

-NEZ ez da erabilten arrazoia zuzen emoteko; ondorena da adierazo nahi dana.
Arrazoia edo zergaitia ezaguna da esalearen pentsamenduan.

Oharrak:
11-NEZzeharkakogalderetaneta erazkoesaldietanbere ezaugarrida:- Zeuk esan deustazunezegingo deutsut

- Jakingura neuke egia danez (danentz)

21 -NEZenordez -N LEGEZ.-N LEZerabilten da hainbat herrialdetanzergaitiaadierazotekoahozko
hizkuntzaneta baita literaturazaharreanbere:

- Berandu da(n) fez ez gara ¡oango

-N EZKEROedo -NEZ GERO, -NEZtik eratorritako formea da. Erabilera aldetik -NEZ
eta -N EZKERO bardintsuak dira. Zergaitia da lehenengo eta gero ondorena pen-
tsamenduan eta holan askotan idazkeran bere:

- Berandu danez lanari itxi egin beharko deutsagu
- Hemen gagozanez ekin deiogun apur baten
- Nekatuta zagozan ezkero jezarri zaitez apur baten
- Egun ederra dagoen ezkero goazen hondartzara!
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-T(Z)EARREN,-T(Z)EARRIK,-T(Z)EAGAITIKaditz izenari eransten jakoz zergaitia
adierazo daien, lehen partizipioagaz kontzesiba bihurtzen dan ezkero.
Forma biok -LAKOrenkorrelatiboak dira eta zeregin bardina edo antzekoa daukie.
ZERGAITIK?itaunari zuzenean erantzuten deutsie alde batetik eta bestetik komu-
nikabidearen helburua zergaitia danean erabilten dira gehien.
Helburu kutsua hartzen dabe biak askotan eta bereizteko ezin geinke gramatikazko
egiturara jo, kontzesibakaz legez, kontexto edo esanahira baino. Zergaitizkoetan
zergaitia, menpekoa, da lehenago egite aldetik. Helburuzkoetan helburua, menpe-
koa, geroago:

- Zugaz egotearren etorri naz. (helburua)
- Zugaz egotearren zigortu nabe. (zergaitia)

Lehenengoan lehenengo 'etorri' eta gero 'egon'. Bigarrenean, barriz, lehenengo
'egon' eta gero 'zigortu'.

-T(Z)EARRIK beti da kausala:

- Zugaz egotearrik amak agirika egin eustan

ZE

Egitura banatuan eta batez bere ahozkoan:

- Egongo gozak, ze hor asko jagok batzeko!
- Banoatzue, ze hemen ez dago azkenik
- Egon zaitez isilik, ze umeak lo dagoz eta

ZERGAITIK ZE

Egitura banatuan eta ahozkoan, aurrekoa baino nekezago erabilten da:

- Aurreratu eizue ora in, zergaitik ze zahartzaroan behar izango dozue orain
aurreratuten dozuena.
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ALDIZKO ESALDIAK

Esaldi menperatuak nagusia burutzen dan unea adierazoten dau:

AURRETIK
Menperatuaren: UNE BEREAN burutzen da esaldi nagusiko prozesua

ATZETIK

Batzuk nagusiko prozesuaren hasierea edo amaierea markatzen dabe.

Forma aldetik: Aditz jokatuagaz
Aditz jokatubakoagaz

Gramatika atal, atzizki eta lexiko bidez adierazoten dira aldi erreferentziak. Asko-
tan analisirako ez dago muga argirik aldizko eta erlatibozko esaldien artean, aldiz-
koak erlatiboen bidez egiten diran ezkero.

Aditz Jokatuagaz Aditz Jokatubakoagaz

-NEAN
-NETAN
-NETIK
-NEKO
-NERAKO
-N EZKERO
-N ARTE
-N ARTEAN
-N BITARTEAN
-N BAKOTXEAN
-N GUZTIAN, -N GUZTIETAN,
-N DANETAN
-N UNEAN
HARIK ETA N ARTE (AN)
-LA

AURRETIK
ORDUKO
BAINO LEHEN (AGO)
BAINO ARINAGO
-T(Z)ERAKO
EZKERO
ARTE
ARTEAN
BITARTEAN
ONDOAN, ONDOREN
ONDORIK
(ETA) OSTEAN

ETA GERO
ORDUAN
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-LARIK -ALA
-RIK HARA
HARIK ETA... ARTE (AN)
ETA LASTER (RERA)
ETA BEHINGOAN
ETA BEREHALA
ETAATOAN
-T(Z)EAN
-T(Z)ERAKOAN
-TAKOAN
-T(Z)ERAKO
-(K)ERAN

ESALDINAGUSIKOPROZESUAAURRETIKBURUTZENDANEAN:

AURRETIK
BAINO LEHEN
BAINO LEHENAGO
ORDUKO
ARTE, ARTEAN, ARTERAINO, ARTINO, ARTIO
HARIK ETA...ARTE,...
HARIK ETA N ARTE,...
-NERAKO

AURRETIK, BAINO LEHEN, BAINO LEHENAGO, ORDUKO

- Ez e;zu og;r;k eg;n gar;ak batu aurret;k
- Ezkondu aurret;x;k hil jakon senarga;a
- Mosu bana emoten neutsen etxet;k urten ba;no lehen
- Oanok maha;ratu ba;no lehenago has; jakun jaten
- Etxera heldu orduko zenbat pausu emon ete z;tuan!

ARTE,ARTEAN...,HARIKETA... ARTE,...(amaiera adierazoteko)

- Hemen egon g;nan danok zu etorr; arte- Etxeko beharrak ama;tu artean zoaze danok zela;ra!
- Zuk hemend;k ez dozu urtengo har;k eta dana eg;n arte
- Larr;;bili g;nan har;k eta zub; barría zabaldu artean

(HARIK ETA) N ARTE(AN)

- Ek;ngo deutso horrek gura dauena lortzen dauen arte
- Gurean bake ederra egon zan nahasteok has; z;ran artean
- Gu bere ez gara ezer izan har;k eta geuk zeozer eg;n dogun arte

-NERAKO

- Guk jak;n genduanerako danak egon z;ran horren jak;tun
-Intxaur saltsa osoa jan da eukan gaua heldu zanerako
- Batzarrak ama;tzen genduzanerako buruko mina eg;ten jakun

-T(Z)ERAKO

- Zu etorterakon; hemen egongo naz
- Zuk zeure lana ama;tzerakogureak non egongo ete d;ra!
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ESALDI NAGUSIKO PROZESUA BATERA BURUTZEN DANEAN:

-NEAN
-NETAN
-N BAKOTXEAN
-N GUZTIAN, GUZTIETAN
-N BITARTEAN
-N ARTEAN
-LA, -LARIK

-T(Z)EAN, -T(Z)ERAKOAN
-ERAN, -KERAN

-NEAN

Indikatiboan:

- Gugaz ego ten zinanean ez jatzun horretarikorik jazoten
- Buruko mina daukazunean hartu eizu aspirina pare bat eta ilunetan egon

zaitez!
- Nigana beste inor ez dagoenenan etorten zara bakarrik

Subjuntiboan (geroa adierazoteko euskera landuan):

- Horretarikorik gertatu daitenean oztoporik ez jartzea eskatuko neuskizu
- Behartsuak etorri dakizuzanean benetako beharrizanean egon leitekezala

bere pentsa eizu
-Inori eskatu deiozunean emon leizun ala ez aintzat hartzea bere ez litzakizu

kaltegarri izango
-NEKO
-NETAN
-N BAKOTXEAN
etabar bere subjuntiboan erabili daitekez.

-NETAN,-N BAKOTXEAN,-N GUZTIAN,-N GUZTIETAN...

(Aldikidetasunazgainerasarritasuna)

- Mozkortuta dagoz gurera datozan bakotxean- Ni hurreratzen nintzanetan ez neban inor aurkitzen
- Saltoka hasten ziran ikusten zindueezan guztietan
- Txolindu egiten zan neska hori ikusten eban danetan

-LA, -LARIK

(Aldikidetasunagaz batera prozesu iraunkorra)

- Etxera ninoala txakurrak urten eustan bidera
- Liburu guztiak jausi jatazan eskolara nentorrela
- Umeari jaten emoten nengoala deitu eustan

(Euskera landuan ccconsecutiotemporum» gordetea egoki da. Ahozkoan ez da beti gordetan)

-N UNEAN,-N ARTEAN,-N BITARTEAN

(Aldikidetasunzehaztuak)

- Umeak lo egiten eban artean egiten nebazan beharrak
- Aberastu egin ziran agintaritzan egon ziran bitartean
- Ateak itxita dagozan unean kendu beharko dira agiriak
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-T(Z)EAN, -T(Z)EKOAN, -T(Z)ERAKOAN, -ERAN, -KERAN

- Harria jasotean takl egin eutsan zeozerk barruan
- Kontuz ibili beharra dago umeakaz trena hartze(ra)koan
- Neska ha ikuskeran bihotza taupadaka hasten jatan
- Etxera joakeran ikusi genduzan zuen /agunak
- Esko/ara etorreran batzen ginan arbo/apean

ERABILTENDIRANALDIKIDETASUNBATZUK

- Etxean nengoa/a etorri zan
Etxean nagoe/a etorri zan- Etxera nentorre/a ikusi ninduzun
Etxera natorre/a ikusi ninduzun

- Etxean nengoan etorri zanean
Etxean egon nintzan etorri zanean

- Ama etxean egoa/a etorri da umea
Ama etxean dagoe/a etorri da umea- Etxera nentorre/a ikusi nau
Etxera natorre/a ikusi nau

- Etxean egoan ama umea etorri danean
Etxean egon da ama umea etorri danean

- Etxera nentorren ikusi nauanean
- Ama etxean egoanean etorri da umea
- Aita beharrean ibili danean joan da- Etxera nentorrenean ikusi nau

Oharrra: Maila jantzi edo landuan «consecutio temporum» gordetea hobeto:

- Etxean nengoala etorri zan

ESALDI NAGUSIKO PROZESUAATZETIK BURUTZEN DANEAN

-NEAN
-N EZKERO
-NIK, -NETIK (HONA, ETA GEHIA-
GO, HARREZKERO,AURRERA...)
-NEKO

EZKERO
ONDOREN, ONDORIK
(ETA) OSTEAN
BARRITAN
ETA GERO,ETA LASTER
ETA BEREHALA, ETA BEHINGOAN
ETA ATOAN...
-RIK HARA
-KOAN, -TAKOAN, -R)lKOAN

-NEAN

Prozesuedoegikeraamaituaedo burutua adierazotendauaditzedo aditzformaz
baliaturik

- Zuk amaitu zenduanean hasi ziran beste guztiak /anean
- Lana burutzen dozunean joango gara zuengana
- Txoko/atea jan ebanean a/tzatu zan mahaitik

-N EZKERO

- Andrea hil jakon ezkero ez dau gehiago bururik a/tzatu
- A/kate barria etorri dan ezkero hasi dira beharrok

106



-NETIK
-NIK

j

HONA
ETA GEHIAGO
HARREZKERO
AURRERA

- Ez dakizu zelan formaldu dan ezkondu danetik hona!
- Barri txar hareek hartu zituanetik eta gehiago ez dau inogaz bere egon

gura
- Umea jaio zanik harrezkero txotxolotuta dabil!
- Batzarra hasi danik hona arlo handirik ez dogu aurreratu
- Euriteak egin zituanetik aurrera alkarrago ikusten ditut

(hasiera eta iraupen
zehaztuak adierazoteko)

-NEKO

(Berehalakotasun osoa adierazoteko)

- Ikusi nebaneko joan nintzan beragana
- Atetik sartu zaneko igarri geuntsan ekarren umorea
- Barre purrustadaka hasi ziran ahoa askatu ebaneko
- Zerbait esa ten ebaneko isiltzen ziran

EZKERO

(Aldi, zergaitita baldintzaren arteko mugak ez dira beti argiak)
- Gorritu egiten zan bazkaldu ezkero
- Ezkondu ezkero ez dau mozkorrik hartu
- Katuak urten ezkero saguak jai!
- IIundu ezkero batzen ziran etxera, domeka zein astegun

ETA GERO, ONDORIK, (ETA) OSTEAN, ONDOREN (azken biok izenakaz bere baO

- Lan hau amaitu eta gero ez dakigu nora joko dogun bere!
- Ez ginan inora joaten amaitu (ta) ostean
- Meza santua emon ondoren bere herriko guztiakaz alkartzenzan behar

zanerako

ETA GEROren osogarriak ETA BEREHALA, ETA BEHINGOAN, ETA LASTER, ETA
LASTERRERA, ETA BATEAN, ETA BATERA, ETA BAT-BATERA adierazpide zeha-
tzagoak eskeintzen ditue:

- Udabarria etorri eta batera hasten jakozan hazkurak
- Heldu eta berehala geunkan matrakea
- Oporretatik heldu eta lasterrera joan ginan eskolara

-RIK HARA

- Mundua egin zanik harako zubia zan ha
- Iruntsirik hara bota eban jandakoa
- Jatekoa eginik hara dago, etorri zaitez
-Ikusirik hara ezagutu neban

Oharra: izenakaz bere erabilten da:

- Orratzetik harako jantzia ipini eban jairako- Labarik hara jan genduan ogia
- Etxerik hara dabillanean
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Partizipioa + -ALA

- Etorriala has ten ziran jaten- Emonala iruntsiten eban

Partizipioa edo aditz izena + -AZ BATERA, -AZ BAT

- Horiesanaz bat bota eutsien tomatea aurpegira
- Afalduaz batera etorten jakon logurea
- Baimena emoteaz batera urten eben ume guztiak saltoka
- Danok gengozan dardakadan kristala apurtzeaz batera

Partizipioa + BARRITAN

- Ogia egin barritan samur egoten da
- Jan barritan ez joan errekara, jan zaharrean bai

Partizipioa + ORDUAN

-Ikastolatik urten orduan etxera joan nintzan
- Lo egin orduan joango naz basora
- Solokoak egin orduan bazkalduko dogu

Oharra: Egitorduan, jatorduan eta horrelakoak ere erabilten dira
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ERAZKO ESALDIAK

-N LEGEZ,LEZ,LETXE
-N MODUAN,MODURA
-N ERAN,ERARA
-N ANTZEAN,ANTZERA
-NEZ
-LA, -LARIK

-E)KO LEGEZ,LEZ, LETXE
-TAKO MODUAN, MODURA

ERAN, ERARA
ANTZEAN, ANTZERA

partiz. +-AZ
-TA
-RIK

-BARIK

EZINIK, EZINEAN, EZINEZ,
EZINKA
EZEAN

BAI- baldinera + -N -TEKO ERAN

ADITZ JOKATUAGAZ

-N LEGEZ, -N LEZ, -N MODUAN, -N MODURA, -N ERAN, -N ERARA, -N ANTZERA,
-N ANTZEAN, -N ANTZERAN, -N ANTZERARA

Indikatiboan:

- Jainkoak agintzen dauen legez egin ezkero ez dago hondamenik
- Aitak irakatsi eustan lez jokatu neban orduan- Telebistan ikusten daben eraraikasten dabe umeak
-Ikastolan egiten dan antzera egiten dau berba honek

Subjuntiboan:

- Ahal daigun legez eta ez nahi daigun legez
- Nahi daizuen erara egin zeinkie
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Ahaleran (Ahal + helburu + era balioekin):

- Oanok ulertu geinkean lez ipini eizu
- Ereduak errez ipini zituan herriak erabili eikezan moduan

BA + baldinera + LEGEZ, LEZ

- Munduko asti guztia baneu legez egin behar izan neban ha poztuteko
- Ezin zeinke jokatu inor ez balego lez
- Setikoa ba/itz moduan esan euskun

BAI- + baldinera + -N (aditza forma mugatuekin, arkaiko edo literarioa)

- Setiko bailitzan jokatu eban
- Udabarria bai/itzan dabilz tximeletak lora artean

-NEZ

Egitura lotuan:

- Zeuk agindu deutsazunez egin dau
- Liburuan datorrenez egin behar da lana

Egitura kidetuan:

- Periodikuak dinoanez, bihar euria egingo dau
- Hemen bere ohiturak makaltzen doaz, Europa osoan gertatzen danez

Oharra: Egitura lotuan -N LEZda erabiliago

-LA, -LARIK

- Frakakdindilizka eroazalaurten eban etxetik
- Umea besoetan neukalarik ibi/i nintzan harrika egiten

ADITZ JOKATUBAKOAGAZ

-E)KO LEGEZ,LEZ
Partizipioa -TAKO MODUAN, MODURA (prozesu amaituagaz)

-R)IKO ERAN, ERARA
ANTZEAN, ANTZERA

- Zeuk itxiko moduan aurkitu neban
- Agintariei adierazotako eran ez zan jazo
- Guk ez genduzan ekarri zuek eskaturiko legez
- Maisuak erakutsiriko antzera ahalegindu ginan egiten

Partizipioa + -T(Z)EKO (helburu kutsuz) + ERAN, MODUAN, LEZ...

- Ondo ulertzeko eran esan euskun
- Umea heldu ez egiteko moduan ipini eizu

Partizipioa + TA, -R)lK

- Sesoa gorantz jasorik jaurti zituan tresna guztiak aztrapalotsean
- Kurtzulua hartuta andrearen bila urten eban
-Inori kalte eginik bizi danak errespetorik ez dau merezi
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Partizipioa + -KA (gehiago izenakaz: 'zatika, zarataka, isilka', baina aditz batzukaz
bere bai)

- Ate joka ez gara ibiliko denbora guztian
-Inogaitik txarto esaka dabilenagaz ez nintzateke urrun joango

Partizipioa + BARIK, EZINIK, EZEAN, EZINEZ, EZINEAN, EZINKA

- Haren moduko jasbakorik ez dot egundo ikusi, garrikoa lotu barik, trakak
dandarrez ebilen beti

- Ez da harritzekoa begiak zabaldu ezinik ibiltea goizalderarte parrandan ibili
ezkero

- Buruajaso ezinka dabillogurearen logureaz
- Zeuok bere txarto ibiliko zintzatekeze nora joan ezean, zer egin ezean, zer

jan ezean

Partizipioa + -Z, -Al

- Milazati eginda dagozan euskalkiak batuaz, euskerea sendotu egiten dogu
- Burua makurtu eta ukabilak zarratuaz aurrerantz jo eban
- Gaua ukatuz egunik ez da egingo

Aditza isilpeturik:

AtaIbiakkasu berean: LEGEZ,LEZ

- Gurasoak legez ibilteak ez dakartzu kalterik
- Umeei lez emoten eutsien jatekoa
- Horrek txakurrak lez egiten dau ausi
- Gabon jan eta egon; natibitate ase ta bete; San Estebantxe besteetan letxe

-RENLEGEZ,LEZ,MODUAN,ERAN...

- Zeuen lez jantzi gara jai horretarako
- Amerikanuen antzera ospatzen doguz jaiak
- Atso zaharren moduan ez zara ibiliko marmarka
- Umeen moduan emon behar jako jaten

-KO LEZ, MODUAN

-Atzoko moduan ez dozu egingo, ezta?- Betiko lez kukuarena egingo deusku
- Besteetako antzera baietz egin?

Oharrak:
1) BEZALAerabiltekotangenitiborikezdauela hartzenkontutaneukibehar da:

- Eginbedi zure nahiazeruanbezafafurreanere

2) LEGEZ.LEZ.MODUANeta beste sinonimoak izen sintagman bere erabilten dira mugabako izenaren
atzean:- Gizon fez jokatu dau

- Lagun moduan dinotsut- Zu fez nik ez neuke egingo
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Esaldiak izen sintagmen bidez batzen diranean:

Izan aditzagaz loturik (lsilpeturik sarriago)
.

(-N) LAKO, LANGO (sintagmaren markak hartu leikez)

-Zuek(zarien)lakoak bagina galduta gu!
-Igazkoak lako denbo;ak baletoz beti!
- Zuek langoei jazoten jakez holango ezbeharrak
- Gure umea langorik ez dozu aurkituko errei
- Gu lakoentzat ez dago errukirik
- Kitanoak lakorik ez dago etxekoei eusteko
- Ni lako gizon baldresak egin leikez horretarikoak

BESTEADITZAKAZ

LAKO, MODUKO, ERAKO, ANTZEKO... (sintagmaren markak hartu leikiez)
Aditz jokatua + -N
Partizipioa+ -E)KO

-TAKO
-R)lKO

Partizipioa + -TEKO

MODUKO
ERAKO
ANTZEKO

- Herriak erabili eikezan moduko eredu errezak ipini zituan
-Igaz erosi genduzanmoduko txapelik ez dot aurkitu
- Guri kalte egiteko modukorik ez eiguzu ekarri
- Guri ohostutako lakoak ferian ikusi nituan
- Zuenean ikusiriko antzekoak gurean bere badagoz

Aditza isilpeturik:

-REN MODUKO, ERAKO, ANTZEKO (sintagmaren markak hartu leikiez)

- Nire modukoei ez eiezu zehaztasun handirik eskatu
- Autobusen antzeko furgoneta handiak darabilez
- Erbien moduko bizkorrak izan arren heldu jaken eurei bere ordua
- Gure euskerearen modukorik nekez izango zenduan entzutea
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HALANDAGUZTIZKO ESALDIAK
(KONTZESIBAK)



HALANDAGUZTIZKO ESALDIAK
(KONTZESIBAK)

Menpekoak erakarri leikean ondorenaren kontrakoa betetzen da nagusian.

Aditz Jokatuaz Aditz Jokatubakoaz

-N ARREN
NAHIZ ETAoo.-N
BA-.ooBERE

-LAoo.(BERE)
BAINA

ARREN (BERE)
-TA BERE
-R)lK BE RE
EZKERO BE RE
EZT A BERE
EZIK BE RE
NAHIZ ETA
-AGAITIK

ADITZ JOKATUAZ

-N ARREN (nekez ahoz)

- Negua dan arren eguraldi epela daukagu
- Egunero ¡oaten nintzan arren ez neban askorik ikasi

NAHIZ (ETA)oo-N(nekez ahoz)

- Nahiz eta tutik ulertzen ez genduan buruz ikasten genduan
- Ezgenduan hutsik egiten eskolara nahiz eta txorienak ikasten pozago ibil-

ten ginan

BAINA (enklitikoa)

- Euskerarik ez deutsazu entzungo, bere burua euskalduntzat dauka baina
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BA...BERE(Baldintzazko esaldien egituran oinarrituta)
- Diruzalea bazan bere ez zan horrenbesterainoko lakarra
- Munduan diran edertasun guztiakaz apainduta baletor bere laster ezagu-

tuko neuke
- Belaunikoeskatu baleust bere ez neutsan emongo

ADITZJOKATUBAKOAZ

Partizipioa+ ARREN(BERE)

- Udabarri epela eta uda eguzkitsua egin arren bere ez ziran laranjak bapere
gozo tuten- Buztanik erakutsi ez arren lukia azeri

- Hondartzara joaten ginan eguraldi onik egin ez arren bere

NAHIZETA+ partizipioa
- Nahiz eta lotsorra izan bereari eusten eutsan beharrizanean
- Guk geureari ekingo deutsagu nahiz eta burugogor deitu
- Joan egin zan nahiz eta gogorik ez euki
- Norberak badaezpadan eskeini, nahiz ta inork hartu gura ez

Partizipioa + -TA BERE, -R)lK BERE

- Ez dozu hobarik aurkituko bazter guztiak zapalduta bere
- Eurenburua inozente eginik bere igartengeuntsen errudunakzirana

Partizipioa+ EZKEROBERE(baldintza kutsuaz gainera)
- Deabruak berak emon ezkero bere hartuko leuke
-Inoiz ez geunskio laguntzarik eskatuko ezta unerik larrienean bizi ezkero

bere
- Narrua kendu ezkero bere ez leuke berbarik atarako

Partizipioa + EZ (E)TA BERE, BARIK BERE

- Joan ez ta bere ez dogu gauza handirikgalduko
- Narrurikkendu ez eta bere zabaltzen eban ahoa
- Jan barik bere nahikoa potolo dago

Partizipioa + -AGAITIK (zergaiti kutsua gorderik)

Aditz izena

- Bat falta izanagaitik ez zan kalterik sortu
- Kristala apurtzeagaitik bere ez eban zigortzen
- Zapi ta zapi esanagaitik ezin dot kendu katua

Sekula bere ez dot ikusi horretan nire burua

Aditza isilpeturik (ezezkoetan batez bere)

- Nahiz eta gitxitan, joaten ginan ikusten- Etorri gara, sasoiz ez arren- Handia ez arren, txatxar txatxarra bere ez da
- Guk ez arren,beste askok egingo leukie
- Noizean behin joaten ginan, sarritanez baina
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KONPARAKETEA ADIERAZO

ADJETIBOA EDOTA ADBERBIOA MAILAKATUZ

-AGO, -EN

- Katua polita da, txakurra politagoa, baina politena geure seina
- Gurean ardao ona da, sagardoa hobea eta txakolina onena

Hiztegi bidez:

Indar handiagoko adjetiboak erabiliaz

- Langabezia txarra da; drogea, barriz, azkena

-AGO, -EN. Mugatzaile barik

- Aita gazte dago, ama gazteago eta ama gazteen
- Ardaoa ondo dago, sagardaoa hobeto eta txakolina ondoen
- Ondo dago gauzak argitzea baina hoba isilik bazengoz
- Batez beste Bilboaldean ez dago euskaldun askorik, gehiago dagoz, ostera,

Mungialdean eta gehien, Markinaldean

Oharra: ASKO eta be re mailakatzeak adberbio zein mugatzaile legez erabilten dira. Kontagarria ez da-
nean HANDI adjetiboa da erabilgarri

- Bagilean bero handia egiten dau, garagarrilean handiagoa eta abuztuan handiena
- Tabakorri gitxi daukat nik, zuk gitxiago daukazu, gitxien neuk erretan badot be
- Harek, ostera, hainbat (tabakorri) dauka

Oharra: ASKO, GITXI, GITXIAGO, GEHIAGO, LAR...ta holakoek ez dabe beste mugatzailerik hartzen.
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ESALDI KONPARATIBOAK

Gehiagotasuna adierazoteko: Nagusitasuna

Konparaketearen 1. atala + 2. atala + BAINO+ -AGO.(kasu berean doaz atal biak)

- Gure umea zuena baino gazteagoa da
- Mirenek guk baino era hobea dauka
- Guri kanpokoei baino ume gehiago batzen jakun
- Katuei guri baino hobeto esaten deutsie
- Gureak zuenak baino diru gehiago egiten eban
- Umeak gu baino nasaiago bizi dira
-Indaba lapikoa porrusaldea baino janari astunagoa dala esan nei?
- Berbetan beharren baino denbora gehiago emoten dau
- Aurten igaz baino hobeto gabilz

Oharra.- Lokuzioz:

- Umeakgure aldeannasaibizidira- Aurten igazkoaldeanondo gabilz

Ordenea aldatu egin leiteke: 2. atala + BAINO+ 1. atala

- Txarragoa da aginduta eginda baino
- Hobea da etxerako kanpora atarateko baino
- Barriketan baino zeure gauzei ekingo bazeuntse hobe!
- Umeakaz baino nagusiakaz gurago dau
- Txikitan baino sarriago doa zahartzaroan
- Zu baizen finagoa da neska hori

Aditz gaiak bere sartzen dira konparaketan

- Nik uste (neban) baino hobeto dabil eskolan
- Zuk esan zenduan baino indartsuagoa da

ERREPIKATUZ

- Baltz-baltza dala zinoen baina pertsona baltzagorik ikusteko be!
- Eder-ederrak esan deutsadaz neuk be!
- Polito-polito daragoio lanari
- Burua eragin-eraginda ixten deust datorren bakotxean
- Ondo-ondo ibili!

Oharra: Mailakatzea aditzagaz bere egin leiteke:

- Esanago eta txarrago
- Zapatak estutxu hartu nebazan baina erabiliago eta hobeto daukadaz

MAILAKATZEA ADJETIBOA EDO ADBERBIOAREN BARRUAN

Adberbioaren graduatzaileen bidez:

- Buzkentzat nahikoa onak dira
- Zuek ekarriko ipuinak oso politak ziran
- Guztiz eguraldi txarrak daroaguz aspaldion
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- Oso egutegi ederra bialdu deuskue
- Sano ume ona dala esan deuste
- Jende oso serioa da
- Oso txarto urten eustan danak!
- Guztiz hondatuta itxi eustazan erropak- Zu bere lar ona zara mundu honetarako
- Ez uste hain ondo dagoenik
- Lar apal jokatu dabelakoa daukat- Txiki samarra da zuretzako
- Andra Maria txit garbia
- Ondo polita da etxe hau
- Zeharo jota nago

Atzizkien bidez: -EGI, -TXU,-TO, (-TZAR)adjetibo eta substantiboakaz dira erabil-
garri batez bere:

- Ume politegia dala dinost, mutila izateko
- Handitxua da gure umeekin ibilteko
-I/untxu dago urtetako
- Mutiko loditoa jatzu hori
- Hori da izateko andratoa
- Ha zan izateko gizontoa
- Kamioitzar batek apurtu eban ormea
- Mutil zaharkote bategaz ezkondu zan
-Ikazginaren lapikotoa handia baina harroa

Abadeen lapikotxua txikia baina gozoa

PAREKOTASUNA ADIERAZO

ADJETIBOAKKONPARATURIK:

-RENBESTE(KO),BESTEAN,BEZAIN,BAIZEN

- Aitaren besteko (handi)a egin da
- Zuen txakolina ez da gurea besteko ona
- Gure gogoa ez da gure asabena baizen sendoa

ADBERBIOAK KONPARATURIK

-REN

I
BESTEKO,BESTEAN,BEZAIN,BAIZEN

-KO

- Ezdago atzo bestean ilun
- Ez dago atzo besteko argi
- Ez dago atzoko beste argi
- Ez dator atzo bezain alai
- Hemen ez dago hango beste ondo, baina konforme dabil

Oharra: Honelako bereizketak bere egiten dira lurralde batzuetan:
- Atzoko besteko hotzik ez dot sekula ezagutu
- Atzo bestean hotz ez dau barriro egingo
- Hemen bestean ondo ez zara inon egongo- Zu bestean ondo ez da inor bizi
- Aurten bestean merke ez dozu beste urte baten aurkituko
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BESTE, Al NA, LAIN

Konparaketearen atal biak kasu berean (BESTEren aurrekoa genitiboan joan lei-
teke aditzaren nor edo nork izan ezkero)

- Nork daki zuk beste, ba?
- Haren beste edozeinek egin lei
- Umeei beste kalte gurasoei egin leie horrek
- Umeen beste ardura gurasoak bere hartu behar leukie
- Euki nahi neuke zuk aina diru
- Zuk lain sagar ekarri dogu geuk bere
- Jateko lain irabatzen dogu guk bere
- Hire lain neuk be egingo neukek
- Etorri jaten, zuretzako lain badago ta

Aditzari edo izenari lotuta:

-TEKO
-RAKO

j

BESTE
LAIN
LAINBAT
LAINBESTE

- Biziteko beste irabazi ezkero, ze(r)tako gehiago?
- Arraultzopiltxu bategaz afaltzeko lain daukat- Biderako lain badaukazu
- Beretzako lain batuko dau horrek
- Zeuretzako lain badakizu

Aditza + -N BESTE
ADINA
LAIN (?)

- Ez dakit behar dan beste egur ekarri dozun
- Zuk dakizun aina bagenki danok!
- Ekarri dogun lain ez dozue jan Bergara aldean

HONENBESTEKO, HORRENBESTEKO,HAINBESTEKO (izenari lotuta)

- Norako dozu hainbesteko priesea
- Zergaitik dago hainbesteko jendeteria! (akerteria)
- Honenbesteko arnasesturik ez dakit inoiz euki do dan
- Honenbesteko negu gogorrik ezagutzeko izango ete gara!
-lztripIJa izan da la ? Horrenbesteko guzurrik etxoat entzun

HONENBESTE, HORRENBESTE,HAINBESTE

- Honenbeste umegaz ezin nei burutu
- Handikerietan nagusi da, baina ez eizu uste horrenbeste dakianik
- Hainbeste beharren ostean begiratu zelango pagua

HONEN, HORREN, HAIN (adberbioari lotuta)

- Honen zoriotsu ez gara inoiz bizi izan
- Horren arin egingo ebanik ez neban uste
- Hain isilik egoteko zeozer darabil horrek
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PAREKOTASUNA ADIERAZOTEKO BESTEALDAGARRI BATZUK:

- Jateko lain badaukagu
- Jateko beste badaukagu

Oharra: LA(G)lN, LA(G)lNBAT, LA(G)lNBESTE, EDU, GAINA, GINO bere erabilten dira, nekezago bada
bere:

- Biziteko lagin badaukagu
- Zuei irabazteko laginbat bagenkian
- Kolkoa betetako lainbeste intxaur batu genduzan- Guk gaina badaki
- Zuk gino badaki- Muti/ edu neska etorri zan
- Gu gaina ondo bizi dira- Zu edu banaz

SUPERLATIBOA ADIERAZO

-R)lK (ETA)
-ETATIK I-ETARIK
-EN ARTEAN
-ETAN

-EN-

- Bilboko kalerik luzeena ez dakit nik zein dan, Zabalbide edo
- Hauxe da dagoenik eta libururik zaharrena
- Oanik eta gaiztoena zeu zara tal
- Zeu zara neskarik zintzoena
- Liburuetan egokiena, atseginena- Zeu zara ederrena danen artean
- Bilboko ikastetxeetatik zaharrena Urazurrutiakoa ei da

Oharra: Substantibo eta adjetiboaren arteko berezko loturea dagoen kasuetan substantiboa eta adjeti-
boa bitarteko ezaugarri barik erabili leitekez

- Seme gazteena

-ETARIKO

- Euskerea hizkuntza zaharrenetarikoa ei da
-Injinerutzea karrerarik gogorrenetarikoa da
- Ahalik eta ondoen eizu lana

-RIK ERDI

- Libururik erdiak zitzak janda dagoz
- Arin arin egiten dau solDan erbiak

Hutsik egiten ditu punturik erdiak
- Lo umea lo, janik erdia da loa
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ITAUNEZKO ESALDIAK

Hitzen ordenari jagokonez esaldi enuntziatiboetakoa bera da. Ahozkoan doinuak
markatzen dau berezitasuna:

- Txomin etorri da?
- Txomin etorri da

Itaunezko esaldiak baiezkoak zein ezezkoak izan leitekez

-Inor ¡oan da?
-Iñaki bere ez da etorri?

ITAUNOROKORRA:(erantzuna, bai zein ez, esaldi osoari jagoko)
- Astirik badaukazu? - Ez
- Umeakaz geldituko zara? -Dai

ATALKAKOAKedo ITAUN HITZDUNAK: (erantzuna edo jakingaia esaldiko atal bati
jagoko)

- Nor eroango dogu etxera?
- Zertako dakarzue hori, ba?- Zenbat irabazten dozu?
- Norako dakarzu hori, ba?

-Ama
- Etxean ipinteko
- Ez askorik
- Bertorako

Itaunezko esaldietan, ezekoetan lez, nominatiboak zentzu mugagabea daukanean
partitiboa hartzen dau; ez ostera, itaun-hitzdunetan:

- Oirurikba daukazu? - Ez,ba,ez daukatdirurik
- Kotxea ekarri dozu? - Ez,kotxea ez dot ekarri

Orokorretan itauna ALAezaugarriaz osotu leiteke halako baietza edo ezezko banan-
tasuna adierazoz:

- Bazatoz ala?
- Ez zatoz ala?
- Euria da ala?
- Ezer ez dakizu ala?

129



ITAUN-HITZDUNAK, atalkakoak, BA ezaugarriaz osotu leitekez joskera aldetik balio
hutsa izan arren

- Zertarako dozu hori, ba?
- Zenbatek erosi dabe, ba?

