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Martxel Ensunza adiskideari

Aitzinsolasa
Irakaskuntzarako lagungarritzat aurkeztu nahi den edozein liburuk merezi
du helburuen azalpena argi aipatzea. Horixe da aitzinsolas labur honekin
egileak egin nahi lukeena.
Liburu honek Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoan ikasten ari
diren ikasleak izan ditu helburu eta idazteko arrazoi. Egileak eskola horretan
jardun du irakasle azken zazpi ikasturteotan, eta ikasleekin izandako
irakaskuntza-esperientzia laburbildu nahi izan du eskuliburu batean.
Materiala egituratzeko orduan, egileak ikasketa-graduak izan ditu
gogoan, abiaturik dagoen plagintza berriko laugarren mailako bi hautazko
irakasgai hauek bereziki: Euskararen Arauak eta Erabilerak eta
Komunikazioa Euskaraz Ingeniaritzan. Gauzak horrela, bi irakasgaion
programa ofiziala hartu du abiapuntutzat, eta bertan aipatzen diren gaiak
landu ditu, ahalik eta modurik trinkoenean, betiere buruan izanik ikasleek
gai horiei buruzko kontsultarako ikasmaterial minimoa edukitzea. Alde
horretatik esan daiteke, liburuan agertzen diren edukiak ikasgelan praktikan
aztertu eta landurikoak direla. Horrela izan zedin, ikasleei liburuaren azkenaurreko bertsioa eman zaie eskura, testuliburu gisa, eta aukera izan dute
beren oharrak egiteko, irakaslearentzat lagungarri izan direnak, zer esanik
ez.
Batzuetan, ikasketa teknikoetan ez da neurri egokian balioesten testu
idatzien kalitatea eta ahozko komunikazio egokiaren garrantzia, horrelakoak
letretako ikasketen ezaugarriak baino ez bailiran. Nolabait esateko,
ingeniariak zehatz egin beharko lituzke bere kalkuluak, ondo bideratu
beharko lituzke fabrikazio-prozesuak, piezen kalitate-kontrola gauzatu
beharko luke... baina hizkuntzak ez luke aparteko garrantzirik mundu
zientifiko-teknologiko horretan.
Usteak erdi ustel, horrela uste duena oso oker dabil. Ingeniariaren bizitza
profesionalean funtsezkoa da komunikazio linguistikoa; idatzizkoa eta
ahozkoa. Mota askotako txostenak idatzi behar dira, eta ideiak, kontzeptuak,
proiektuak... hitzen bidez azaldu behar dira. Hitz eginez azaldu behar dira
ingeniaritzako proiektuak, azalpenak emanez konbentzitu behar ditu
ingeniariak bere taldeko kideak... eta proiektua finantzatuko dutenak.

Zientzia hitzetan oinarritzen da, hitzekin hasten da; eta zientzian
oinarritzen den teknologia ere hitzekin hazten da, hitzen bidez garatzen da.
Zenbat eta argiago eta egokiago hitz egin, zenbat eta kalitate handiagoko
testu eta txosten teknikoak idatzi, hainbat eta hobeto azaltzen dira
kontzeptuak, hainbat eta hobeto komunikatzen dira ideiak... hainbat eta
hobeto lantzen dira zientzia eta teknologia.
Liburu honetan aurkezten den materiala ingeniaritzako klaseetan
erabilitako testuen bilduma bat da, egileak azken urteotan osaturikoa,
egilearen bizitzako irakasle-ibilbidearen adierazle; horregatik, egileak pozez
hartu du material horren argitalpena ibilbide horretako bi erakundeek
prestatu izana. Izan ere, gazte-garaian ikasle izan zen Bilboko ingeniaritzaeskola horretan bertan, erakunde argitaratzaileok oraindik sortu gabe
zeudela, eta gero, bietan landu eta garatu du liburuan aurkezten den
irakasgaia. Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU) eta Udako Euskal
Unibertsitateak (UEU), biek ala biek, berebiziko garrantzia izan dute
euskara unibertsitatean sartzeko prozesuan, ikasle-irakasleak prestatuz eta
euskarazko testuliburu zientifiko-teknikoak prestatuz eta argitaratuz. Eta
orain, egilearen ibilbidearen zirkulua ixten da argitalpen elkarkide honekin.
Bihoakie erakunde bioi egilearen aitorpena eta esker ona.
Bilbon, 2014ko maiatzaren 27an
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SARRERA

I. Ingeniariak eta hizkuntzalaritza1
Izenburua ikusita, pentsa daiteke lotura behartua egin nahi dela bi hitz
horien artean, oso arrunta ez delako ingeniariak hizkuntzaren arazoez
kezkatzea; are gutxiago, ingeniariek euskara bera lantzea. Baina sarrera
honetan zehar azalduko dugunez, aspalditik dator kezka hori, gehienetan
ingeniaritzan erabiltzen diren hitz teknikoekin (terminoekin) erlazionaturik
egon dena.
Gaia lantzeko erreferentzia modura, Andoni Sagarna ingeniariak
euskaltzain osoa izendatua izatean Euskaltzaindiaren aurrean eskainitako
sarrera-hitzaldia hartuko dugu abiapuntu eta oinarritzat (Sagarna, 2007).
Izan ere, lehenik galdera hau dakarkigu gogora lan horrek: zer egiten du
ingeniari batek hizkuntzaren akademian?

I.1. Lehenengo urratsak terminologiaren arloan
Hogeigarren mendearen hasiera-hasieratik dator historia hau, Alemaniako
ingeniariak kezkatzen hasi zirenetik lanbidean erabili beharreko hitz
teknikoez; haien kezka-iturri ziren, bereziki, makina eta osagai teknikoak
beste lurraldeetan saltzeko eta zabaltzeko prestaturiko itzulpen teknikoetan
sarritan egiten ziren okerrak. Horregatik, akatsik edo gaizki-ulerturik gerta
ez zedin, hizkuntzatik hizkuntzarako itzulpenetan hitz teknikoen eta
kontzeptu teknikoen arteko biunibokotasuna planteatu zuten helburu teoriko
modura, hau da: hitz tekniko bakoitzak kontzeptu tekniko bakarra
adieraztea, eta kontzeptu tekniko bakoitzak hitz bakarra izatea. Eta
praktikan ere, biunibokotasun hori lortzen saiatu ziren.
Asmo horrekin, 1900ean gutxi gorabehera, Alemaniako Ingeniarien
Elkarteak (Verein Deutscher Ingenieure, VDI) enkargua eman zion Hubert
Hansen filologo eta lexikografoari hiru hizkuntzatako (alemana, ingelesa eta
frantsesa) hiztegi tekniko bat prestatzeko: Technolexikon izena eman zion.
Egitasmo handia izan zen hura, garai hartan gizartean zegoen ardura
adierazten zuena; hain zuzen, hainbat enpresa eta bi mila boluntario baino
gehiago agertu ziren proiektu hartan laguntzeko prest. Lana ere gogor egin
zuten: hogei bat urtetan zehar, hiru milioi eta seiehun mila fitxa inguru
prestatu zituzten, alfabetoaren hurrenkeran ordenaturik. Nolanahi den,
1

Sarrera hau Ekaia aldizkarian egileak argitaraturiko artikulu baten transkripzioa da.
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VDIko aholku-batzordeak kalkulatu zuenez, ordura arte erabilitako
metodologiarekin segituz gero, beste berrogei bat urte beharko zituzten lana
bukatzeko.
Aurreko lan erraldoiarekin bateratsu, Alfred Schloman ingeniariak
(1878-1952) makina-atalei buruzko hiztegi txiki bat2 egin zuen (1908),
kontzeptu-sistemaren arabera antolatua, irudiz hornitua eta sei hizkuntzatan
moldatua (alemana, frantsesa, ingelesa, errusiera, italiera eta espainola).
Metodologia berria landu zuen, gainera, eta ordutik aurrera berak gidatu
zuen lana, harik eta 1935. urtean erbestera joan zen arte, nazien
jokamoldeak behartuta. Geroago, beste zenbait ingeniarik metodologiaren
oinarri teorikoak ezarri zituzten terminologia teknikoa lantzeko: Wüster
(Austria), Drezen (Letonia), Lotte (Errusia) eta Seelander (Suedia), besteak
beste.
I.1.1. Eugen Wüster (1898-1977)
Terminologiaren historian izandako garrantzia dela eta, bereziki
aipatzekoa da Eugen Wüster ingeniari austriarrak eginiko lana. Ingeniaria
izan arren hizkuntzalaritzarekin loturiko doktorego-tesia aurkeztu zuen
1931n Internazionale Sprachnormung in der Technik izenburupean
(Terminologia teknikoaren nazioarteko normalizazioa). Gero, bide
horretatik aurrera eginez, Vienako Unibertsitatean eman zituen klaseak, eta
terminologiaren aitzindaria izan zen bere ikerkuntza-zentroan. Adituentzako
ikastaroak ematen zituen, eta Terminologiaren Teoria Orokorra landu zuen
bertan; horrela, terminologia bera unibertsitate-gai bihurtu zuen. Benetako
maisua izan zen arlo horretan, bere teoria terminologikoa klaseetan garatu
zuena, nahiz eta teoria osoa biltzen zuen lanik ez argitaratu. Hain justu, bera
hil eta gero, haren ikasle batek argitaratu zuen ikastaro haietako materiala,
Introduction to the General Theory of Terminology and Terminological
Lexicography izenburupean (1979).
Wüsterrek proposaturiko metodologian, aztergaia terminoa zen. Haren
teoriaren arabera, terminoa kontzeptu tekniko unibertsala zen, nozioa, eta
kontzeptu hori izendatzeko hitz bakarra, denominazioa, erabiltzea
proposatzen zuen hizkuntza bakoitzean. Hau da, korrespondentzia
biunibokoa ezarri behar zen nozioaren eta denominazioaren artean (alegia,
bana-banako korrespondentzia3 kontzeptu unibertsalaren eta hizkuntza
bakoitzeko terminoaren artean), polisemia baztertuz eta terminoaren eraketa
modu kontzientean eginez. Horrek erraztu egingo zukeen hizkuntza batetik

2

<http://archive.org/stream/illustratedtech02schlgoog#page/n95/mode/2up>
Honelaxe definitzen da Zientzia eta Teknologiaren Hiztegi Entziklopedikoan zer den
korrespondentzia biunibokoa: «Multzo bateko elementu bakoitzari (berdin dio lehenengo
multzokoa den edo bigarren multzokoa den) beste multzoko elementu bakar bat dagokiola
adierazten duena». Eta sinonimotzat dauka «bana-banako korrespondentzia».
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besterako itzulpena, itzulpen-erroreak saihestuz; halaber, erraztu egingo
zuen nazioarteko normalizaziorako bidea.

Eugen Wüster 1967an

Wüsterren teoria logikan oinarritzen zen, eta komunikazioaren
anbiguotasuna saihestea bilatzen zuen, bai hizkuntza bakoitzean eta bai
hizkuntzen arteko itzulpenean ere. Hainbat urtetan zehar, XX. mendearen
bukaera aldera arte bereziki, Terminologiaren Teoria Orokorra erreferente
nagusia izan da terminologiaren arloan. Geroago, bestelako zehaztapenak
egin dira, terminoen izaeraren eta horien biunibokotasunaren inguruan, eta
azken urteotan teoria berri bat4 indartu da terminologiaren arlora; baina,
zalantzarik gabe, teoria berri hori ere Würsterrek eginiko lanetik abiatu zen,
haren akats eta desegokitasunen kritikatik izan bazen ere.

I.2. Ingeniari atzerritarren ekarpenak hizkuntzalaritzan
Orain arte aipaturiko ingeniariek terminologia eta hiztegi teknikoak landu
zituzten gehienbat; baina, XX. mendearen lehenengo erdian, horiez gain,
beste ingeniari batzuk hizkuntzalaritzaren bestelako arloetan ere ibili ziren.
Hemen bi aipatuko ditugu bereziki: Benjamin Lee Whorf eta Pompeu Fabra.
I.2.1. Benjamin Lee Whorf (1897-1941)
Whorfek Ingeniaritza Kimikoa ikasi zuen lehenik Massachusetts Institute
of Technology (MIT) ospetsuan, eta zenbait urtetan aseguru-etxe batean
lanean aritu ondoren, 1931n Hizkuntzalaritza ikasten hasi zen Yale
University-n. Bere irakasle izandako Edward Sapir-ekin batera lan egin
zuen, eta bion izena daraman hipotesiaren proposatzailea izan zen. Gutxi
gorabehera, hauxe dio Sapir-Whorf hipotesiak: «Erlazio sistematikoa dago

4

Teresa Cabré irakasle kataluniarrak landuriko Terminologiaren Teoria Komunikatiboaz
ari gara puntu horretan.
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pertsona batek hitz egiten duen hizkuntzako kategorien eta pertsona horrek
mundua ulertzeko duen eraren artean».

B.L. Whorf (1897-1941)

Whorfen ustez, gramatika jakin bat erabiltzean, mota bereziko behaketa
egingo litzateke, eta horrek berekin ekarriko luke behaketa ber baten
ebaluazio desberdinak egitea; ondorioz, behatzaile guztiak ez dira erabat
baliokideak, ikuspuntu desberdinak baitituzte mundua interpretatzean.
Laburbilduz, betiere Whorfen ustez, a) hizkuntzak pentsamendua
baldintzatuko luke, eta b) hizkuntza desberdinak darabiltzaten pertsonek
mundua ikusteko era desberdinak izango lituzkete.
Whorfek proposaturiko «erlatibitate linguistikoaren printzipioak»
dioenaren arabera, hizkuntzak erabateko indarra izango luke hizkuntza hori
darabilen gizarteko pentsamoldearen eskema orokorra ezartzeko; hain
handia ezen arau kulturalak ezin litezke eskema horretatik irten. Hori
horrela litzateke, gure erkidegoko ohitura linguistikoek bideratu eta mugatu
egiten dituztelako inguruko errealitatea interpretatzeko moduak. Hain zuzen,
hori egiaztatzeko asmoz, Whorf bera denbora luzez egon zen bizitzen Hopi
etniako amerindioekin, eta haiek mundua ikusteko eta ulertzeko modua
mendebaldeko ikuspegiarekin alderatu ondoren proposatu zuen bere
hipotesia, nolabaiteko «determinismo linguistikoa» adierazten duena.
I.2.2. Pompeu Fabra i Poch (1868-1948)
Pompeu Fabra katalan ospetsua Vila de Gracia izeneko herrian jaio zen
(gaur egun Bartzelona da). Industria-ingeniaritza ikasi zuen, eta
ingeniarigaien irakasle modura lan egiten hasi zen arren, gaztetatik katalana
lantzen saiatu zen, buru-belarri, era autodidaktikoan. Horrela, jadanik
1891n, Ensayo de gramática de catalán moderno lana idatzi zuen.
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Pompeu Fabra (1868-1948)

