


noraezean (*nora ezean)

Autoa noraezean zihoan. 
Ez du lanik egiten noraezean baino.



noraezean (*nora ezean)

Bi adiera ditu, baina bietan loturik idaztekoa da Euskaltzaindiaren 

Hiztegiaren arabera:

 1 adb. Helbururik gabe, galdu-gordean. 

Noraezean zebilen eta laguntza eskaini genion.

 2 adb. Nahitaez, ezinbestean. 

Ez ohi naiz sartu tabernetan noraezean baino.



norbere ≠ nor bere

Baldintzetako bat da norbere ibilgailua izatea. 
Nork bere ibilgailua ekar dezala.



Ez dira nahastu behar…

Ez dira nahastu behar, sail ezberdinekoak baitira nor bere eta norbere.

Nor bere (bereiz idatzita) norbera eta bakoitz izenordainen baliokidea 

da (baita sail bereko diren nork bere eta nori bere)

Nor bere buruaren jabe da. = 
= Bakoitza bere buruaren jabe da. = 
= Zein bere buruaren jabe da. 

Nork bere arazoak konpondu behar ditu. = 
= Bakoitzak bere arazoak konpondu behar ditu.= 
= Zeinek bere arazoak konpondu behar ditu.

https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?antzekoak=ez&option=com_hiztegianbilatu&view=frontpage&layout=aurreratua&Itemid=410&lang=eu&bila=bai&sarrera=izenordain


norbera = bakoitza

Norbera eta bakoitza (ekialdean, batbedera) baliokideak dira 

izenordain direnean (bakoitz hitzak baditu, adiera gehiago).

Norberak / Bakoitzak azal dezala ahal duen moduan.



norbere = norberaren

Norbere (loturik) genitiboa da, eta norberaren du baliokide. Tradizioan 

biak baliokide ageri dira, eta biak jaso dira Euskaltzaindiaren Hiztegian.

Norbera izenordaina nor + bera osagaiek eratua denez, beraren

genitiboa duena hobesten dute estilo-liburu batzuek: norberaren. 

Besteek lagundu arren, norberaren arazoak norberak konpondu behar ditu 
(?bakoitzaren arazoak).



Ongi etorri! ≠ ongietorri

Ongi etorri, lagunak!



Agurtzeko: Ongi etorri!

Agurtzeko erabili behar dugun forma Ongi etorri! da. Halaber, Ongi joan! eta Ongi 

ibili! Horietan adberbioa da ongi, eta ez dagokio mugatzailerik partizipioari. Baina 

ez dira zuzenak *Ongi etorria! edo *Ongi etorriak!

[Euskaltzaindiaren 33. araua]

Ongietorri (iz.) zuzena da. Izan ere, ongi etorrik, beste partizipiozko perpaus askok 

bezala, izen bihurtu eta  mugatzailea har dezake.

Ongietorria egin diote herrian. 

https://www.euskaltzaindia.eus/hizkuntza-baliabideak/baliabide-orokorrak/arauak?view=frontpage&arauaId=33


Bestela ere erabil daiteke…

Izan aditzaren predikatu mugatu bihurtzen denean, partizipio asko bezala, 

honela erabil daiteke: 

Izan daitezela ongi etorriak! 



-z gero / ezkero

Aspertuta nagoenez gero, kalera aterako naiz. 
Hamarrak ezkero ez da inor egoten.



-(e)z gero

Aditz jokatuekin –(e)z gero idatzi behar da: joanez gero, etorriz gero, hilez gero, 

hori egin duzunez gero...

Matematikako eskolara berandu iritsiz gero, ez digu sartzen utziko.
Norbait hilez gero, senideek gaubela egiten diote.
Hori egin duzunez gero, ez duzu besterik egin behar.

Ahoskera: ─ (e)z gero moldeak bi ahoskera ditu: 

etorriz gero: [etorrizkero] eta [etorriz gero]

betez gero: [betezkero] eta [betez gero]



ezkero

Ezkero zilegi da, adberbioekin, zenbakiekin eta gainerako beste batzuekin: 

atzoz gero / atzo ezkero, hamarrez gero / hamarrak ezkero, hilaren 5az gero / 

hilaren 5a ezkero

Ez dut hartaz ezer jakin atzoz gero / atzo ezkero.

Ezkerok NORA kasua (adlatiboa) ere onartzen du: 

Behin unibertsitatera ezkero, lan gutxi ematen dute seme-alabek.

Ahoskera: Ezkero idazten den bezala ahoskatu behar da.

[Euskaltzaindiaren 87. araua]

https://www.euskaltzaindia.eus/hizkuntza-baliabideak/baliabide-orokorrak/arauak?view=frontpage&arauaId=87


Loturik ala bereiz? I

Loturik ala bereiz? II

Erlazionatutako beste post batzuk:


