
Artikuluduna erabiltzen dugunean, hau/hauek ez den/diren ‘beste guztia(k)’

esan nahi dugu, eta elementu zehatzak dira, beraz. Bat edo batzuk erabilita,

berriz, esan nahi dugu adierazi duguna ez dela zehaztua:
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Petrolioa eta gas naturala banatzen dira handik beste herrietara. (herri

ezagunak dira, herri guztietara)

Hango biztanleek inguruko beste herrietara jotzen dute laguntza eske.

(herri ezagunak, herri guztietara)

Kanpaina martxoaren 13an hasiko da Bilbon, eta ondoren beste herri

batzuetara zabalduko da. (ez zehaztua) = … herri gehiagotara zabalduko

da.

Apurka-apurka beste hiri batzuetara ere zabaldu dira protestak. (ez

zehaztua) = Hiri gehiagotara…
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beste herrietara ≠ beste herri batzuetara 
 

beste egunean ≠ lehengo/aurreko egunean 

 Ez da zuzena ‘beste egunean’ erabiltzea, ‘aurreko egunean’ esan nahi denean.

*Beste egunean gertaturikoa kontatzen nabil. 

Lehengo egunean gertaturikoa kontatzen nabil. 

*Beste egunean, zure ahizpa ikusi nuen. 

Aurrekoan/Aurreko egunean/Aurreko batean, zure ahizpa ikusi nuen. 

 *Beste egunean izan zuen istripua. 

 Joan zen egunean izan zuen istripua.

  Testuinguru batzuetan, egokiak dira ‘beste egun batean’ bezalakoak:

Bilbora beste egun batean joan ginen, ez zuk diozun (egun) horretan.

Adingabekoak familia-unitatea ez den beste etxe batean erroldatzeko

baimena bete behar duzu.

   Ordea, beste testuinguru batzuetan, jatorragoa da ‘hurrengo batean’

erabiltzea:

? Beste egun batean joango gara.

 Hurrengo batean joango gara. 

‘BESTE’ KALKO OKER

BATZUK

 



 Zenbaitetan, okerra da beste bat esan beharrean berri bat esatea: 

‘BESTE’ KALKO OKER

BATZUK

 

#Hizker
aArgia

www.ivap.euskadi.eus/administrazio-hizkera-argia/

 Berri ala beste?
 
 

Inoiz, biak izan daitezke zuzenak, baina ondo erreparatu behar diogu

adierazi nahi dugunari, alegia, nolakotasuna ala zenbatasuna adierazi nahi

dugun:

Kontratu berria egin digute (nolakotasuna adierazten du: aurrekoa

bertan behera utzi dute, eta haren ordezko kontratua egin digute).

Beste kontratu bat egin digute (kantitatea adierazten du: aurrekoaz

gain, badugu beste kontratu bat mahai gainean).

  Antzekoak dira honako hauek ere:

Auto berria erosiko dut (= Auto berri bat erosiko dut) ≠ Beste auto bat

erosiko dut

Motor berria jarri diote autoari (= Motor berri bat jarri diote autoari) ≠

Beste motor bat jarri diote autoari.

Doinu berria jo dute ekitaldian (= Doinu berri bat jo dute ekitaldian) ≠

Beste doinu bat jo dute ekitaldian.

*Hitzordu berria / berri bat eman digute.

Beste hitzordu bat eman digute.

*Dokumentua leiho berri batean zabalduko da.

 Dokumentua beste leiho batean zabalduko da. 

? Bularreko minbizia sendatzeko tratamendu berri bat / berria probatu dute.

Bularreko minbizia sendatzeko beste tratamendu bat probatu dute.

*Beste gola sartu digute.

Beste gol bat sartu digute.

*Beste hitzordua eman digute.

 Beste hitzordu bat eman digute.

   Kontuz beheko hauekin ere, euskararen egitura ‘beste... bat’ baita: 

Euskaraz, ‘beste... bat’ 