Geroago, Euskal Herrian bizi izan zen hamar urtez, 1902an kimikako
katedra lortu baitzuen Bilboko Ingeniaritza Eskolan. Bertan lanean zebilela,
katalanari buruzko hiru lan argitaratu zituen: lehenik, Tractat de ortografia
catalana (1904), Jaume Massó eta Joaquim Casasekin batera; ondoren,
Qüestions d’ortografia catalana (1906) izeneko komunikazioa aurkeztu
Kataluniar Hizkuntzako Lehen Nazioarteko Biltzarrean (I Congrés
Internacional de la Llengua Catalana); azkenik, Gramática de la lengua
catalana (1912).
Bilbon izandako azken urtean, Kataluniar Ikaskuntza Unibertsitarioen
(Estudis Universitaris Catalans) katedra bereganatu zuen, eta Kataluniara
itzulita, beste hainbat liburu argitaratu zituen: Normes ortogràfiques (1913),
Diccionari Ortogràfic (1917), Gramàtica Catalana (1918), Converses
filològiques (1924) eta Curs mitjà de gramàtica catalana (1932).
Edonola ere, aipamen berezia merezi duen funtsezko obra 1932an
argitaratu zuen: Diccionari general de la llengua catalana. Hiztegi hori
katalan modernoaren funtsezko zimentarria izan zen, geroko hiztegi
ofizialaren oinarria. Hiztegia egiteko irizpide nagusiak hauexek izan ziren:
1) Hiztunentzat onartzeko zailak ziren arkaismoak eta dialektalismoak
baztertzea; 2) katalanezko hitzak ordezkatzera zetozen mailegu ezbeharrezkoak eta termino berrien sorrera oztopatzen zuten maileguak
baztertzea; eta 3) jatorri grekolatindarreko eta nazioartean zabaldutako hitz
teknikoak onartzea, beti ere katalanaren ezaugarrietara egokiturik. Hiztegi
horrek garrantzi erabakiorra izan du gaur egungo katalanaren ezarpenean eta
normalizazioan.
Espainiako gerratea zela eta, 1939an atzerrira joan zen, Frantziara,
iheslari. Bertan zegoela, Generalitateko kontseilari izendatu zuten 1945ean,
eta horretan ziharduela hil zen Ipar Katalunian, Prada de Conflet izeneko
herrian, 1948an. Haren ohorez, 1990eko ekainaren 18an, Kataluniako
Parlamentuak Universitat Pompeu Fabra izeneko unibertsitate publikoa

6

Komunikazioa euskaraz ingeniaritzan

sortu zuen. Tamainaz unibertsitate txikia den arren, espainiar estatuko
gorenetakoa da kalitateari dagokionez, eta mundu osoko lehenengo 200
unibertsitate onenen artean dago sailkapenean. Azpimarratu behar da ezen
unibertsitate hori aitzindaria izan dela terminologiari buruzko lanetan, bai
ikerkuntzaren ikuspegitik, eta bai argitalpenen ikuspegitik ere. Hain zuzen,
Maria Teresa Cabré, Terminologiaren Teoria Komunikatiboaren sortzaile
nagusia, bertako irakasle-ikertzailea da.

I.3. Ingeniari euskaldunen ekarpenak
Ingeniarien eta hizkuntzalaritzaren arteko erlazioa ez da soilik kanpoko
herrialdeetan gertatu. Jarraian ikusiko dugunez, ingeniari euskaldunek
ekarpen garrantzitsuak egin dituzte euskararen arloan. Gehiegi ez
luzatzearren, nabarmendu diren batzuk aipatuko ditugu, hildakoengandik
hasi eta, ondoren, oraindik bizirik daudenen artean, hizkuntzalaritzan edo
literaturaren arloan eragin garrantzitsua izandakoak eta euskaltzain osoak
direnak aipatuz.
I.3.1. Inazio Maria Etxaide Lizasoain (1884-1962)5
Donostian jaioa, Bilboko Ingeniaritza Eskolan ikasi zuen 1901-1906
bitartean, eta bertan lortu zuen Industria Ingeniaritzako titulua. Hurrengo
urtean, 1907an, euskara estudiatzen hasi zen, «hutsaren hurrengoa bakarrik»
baitzekien, bere hitzetan esanik.

Inazio Maria Etxaide Lizasoain

Gipuzkoako telefono-sareko zuzendaria izan zen, eta lan horretan
telefonia automatikoaren ezarpenaren aitzindaria, 1926an. Geroago
euskaltzain osoa izendatu zuten 1942an, eta azkenik euskaltzainburu
aukeratu, 1952-62 bitartean. Berak idatzitako lanen artean, aipagarriak dira
5

Ikus <http://www.euskaltzaindia.net/dok/euskera/50603.pdf>
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bi hauek: Telefonoaren sortze eta aurrerapena (1929) eta Desarrollo de las
conjugaciones euskaras, perifrásticas y sintéticas, respetuosas y familiares
(1942); azken hau akademiako sarrera-hitzaldia izan zen.
I.3.2. Pedro de Yrizar (1910-2004)6
Azkoitian jaioa, baina umetatik Madrilen hazia; hala ere, udako
oporretan eta familiako kontuengatik, Azkoitiara itzultzen zen askotan.
Madrilen egin zituen ikasketak, eta bukaeran Industria Ingeniaritzan
doktore-titulua bereganatu zuen. Geroago, Geografia eta Zientzia
Ekonomikoetako lizentziatura lortu zuen Madrilgo Unibertsitate Zentralean.
Horren ondoren, ekonomia irakasgaiko irakasle ere izan zen Madrilgo
Ingeniari Industrialen Goi Eskolan.
Espainiako Gerra Zibilaren ostean, 1941ean, Administraziora sartzeko
oposizioak gainditu eta gero, Espainiako Ogasun Ministerioan hasi zen
lanean, baita Institutu Geografiko Nazionalean ere. Laneko bizitzako azken
partean, Espainiako «Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre» erakundeko
funtzionarioa izan zen, eta Haziendako inspektorea.

Pedro de Yrizar

Zaletasun handia zuen hizkuntzak ikasteko. Honakoak zekizkien:
euskara, gaztelania eta frantsesa (hirurak ondo), ingelesa (mintzatzen eta
irakurtzen), alemana eta errusiera (irakurtzen eta gramatikaren mailan).
Euskararen arloko ikerkuntzan, hasierako harremanak Julio Urkixorekin
(RIEV aldizkariaren sortzailea) eta Resurrección María Azkuerekin izan
zituen, eta denborarekin, arlo eta adin guztietako hainbat euskalari
euskaldun eta atzerritarrekin.

6
Badiola, 2006. Internetetik ere kontsulta daiteke liburu horren edukia helbide honetan:
<http://www.euskara.euskadi.net/appcont/sustapena/datos/45%20YRIZAR.pdf>
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Euskararen arloan eginiko lanak zirela eta, euskaltzain urgazlea izendatu
zuten 1947an, eta euskaltzain ohorezkoa, 1987an. Berak eginiko lanen
artean, aipamen berezia merezi du Los dialectos y variedades de la lengua
vasca. Estudio lingüístico-demográfico (1973) izenekoak. Bertan estatistika
zehatz bat argitaratu zuen, Euskal Herriko udalerri guztiak kontuan harturik,
eta jatorrizko euskal hiztunak zehaztasun handiz zenbatuz. Horretarako,
herri guztietan lortu zituen laguntzaileak, herritarren informazio zuzena
izateko.
I.3.3. Jose Luis Alvarez Enparantza, Txillardegi (1929-2012)7
Antiguan (Donostia) jaio zen. Gurasoek euskaraz jakin arren, ez zioten
irakatsi; gero, gaztetan, bere kabuz hasi zen euskara ikasten 1948an, Bilbon
ingeniaritza ikasten zuen aldi berean. Bere lanei buruzko aipamenean
ikusiko dugunez, zaila da Txillardegi jakintza-arlo bakarrean aurkeztea; izan
ere, haren heriotzaren kariaz Martxelo Otamendik Berria aldizkarian
argitaraturiko artikulu batean zioenez,
Profil poliedrikoa dauka, gutxik bezala herri honetan, Txillardegik. Politika,
hizkuntza, soziolinguistika eta literatura. Azken hamarkadetako erreferentzia
nagusietakoa. Alor horietan guztietan lehen mailako eragilea izan zen, baina
soziolinguistikarenean aitzindaria.
M. Otamendi, «Asko zor dizugu, Txillardegi», Berria, 2012-01-15.

Jose Luis Alvarez Enparantza, Txillardegi

Otamendik idatzi zuen bezala, ingeniaria izateaz gain, Txillardegi
politikaria, idazlea eta hizkuntzalaria ere izan zen. Gehienbat Txillardegi
izengoitiaz ezaguna zen arren, Igara, Usako, Harrizkibieta eta Larresoro
ezizenak ere erabili zituen idazlanetan. Hainbat artikulu idatzi zituen
Euskera, Euzko Gogoa, Egan, Zutik, Jakin, Eusko Lurra-Tierra Vasca,
7

Euskarazko Wikipedian, helbide honetan kontsulta daiteke Txillardegiri buruzko
informazio zabala: <http://eu.wikipedia.org/wiki/Txillardegi>.
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Herria eta beste aldizkari askotan. Branka aldizkariaren sortzailea ere izan
zen, eta Bat soziolinguistika-aldizkariko zuzendaria, 1992tik 2002ra.
Bilbon Ingeniaritza ikasten zebilela, ikaskide batzuekin batera Ekin
taldea sortu zuen, gerora ETA izango zenaren aurrekaria. Talde haren
helburua euskal arazoetan (euskara, historia, politika...) kontzientzia eta
formazioa lortzea zen. Txillardegik asmatu zuen ETA sigla (Euskadi Ta
Askatasuna). Hasieran, ETAko zuzendaritzako parte izan zen, kultura
adarrean. Kulturaren ardura horrekin bat eginez, garai hartan literatura
eskolak eman zituen Gipuzkoako Diputazioan, 1961ean erbesterako bidea
hartu zuen arte.
Atzerrian izan arren, ETAn segitu zuen (zuzendaritza utzita, halere), bai
eta kulturgintzan murgilduta ere, 1967an talde hori utzi arte, V. Biltzarra eta
gero, ildo politikoarekiko desadostasunak zirela eta.
Luzea bezain askotarikoa da Txillardegik egindako lanen zerrenda; eta
ukitutako arlo guztietan izan du eragin garrantzitsua, jarraian arloka
aipatuko duguna. Nonbaitetik hasi beharra dagoenez, diogun ezen, atzerrian
zegoela, Euskal Idazkaritza sortu zuela Baionan, beste euskaltzale batzuekin
batera. Beraren ekimen eta bultzadaz, elkarte horretan euskararen
ortografiaren eta morfologiaren oinarrizko arau batzuk adostu ziren, eta
horiek guztiak, 1964an idazle askok izenpetutako Baionako zina izeneko
agirian argitaratu ziren. Lantalde hark aurkeztutako proposamen gehienak
Euskaltzaindiak ere onartu zituen Arantzazuko Batzarraren ondoren; hortaz,
zalantzarik gabe, Txillardegi batasunaren aurrerabide horren eragile
nagusietakoa izan zela esan dezakegu. Geroago, 1977an Hego Euskal
Herrira itzuli eta politikagintzan murgildu zen; hain zuzen, ESB alderdiaren
sortzaileetako bat izan zen. Ondoren, Herri Batasunaren sorreran ere parte
hartu zuen, eta koalizioaren izenean senatari hautatu zuten.
Literaturaren arloan ekarpen handiak egin zituen Txillardegik. Maila
batean, eleberrigintza modernoa ekarri zuela esan daiteke, nahiz eta berak
lan hori «bigarren mailako» jardueratzat zeukala azpimarratu izan duen
askotan. Lehen eleberriarekin —Leturiaren egunkari ezkutua (1957)—
existentzialismoaren gaia ekarri zuen euskarazko literaturara, eta, bide
batez, nobelagintza modernoa abiarazi zuela esan daiteke. Nobela horrek
haustura eragin zuten ordura arte nagusi zen narratiba tradizionalean;
gainera, militantzia politikoarekin lotuta zegoen, nolabaiteko literatura
konprometitua eginez. Beste nobela batzuk ere idatzi zituen: Peru Leartzako
(1960), Elsa Scheelen (1969), Haizeaz Bestaldetik (1979) eta Exkixu (1988).
Txillardegi ezinbestekoa izan zen, halaber, euskarazko saiakeraren
generoa berritu eta bultzatzean. Haren lehen saiakera-lana Huntaz eta hartaz
(1965) izan zen. Askotariko gaiak aztertu zituen bertan: existentzialak,
erlijiozkoak eta moralak, politikoak eta ideologikoak. Geroago, garrantzi
handikoa izango zen Hizkuntza eta pentsakera (1972) liburua idatzi zuen;
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horretan, hizkuntzaren, logikaren eta munduari buruzko pentsamendu edo
ikuspegiaren arteko harremanak jorratu zituen, lehenago aipatu dugun
Whorfen teoria gure artean ezagutaraziz. Beste zenbait saiakera-liburu ere
idatzi zituen: Euskal Herritik erdal herrietara (1978) Euskal Kulturaren
zapalketa (1984) eta Euskal Herria helburu (1994), besteak beste.
Azkenerako utzi dugu hizkuntzalaritzan eta irakaskuntzan eginiko lana.
Txillardegik Parisen lortu zuen Hizkuntzalaritzako lizentziatura, jadanik
heldua zela, eta geroago, Kalifornian zenbait ikasketa egin ondoren, euskal
azentuari buruzko doktorego-tesia aurkeztu zuen zuen Bartzelonako
Unibertsitatean. Hainbeste liburu argitaratu ditu arlo horretan: Euskara
batua zertan den (1974), Oinarri bila (1977), Euskal Gramatika (1978),
Euskal Fonologia (1980), Euskal Dialektologia (1983), Euskal Azentuaz
(1984),
Elebidun
gizartearen
azterketa
matematikoa
(1984),
Soziolinguistika matematikoa (1994).
Esan dugun bezala, euskara batuaren gurasoetako bat izan zen
Txillardegi. Urte askotan aritu zen goi-mailako erabileretarako euskal
hizkuntza bateratua sortzeko beharra aldarrikatzen. Euskaltzaindiak
euskaltzain urgazle izendatu zuen 1957an, baina sekula ez zen euskaltzain
oso izatera iritsi, euskalari gisa aski eta sobera merezimendu bazuen arren.
Hil ondoren aitortu zaizkio merezimendu horiek; baita bizirik zela
ideiengatik jasandako bazterketa ere.
Bukatzeko, ezin ahaztu haren irakasle-lanak. Hain zuzen, 1976. urtean
hasi zen lanean unibertsitatean, hizkuntzalaritzan espezialista gisa, eta
irakasle jardun zuen lehenik Bordeleko Unibertsitatean, eta geroago
Donostiako EUTGn eta Deustuko Unibertsitatean 1976-1983 bitartean.
Azkenik, 1983-84 ikasturtetik aurrera, EHUko Zorroagako Fakultatean
soziolinguistikako irakaslea izan zen, eta 70 urte bete zituenean, katedradun
emeritu izendatu zuen EHUk.
I.3.4. Jean-Louis Davant Iratzabal (1935)8
Ürrüstoi-Larrabile (Zuberoa) izeneko herri txikian jaioa, laborantzan
trebaturiko ingeniari agronomoa da. Hainbat urtetan Hazparneko Laborantza
Ikastetxeko irakaslea izan zen. Euskaltzain osoa izan da 1975-2010
bitartean; orduz geroztik, euskaltzain emeritua da. Politikan ere ibilia da,
Enbata taldearen sortzaileetakoa, eta horrez gain, EHAS eta Herri Batasuna
alderdietan aritua.
Saiakera, poesia eta elaberria ere landu dituen arren, bereziki ospetsua da
pastoralen idazle modura. Dakigunez, pastoralak Zuberoako tradizioko
herri-antzerkiak dira, Zuberoako euskaran idatziak eta jokatuak, kanpoan
(plazan edo mendian) ezarritako oholtza batean antzezten direnak, bertsoz
kantaturik. Duela gutxi arte, herriko gizonezkoek bakarrik —edo,
8

<http://eu.wikipedia.org/wiki/Jean-Louis_Davant>
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gutxiagotan, herriko emakumezkoek bakarrik— antzezten zituzten
pastoralak, baina azken urte hauetan gizon-emakumeek batera parte hartzen
dute. Antzerki-emanaldia, berez, süjet edo pertsonaia nagusi baten bizitzan
oinarritzen da, eta gaiztoen eta onen arteko borroka baten arabera
egituratzen da. Davantek hainbat pastoral idatzi eta taularatu ditu: Abadia
Ürrüstoi (1990), Eüskaldünak Iraultzan (1993), Aguirre Presidenta (1995),
Sohüta. Xiberoko Makia (2001), Antso handia (2004), Xiberoko Jauna
(2008).

Jean-Louis Davant Iratzabal

I.3.5. Klaudio Harluxet (1939-93)9
Klaudio Harluxet Buzunaritzen (Nafarroa Beherea) jaio zen. Parisen
ikasi zuen ingeniaritza, eta Bordeleko Unibertsitateko irakaslea izan zen.
Informatikaria, politikaria eta euskaltzalea. Aitzindaria izan zen euskarazko
informatikan. Berak idatzi zuen informatikari buruz euskaraz argitaratutako
lehen artikulua «Informatikaren hiztegi laburra» izenburuarekin Elhuyar
aldizkarian, 1975an. Bertan 74 hitzeko bilduma proposatu zuen, bakoitzari
buruzko oinarrizko azalpenarekin batera.
Aintzindaria izan zen, halaber, euskararen tratamendu automatikoan.
Hain zuzen, bera izan zen, beste zenbait informatikarirekin batera UZEIko
hiztegiak kudeatzeko aplikazio informatikoa prestatu zuena, eta hainbat
urtetan bera izan zen aplikazioaren kudeatzailea. Iruñean, UEUko ekitaldien
artean, Hizkuntz Industriak eta Informatika izenburuko hitzaldia aurkeztu
zuen 1989an, eta geroago, hizkuntzaren prozesamenduari buruz Donostian
egin zen VI SEPLN kongresuko mahai-inguruan ere gai horretaz hitz egin
zuen 1990ean. Urte hartan bertan Hizkia enpresa sortu zuen Baionako SEI
taldearen babesean. Enpresa horrek Xuxen zuzentzaile ortografikoa10
9

Sarasola, 1994. Ikus, halaber, <http://eu.wikipedia.org/wiki/Klaudio_Harluxet>.
<http://www.xuxen.com/>
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plazaratu zuen IXA taldearekiko lankidetzan, bera hil zen urte berean
1993an.

Klaudio Harluxet

Ekintzale soziopolitiko nekaezina izan zen. Batetik, aktiboki hartu zuen
parte euskararen hainbat elkartetan (Seaska, Herrikoia, UEU...). Bestetik,
politikan ere aritu zen (EHAS eta Herri Batasuna), eta Baionako zinegotzi
hautatu zuten 1989an. Hil ondoren, beraren omenez sortu zen Harluxet
Hiztegi Entziklopedikoa. Gaur egun, hiztegi hau on-line eran kontsulta
daiteke sarean.11
I.3.6. Luis Maria Bandrés Unanue (1944-2009)12
Mailaz maila egin zituen ingeniaritzako ikasketak, lehenik Ingeniaritza
Teknikoa (1965), ondoren Goi Ingeniaritza (1970) eta azkenik
ingeniaritzako doktore-titulua lortuz (1976). Unibertsitateko irakaslea izan
zen bizitza osoan (UEU, UNED, EHU), eta azkenean EHUko katedraduna
Ingeniaritza Elektronikoan.

Luis Maria Bandrés Unanue
11
12

<http://www1.euskadi.net/harluxet/>
<http://eu.wikipedia.org/wiki/Luis_Bandres>
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Politikari ezaguna ere izan zen, EAJ alderdiko kidea, eta Eusko
Jaurlaritzako Kultura eta Turismoko sailburua eta Gipuzkoako Foru
Aldundiko Gizarte Ekintzako ahalduna. Eusko Ikaskuntzako Zientzia
Saileko lehendakaria ere izan zen, 1980-1985 bitartean. Bestalde, kulturaren
arloan, gaztetan Ez dok amairu musika-talderen sortzailea eta kidea izan
zen, taldea desegin zen arte.
Nolanahi den, hemen euskararen arloan eginiko lana dugu aipagai.
Hasteko, Elhuyar taldearen sortzaileetakoa eta lehen lehendakaria izan zen.
Horrez gain, Udako Euskal Unibertsitatean lehenik eta EHUren Udako
Ikastaroetan gero, zientzia-alorreko sailen sorrera bultzatu zuen,
finantzazioa bilduz, liburuak idatziz eta talde eragileko kidea izanez.
Hainbat artikulu idatzi zituen Elhuyar aldizkarian, batez ere zientziaren
historiari buruzkoak. Euskaraz idatzitako liburuen artean honakoak aipa
ditzakegu: Euskal Abertzaletasunaren historia: 1936ra arte (1991),
Zientziaren historiografia I: Aurrehistoriatik Erdi Arorarte (1992),
Zientziaren historiografia II: Errenazimendutik XIX. Menderarte (1992).
Zientzia euskaraz dibulgatzean eginiko lanagatik, Elhuyar Merezimenduzko
Saria eman zioten 2010ean, titulu postumoan.
I.3.7. Ibon Sarasola Errazkin (1946)13
Industria-ingeniaria (Donostia, Nafarroako Unibertsitatea), Filologian
doktorea (Bartzelona) eta EHUko irakasle katedraduna. Euskaltzain osoa da
(1988).

Ibon Sarasola Errazkin

Literaturan ere ibili zen hasieran. Lehenik Poemagintza (1969)
izenburuko poesia-liburua argitaratu zuen. Geroago zenbait saiakera-liburu
13

<http://eu.wikipedia.org/wiki/Ibon_Sarasola>
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idatzi zituen: Euskal literaturaren historia (1971), Euskal literatura
numerotan (1975), Txillardegi eta Saizarbitoriaren nobelagintza
(irakurlearentzat gidaria) (1975), Euskal literaturaren gidaliburua (1977),
Euskara batuaren ajeak (1998). Horiez guztiez gain, Joan eta Ane zigarro
bat erretzen (1977) izeneko nobela ere idatzi zuen.
I.3.8. Andoni Sagarna Izagirre (1947)14
Industria-ingeniaria (Donostia, Nafarroako Unibertsitatea), eta Letretan
doktorea (Bartzelona, 1988), Algunos aspectos de la modernización de
léxico en diversas lenguas izeneko tesia aurkeztuta. Euskaltzain urgazle
izendatu zuten 1987an, eta euskaltzain oso aukeratu 2006an. Euskara
Zientifikoa irakasgaiko irakaslea izan da Nafarroako Unibertsitatearen
Ingeniaritza Industrialeko Goi-mailako Eskola Teknikoan. Elhuyar Kultur
Elkarteko sortzaileetakoa izan zen 1972an, baita Elhuyar Fundazioarena
2002an; gainera, Elhuyar Kultur Elkarteko burua izan zen 1985-1994
bitartean. Bestalde, Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea (UZEI)
izeneko erakundeko zuzendari teknikoa ere izan zen, 1981tik 1992ra.
Bi liburu tekniko idatzi zituen hasieran, Luis Mari Bandresekin batera:
Energia (1978) eta Teknologia elektrikoa (1981). Gero, hainbat hiztegi
teknikotan parte hartu du, bereziki honakoetan: Fisika Hiztegia (UZEI,
1980), Kimika Hiztegia (UZEI, 1980) Teknologia Mekanikoa (UZEI, 1985)
eta Harluxet Euskal Hiztegi Entziklopedikoa (1995). Bestalde,
entziklopediagintzako Eusenor izeneko enpresako zuzendari teknikoa izan
zen 1992-1999 bitartean.

Andoni Sagarna Izagirre

Hizkuntzaren teknologiaren arloan dago espezializaturik, erabiltzaile,
ikertzaile eta dibulgatzaile modura. Gaur egungo Euskararen Corpusa (XX.
mendeko euskararen corpus estatistikoa) sortzeko proiektuaren sustatzaile
nagusia izan zen. Metodo oso zehatzak definitu zituen arlo horretan, batetik
14

<http://eu.wikipedia.org/wiki/Andoni_Sagarna>
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hizkuntzaren erabileraren inbentarioa lortzeko, eta bestetik testu horien
guztien benetako erabileraren “argazki ona” izan beharko zen lagin
estatistikoa definitzeko. Ildo horretatik jarraituta, bera da Euskaltzaindiaren
Lexikoaren Behatokia izeneko proiektuko burua.
Bestalde, 2004tik, aisia eta kulturako produktuen sorkuntzan jardun du
Elkar enpresa-taldean. Talde horretako ikerkuntza, garapen eta berrikuntza
(I+G+B) arloko zuzendaria izanik, beti ibili da erne hizkuntzaren
teknologiako azken ekarpenen zain eta horien berri zabaltzen du
Iparrorratza blogean.15
I.3.9. Joan Mari Irigoien Aranberri (1948)16
Altzan jaioa (gaur egun Donostia da). Industria Ingeniaria. Dena den,
nahiz eta ingeniaritza ikasi, ez du arlo horretan jardun. Lehenik, Errealaren
bigarren taldeko jokalaria izan zen, eta geroago Venezuelara joan zen aldi
baterako. Bertan Hego Amerikako literatura ezagutzeko aukera izan zuen.
Handik bueltan Egin egunkarian zuzentzaile aritu zen. Irakasle ere ibilia da,
eta ETBrako hainbat lan egin ditu. Euskadi Literatura saria eman zioten,
Babilonia (1989) elaberriagatik.

Joan Mari Irigoien Aranberri

Era guztietako lanak egin ditu literaturan. Nobelagintzaren arloan
honakoak argitaratu ditu: Oilarraren promesa (1976), Poliedroaren hostoak
(1983), Babilonia (1989), Consumatum est (1993), Kalamidadeen liburua
(1996), Lur bat haratago (2000), Ipuin batean bezala (2002), Odolean
neraman (2004), Bestea da mundua (2008), Haragiaren gauak eta egunak
(2009), Nor bere bidean (2010), Ur arreak, ur garbiak (2011). Gaur egun
euskaraz dagoen narratzailerik onenetakoa da, testuen zehaztasuna eta
sakontasun kontuan harturik; maisua da itxuraz zail gerta daitezkeen esaldi
oso luzeak modu argigarri arinean idazten.
15
16

<http://andonisagarna.blogspot.com.es/>
<http://eu.wikipedia.org/wiki/Joan_Mari_Irigoien>
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Poesiaren arloa ere sakon landu du, kalitate handiko lan ugariek
erakusten dutenez: Hutsetik esperantzara (1975), Denborak ez zuen nora
(1989), Hautsa eta maitemina (1998), Letra txikiaz bada ere (2002),
Biziminaren sonetoak (2004). Baina ez da mugatu helduentzako literatura
lantzera, eta hainbat narrazio utzi dizkigu haur eta gazteentzako literaturan:
Bakarneren gaztelua (1986), Udazkenaren balkoitik (1987), Metak eta
kometak (1994), Apaiz zaharraren gitarra (1996), Komunista.com (2005).
Bukatzeko, ezin aipatu gabe utzi berak prestaturiko biografia bat: Lope
Agirre (1979). Ikus daitekeenez, ez da bizi izan besoak gurutzaturik, ez
horixe.
I.3.10. Mikel Zalbide Elustondo (1951)17
Nafarroako Unibertsitateko Donostiako ikastegian egin zituen
Ingeniaritzako goi-ikasketak. Ikaslea zela, 1972an Elhuyar Kultur
Elkartearen sortzaileetakoa izan zen. Zientzia eta teknikaren arloko lehen
euskal aldizkaria sortzeaz gainera, irakaskuntzarako hainbat material
prestatzen hartu zuen parte.
Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Institutua (UZEI) sortu zenetik
(1977an), zientzia-tekniken arloko arduradun teknikoa izan zen. Bertan
jardun zuen lanean, besteak beste, Fisika, Kimika eta Matematika hiztegiak
prestatzen, eta lexiko-sorkuntzako erabideen aztertzaile eta ikastaro-emaile.
Halaber, bera izan zen maileguzko hitzen idazkeraz eta ebakeraz UZEIn
eginiko sistematizazio-lanaren egilea.

Mikel Zalbide Elustondo

Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailean ari da
lanean, 1981. urteaz gero, Euskara Zerbitzuaren buru. Erantzukizun
horretan, Administrazioak euskararen ikaskuntza- eta ezagutza-ereduak
finkatzeko egitasmorik nagusienetan hartu du parte. Aipatzekoa da eragin
zuzena izan duela EGA tituluaren, HE1 eta HE2 hizkuntza-eskakizunen, eta
IRALE programaren sorreran. Euskaltzaindiak euskaltzain urgazle izendatu
17
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zuen 1983. urtean. Erakunde horren baitan lan oparoa egin du, lexikologia
eta hiztegigintzaren aldetik batik bat: Hiztegigintza Batzordearen kide izana
da hainbat urtez, baita Jagon Saileko kide ere. Batean zein bestean, bertako
idazkari izana da. Euskaltzain osoa da 2006. urtetik aurrera.
Euskararen arloko hainbat artikulu idatzi ditu aldikari espezializatuetan,
horietako asko soziolinguistikaren arloan. Liburu hauek ere idatzi ditu:
Maileguzko hitzak: idazkera eta ebakera (1981), Hitz-elkarketa 1. LEF
batzordearen lanak (1987), Euskal Irakaskuntza: 10 urte (1990), Hitz
elkartuen osaera eta idazkera: LEF batzordearen emaitzak (1992).

I.4. Hizkuntza eta teknologiaren arteko harremana
Gaur egun, hizkuntzaren eta teknologiaren arteko harremana gero eta
handiagoa da, bereziki informazioaren teknologiak kontuan izanda. Gauzak
asko aldatu dira azken berrogei urteotan ordenagailuen eta informatikaren
garapen eta zabalkundearekin, baita hizkuntzalaritzaren arloan ere. Testuak
digitalizatu eta informatikoki azter daitezkeenetik, hiztegigintza erabat
aldatu da. Testuen corpus zabalak automatikoki kontsulta daitezke, eta duela
gutxi arte pentsaezinak ziren analisiak eta ikerketak egin daitezke. Hain
justu, hizkuntzalaritza eta informazioaren teknologiak uztartzean lan-arlo
berriak ireki dira, hala nola Hizkuntzalaritza Konputazionala,18 Hizkuntza
Naturalaren Prozesamendua19 eta Ingeniaritza Linguistikoa (Sarasola,
2002).
Hizkuntzalaritza Konputazionalean hizkuntzak sistema informatikoen
bidez aztertzen dira. Arlo horretan, hizkuntza modu logikoan modelizatzen
saiatzen dira, ikuspegi konputazionaletik. Normalean, arlo desberdinetako
espezialistak aritzen dira lankidetzan, hala nola hizkuntzalariak,
informatikariak, elektronikariak, matematikariak, psikologoak, logikariak
eta abar. Antzera sailka dezakegu Hizkuntza Naturalaren Prozesamendua.
Informatikaren arloko jakintzagaia da, hizkuntza naturala automatikoki
sortzeaz eta ulertzeaz arduratzen dena. Besteak beste, ordenagailu bidezko
corpus linguistikoak erabiltzen dituzte arlo horretan, bai eta zuzentzaile
ortografikoak prestatzen, lengoaia naturaleko aztertzaile sintaktikoak
diseinatzen, itzulpengintza automatikoa bideratzen...
Ingeniaritza Linguistikoa, izenak dioen modura, ingeniaritza bat da,
aurrekoen osagai lagungarria eta beharrezkoa; izan ere, hizkuntzalaritzaren
zerbitzuan erabilera praktikoa izango duten sistemak eraikitzeaz arduratzen
da. Gure herriko bi talde garrantzitsu aipatuko ditugu jarraian, euskararen
arloan egiten duten lanagatik bereziki. Batetik, gehienbat ikerkuntzan
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diharduen IXA Taldea dugu.20 EHUko ikertalde bat da, hizkuntzaren
tratamendu automatikoan lan egiten duena. Taldeko ikertzaileek euskararen
gaineko ikerketa aplikatua dute xede nagusi, baina beste hizkuntza
batzuetan ikertzen eta produktuak garatzen ere aritzen dira. Taldeak sortu
dituen produktu ezagunenak hauek dira: Xuxen zuzentzaile ortografikoa,
Matxin itzultzaile automatikoa (Opentrad plataforman integratuta dago),
Euskal WordNet sare lexikala eta ZTC (Zientzia eta Teknologia Corpusa)
eta EPEC (katalan eta gaztelaniako corpusa). Talde honek hainbat patente
ditu erregistraturik.
Euskaraz ari den beste enpresa bat ere badago, Eleka Ingeniaritza
Linguistikoa izenekoa,21 Elhuyar elkartearen ekimenez sortua. Bertan,
euskararako bereziki prestaturiko tresnak eta teknologiak garatzen dituzte,
hala nola itzulpen automatikoa eta itzulpengintza laguntzeko tresnak,
zuzentzaile ortografikoak, hiztegiak eta abar.