Atalkakoak zein orokorrak ETEzalantzea adierazoteko ezaugarria hartu leikie. Eran-
tzunik ez da gehien baten itxaroten. Erabilera handia dauka ETE honek bizkaieraz:

- Etorri ete da?
- Nor izan ete da?

ATALKAKO ITAUN-HITZEN EGITUREA (ikusi Izen Sintagma)

Izenordearekin

- Nor etorri da?
- Zerk egin deutsu hori?
- Berau dozu gazteena?
- Zertan ete jabilkuz umeak?
-Zeuk erosi zenduzan azkenean?

Oharrak
1 Itaunezkoesaldietan,ezezkoetanlez,'nonor, zeozer,zerbait,nozonoz(noizonoizl'izenordeenlekuan

'inor, ezer, inoiz'formakerabiltendirazentzukonkretuamarkatunahiezdanean
-Inor íkusí dozu?
- Ezer íkasí dozu?
- Noízonoíz etorríko da

- 8aí nonor baí
- Ez, ezer bere ez
-Inoíz etorríko ete dal

2 Enuntziatiboetan bere, baiezkoak izan arren, INOIZ,EZER;... sailekoak bere erabilgarri dira:

- Inoíz ezer entzun dot baína ez gauza zehatzík- Inor norbere gauzetan sartzea ez da ondo hartzen

Izenarekin

-Zenbat lagun etorri da?
- Zein txori erosi deutsu, hau ala hori?
- Ze ordu da?
- Zelako mutila da hori?

Izena eliptikoa dala

- Zelakoak dira?
- Zenbat erosi zenduzan?

Adberbioarekin

- Non bizi zara, ba?
- Zelan jabiltzuez gurasoak?
- Noiztik dakizue?
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HARRIDURAZKO ESALDIAK

ARRUNTAK

Enuntziatiboak doinua aldaturik: (mailakatzeko gaiak erabilten dira, -TZA,-TAN):

- Andra-gizon ganorabakoak!
- Ederra benetan!
- Edurtzea egin dau, ba!
- Jendetan batu da!
- Ni naz izatekoa!
- Bada okerra, gero!
-A/perra bazara izan be!
- Horreek dira gibe/ak!

Enuntziatiboak harridura gaiaren sintagmea errepikaturik erakusleagaz edo hain-
barik:

- Hotza eguna!
- Gero ganorabakoa pertsonea!
-Horí da umorea daukazuna!
- Hau negua jatorkuna!- Ha zan izatekoa!

Itaun hitza...aditza -N
- Ze neska polita dan!
-ZenbtJt diru a/perrik bota dauen!
-Ze/angoa dan neska hau!
-Ze motza dan!
- Ze/ango zaparradea dakarren denboreak!

Erakusleak edo Pertsona Izenordeak erabilirik
-Hau da umorea!
- Hori dok eta!
-Ha zan hasarrea!
- Gu gara jendemodua!
- Zu zara izateko astakirtena!
- Ni bai itsua, hori ez ikusteko!
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Ezezkoesaldietan oinarrituak

- Ezta makala horí!
- Horrek egingo ez dauenik!
- Ez da lan gitxi egin behar!
- Ez dinozu gitxi be!
-Zer esanik ez da faltako!
-Joango ez gara ba!
- Ezagutuko ez dot ba!
-Hoba ez!

Itaun itxurakoak

-Zeri adi zagoz, ba!
- Handia zer da, ba!
- Politak zer dira, gero!
-Zein mundutan bizi zara, ba!

BAI/EZ+ -LA(edo aditza isilpeturik)
- Sai dala baliokoa!
- Sai zantarra dala!
- Ez dala alperra neskea? Sa;, horixe
- Saita propietarioa!
- Sai gauzeztana, ba!- Sai jakin be horrek!

Oharra: GEROezaugarria era guztietako harridurazko esaldietan sartu leiteke

Enuntziatiboa ezezkoan jarririk:
- Ume narru honek ez deusku ziria sartul
-Inori ezer esan barik ez jaku joan bal

Izena + -REN+ adjetiboa:
- Neskatoaren ederra!
- (Hau da) txakolinaren gozoa!
- Umearen barrabana

Harridurazko esaldiak interjezinoz lagundurik bere erabilten dira:

-A;' ene! Sero dago, gero!
-Aupa, gizon! Hori dok umorea!
-Ai, amatxu! Nik egin dot egitekoa!

Baldintza:

- Esan badau esan dau!
- Ekarri badau ekarri dau!

AGINTEKOAK(bokatiboz lagundurik zein ez)

Aditz soilagaz edo konposatuagaz

-Zatoz hona, barraban hori!
- Ea umeok, sartu zaiteze barrura!
- Setorkiguzureerreinua!
- Erruki zakiguz, Jauna- Jauna hartu bei berorrek!
- Eroaizu hortik!
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Laguntzailea isilpeturik:
- Etorrí hona mesedez!
- Kendu hemendik!

Aditz atala isilpeturik:
-Isilik!
-Amatau argia ta lo!
-Arín gero!

3. pertsonan ahozkoan erabilgarriagoak dira -LAatzizkiaz osotutako indikatibo soi-
lean eta subjuntiboko (konposatuetan) formak:

- Doala hemendik!
- Datorrela gura badau!
- Konpondu daitezala!
- Eroan daiala beragaz!
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