I.5. Ondorio labur modura
Sarrera honetan zehar aipaturikoak kontuan hartuz gero, ez dirudi zalantza
dagoenik esateko ingeniariek ekarpen garrantzitsuak egin dituztela
hizkuntzalaritzan. Hainbat ingeniari saiatu dira arlo horretan pasa den
mendearen hasieratik gaurdaino, eta lan interesgarriak egin dituzte, bidean
beren ekarpenen arrastoa utziz. Nolanahi den, diziplinartekotasuna zabaltzen
ari den garai honetan, etorkizunari begira esan dezakegu, ingeniariek
ekarpen propio handiak egin ditzaketela beren jakintza-arlotik, zuzenean
baliabide teknologikoak hizkuntzalaritzan erabiliz eta integratuz, edota, aldi
berean, ingeniaritza linguistikoaren garapenean lagunduz.
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<http://ixa.si.ehu.es/Ixa> eta <http://eu.wikipedia.org/wiki/IXA_taldea>
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1. Giza hizkuntza:
hizkuntza-sistema eta erabilera
Izaki bizidunek elkarrekin komunikatzeko darabilten sistema oro da
«hizkuntza». Pertsonak zein animaliak elkarrekin harremanetan ari direnean,
nolabaiteko «hizkuntza» bat erabiltzen dute; baina, adiera arruntean, soinu
bidezko komunikazioan erabiltzen denari esaten diogu, zehazki, hizkuntza.
Gehiago zehaztuz, pertsonen artekoari giza hizkuntza deritzogu.

1.1. Giza hizkuntza. Zer da hizkuntza-gaitasuna?
Giza hizkuntza naturala gizakion hitz egiteko gaitasunaren, mintzamenaren,
ondoriozkoa da; hortaz, ahozkoa da lehenik eta behin. Pertsonok geure
artean komunikatu behar dugunean (informazio bat emateko, eskari bat
egiteko, sentimendu bat adierazteko…), hitz egiteko ahalmenaz baliatzen
gara batez ere: ahotsa erabiltzen dugu, diskurtso mintzatua artikulatuz. Hitz
eginez bidaltzen dugu mezua, giza komunitate bereko kide guztiok
partekatzen dugun sisteman, eta gure hizkuntza-erkidegoko kideek mezu
hori entzun eta interpretatzen dute. Hori da giza hizkuntza bizien eskema
nagusia, belaunaldiz belaunaldi iraun duen sistema, nahiz eta etengabe
eboluzionatzen eta aldatzen ari den.22
Horrez gain, gizakiak asmaturiko bestelako giza hizkuntza formalak ere
badaude, nolabait ahozkoaren gainean «eraikiak», berariaz asmatu eta
ezarritako arauak betetzen dituztenak, hala nola:
– Idatzizko hizkuntza, adierazpen arautua dena (ortografia), eta beti ere
ahozko hizkuntzaren hurbilketa izaten dena; gainera, grafia eta
alfabeto desberdinak izan ditzake.
22

Gor-mutuek darabiltzaten keinu-hizkuntzak ere naturaltzat har daitezke, eta hizkuntza
mintzatuen antzera eboluzionatzen ari dira. Izan ere, jabekuntzari dagokionez beste
hizkuntzetan ageri den jabekuntza-prozesu bera erakusten dute, baita aldi kritikoa ere. Are
gehiago, ezker hemisferioa minduta duten gor-mutuen afasian ere efektu berdinak agertzen
dira. Bide batez, horrek erakusten du hizkuntza bat jakiteko edo menderatzeko ez dela
beharrezkoa ahoskatzeko gaitasuna izatea.
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– Berariaz eraikitako hizkuntzak (esperantoa eta lojbana, adibidez),
ahozkoak eta idatzizkoak ere badirenak.
– Matematikako lengoaia edo informatikako lengoaiak. Horiek guztiak
helburu jakinarekin asmatutako «hizkuntza» logikoak dira, zientziaren
garapenerako funtsezkoak direnak.
Asmaturiko sistema horiek ikasi egin behar dira beren-beregi, estudiatu
egin behar dira. Ordea, ahozko hizkuntza naturala berez ikasten da. Haurrak
jaio direnetik murgildurik daude hiztun-komunitate batean, eta murgiltze
hutsez, entzutearen entzuteaz, berez ikasten dute hizkuntza-sistema, kasuan
kasuko barne-arauak inplizituki ikasirik, erabiliaren erabiliaz. Dirudienez,
giza espeziearen ezaugarri biologikoa da hizkuntza-gaitasuna; alderantziz
esanda, dirudienez, gure espeziea baino ez da gaitasun horren jabe.
1.1.1. Animaliak eta pertsonak
Honetara iritsita galdetu egin dezakegu ea animaliek hitz egiten ote
duten. Badute, behintzat, elkarrekin komunikatzeko gaitasuna. Keinuak,
oihuak, usaina edo bestelako bitartekoak baliatuz, hainbat motatako
informazioak pasatzen dizkiote elkarri. Komunikatzeko gai dira; hori bai,
beren erara, nolabaiteko «hizkuntza» baten bidez. Baina, dirudienez,
animalien «hizkuntza» horiek ez daukate gramatikarik, eta sintaxia oso
sinplea da. Labur esanda, animaliek ez dute gure motako ahozko
hizkuntzarik, ez eta hizkuntza formal arauturik ere. Horrek bereizten ote
gaitu pertsonak eta animaliak? Hitz egiteko gaitasuna baino ez ote da?
Benetako kontua da gizakiaz aparteko gainerako animaliek ez dutela
garatu gure hizkuntza bezalako sistemarik. Hipotesi modura plantea
dezakegu, eboluzioaren emaitza gisa, giza espeziearen zerebroan ahalmen
berezia garatu dela, hizkuntza-gaitasun hori ahalbidetu duena; eta horri
gehitu ahal diogu beste hipotesi bat, dioena ezen gainerako animaliek ez
dutela horrelakorik garatu. Baina argi utz dezagun hipotesiak baino ez
direla, agian interesatuegiak, hori planteatzen dugunok geure espeziekoak
baikara.
1.1.2. Giza hizkuntzen ezaugarri komunak
Munduan hainbat giza hizkuntza desberdin erabiltzen dira eguneroko
komunikazioan. Ahozko hizkuntza mintzatuak dira; denak desberdinak,
baina antzekoak. Fenomeno ber baten adierazle diren ala ez argitzeko,
hizkuntza horien ezaugarriak azter ditzakegu. Ezaugarri komunak aztertzean
berehala konturatuko garenez, azaleko desberdintasun formalak alde batera
utzita, funtsean guztiak dira egiturazko sistema berberaren emaitza.
Horretarako, oso argigarria da honako ezaugarri komun hauei erreparatzea:
– Gizakien arteko komunikazioa gauzatzeko kanal berbera erabiltzen
dute giza hizkuntza natural guztiek: ahoz sortzen da mezua eta
belarriz hartzen da.
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– Mezua une batez ematen da, eta gero desagertu egiten da.
– Erkidego bereko hiztunek mezuak eman eta har ditzakete, eta horien
esanahia ulertzen dute, entzun ahala.
– Hitzak guztiz arbitrarioak dira, hizkuntza bakoitzarenak; baina
sorreran arbitrarioak izan arren, finkatzean esanahi jakina hartzen dute
(semantika). Hitzak erabileraz zabaltzen dira hizkuntza-erkidegoan,
eta horrela hitzek hiztegia osatzen dute (adierak sortuz), erkidegoko
hiztunek partekatzen dutena.
– Hizkuntza bakoitzak bere arau propioak ditu hitz horiek elkarrekin
lotzeko (gramatika eta sintaxia) eta informazio-unitate konplexuagoak
osatzeko (hitz-kate luzeak eta esaldiak). Horrela, kode zehatz eta
egituratua dago esamolde berriak sortu ahal izateko.
– Hizkuntza bera darabilten hiztunek kode berbera partekatzen dute.
– Hiztunak sortzaileak dira: gramatika-arauez baliatuz, inoiz esan
gabeko esaldiak egin daitezke, besterik gabe uler daitezkeenak.
Hizkuntza guztiek dituzte ezaugarri eta sistema komun horiek.
Hizkuntzen formak (hitzak, fonetika, sintaxia…) aldatu egiten dira batetik
bestera; baina oinarrizko ezaugarriak, ez. Sakonean, eskema berberaren
arabera funtzionatzen dute giza hizkuntza guztiek. Horregatik, teoria
linguistiko batek «gramatika unibertsala» dagoela defenditzen du.
1.1.3. Gramatika unibertsala
Izatez, teoria linguistiko bat da, arloko ikertzaileen artean onartuena. Ez
du esan nahi hizkuntza guztiek gramatika berbera dutenik, baizik eta arau
(edo pauso) batzuk daudela haurrek beren ama-hizkuntza bereganatzeko
prozesuan, eta arau horiek hizkuntza guztietan betetzen direla. Azal
dezagun, beraz, zertan datzan gramatika unibertsala deritzon kontzeptua,
antza denez giza espezieko pertsonek geure garunean sustraitua duguna,
zerebroaren egitura biologikoaren ondorioz.
Teoria horrek dioenez, jaiotzatik bertatik, hiztun guztiek dute/dugu
sistema konputazional berezi bat garunean (neuronen bidez eraikia), arau
sorta zehatz baten arabera funtzionatzen duena (hots, «gramatika» baten
arabera), eta parametro-aukera jakinak dituena. Giza garuna gai da, belarrira
iristen diren soinuak (informazioak) entzumenaren bidez bildu, prozesatu
eta horien esanahia ulertzeko (ikus 1.1.a irudia). Halaber, gai da, hitz
egiteko aginduak emateko, agindu horiek prozesatzeko eta agindu horiek
hitz mintzatu bihurtzeko ahoan (1.1.b irudia). Hain zuzen ere, giza
espezieak gaitasun hori garatu du eboluzioan zehar, eta badirudi gaitasun
hori garatu duen espezie bakarra dela; are gehiago, gaitasun hori ezaugarri
biologiko bereizle bihurtu du, gainerako espezieetatik bereizten gaituena.
Labur esanda, gaitasun horrek egiten gaitu «pertsona».
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1.1. irudia. Eskema berberaz adieraz daitezke hizkuntza guztiak.
Sistema konputazional berberaz kudeatzen dira entzumenaren bidez
harturiko hitzezko soinua (a), soinu-mezuen prozesamendua eta
mintzamenaren bidez sorturiko hitzezko mintzoa (b).

Hizkuntza guztietako hiztunek betetzen dute eskema hori, eta horretan da
«unibertsala». Hortik harago, hainbat hizkuntza daude, eta kasu gehienetan
ezinezkoa izaten da hitzen bidezko komunikazio ona sortzea hizkuntza
desberdina darabilten hiztunen artean. Izan ere, hizkuntza bakoitzak bere
sistema propioa du; eta gramatika unibertsalaren eskema bera erabili arren,
bakoitzaren adierazpideak (hitzezko soinuak) oso desberdinak izan daitezke
formalki. Horregatik, interesgarria da hausnarketa egitea, hizkuntza
bakoitzak erabiltzen dituen elementu bereizgarriei buruz.

1.2. Hizkuntza bakoitzak bere sistema propioa du
Gramatika unibertsalari buruz esandakoak kontuan izanik, komeni da argi
zehaztea zertan bereizten diren hizkuntzak; alegia, zein elementu bereizgarri
dituzten, partekatzen dituzten ezaugarri komunez gain.
Agerikoa denez, hizkuntza bakoitzean mintzatzen diren hiztunek beren
sistema konputazionala dute zerebroan. Sistema konputazionala gizabanako
bakoitzarena da, baina, aldi berean, hizkuntza bereko hiztun guztien
sistemek erreferentzia-sistema berean funtzionatzen dute, ama-hizkuntzari
dagozkion arau berberekin eta hiztegi komun berarekin.
– Hizkuntza bakoitzak bere hiztegia du, ondare kolektibo modura,
guztien artean osatua eta adostua.
– Hizkuntza bakoitzak arau jakin eta zehatzak ditu (morfologia,
fonetika, sintaxia…), kolektiboak direnak, erkidegoko hiztun guztiek
era berean erabili eta interpretatzen dituztenak.
– Elementu kolektibo horiek partekatuz, hiztun bakoitzak bere aukerak
egiten ditu, parametroen konbinazio bereziak eginez.
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Hizkuntza bakoitzaren sistema propioa sortzailea eta eraikitzailea da;
horrela, hizkuntzak garatu egiten dira denboran zehar, etengabe aldatuz eta
egokituz, erabilerako eremuetan agertzen diren arazo berriak adierazi ahal
izateko. Hortaz, hizkuntzak —hizkuntza bakoitza— izate biziduntzat har
daitezke, sortu, hazi eta hil (desagertu) egin baitaitezke; eta beti ere
erabiltzaileen jardunean gauzatzen dira. Hizkuntzak, beraz, ez dira betikoak,
ez eta betiko ere; ez dira beti berberak, etengabe aldatzen, eboluzionatzen,
ari baitira.
1.2.1. Zenbait puntu eztabaidagarri giza hizkuntzaren sorreraz
Puntu honetara iritsita, hainbat galdera egin ditzakegu giza hizkuntzaren
sorreraz. Noiz sortu zen giza hizkuntza? Hizkuntza guztiak hizkuntza
bakarretik al datoz?
Argitu gabeko galderak dira horiek; ez dago adostasunik erantzunetan.
Sorkuntza-datari dagokionez, ikertzaile gehienek uste dute gaur egun giza
hizkuntzatzat dugun sistema Cro-Magnon (Homo sapiens) gizakiarekin
sortu zela, duela 50.000 urte inguru. Izan ere, horixe da gure espeziea, eta
nahikoa ziurtzat jo daiteke eboluzioaren ondorioz sorturiko espezie horrek
hasieratik zeukala hitz egiteko gaitasuna. Dena den, zaila da pentsatzea
lehenagoko Homo espezieek ere gaitasun hori ez eduki izana, hain era
garatuan ez bazen ere. Horregatik, batzuek askoz atzerago jartzen dute
sorrera-data, Homo habilis espeziearen garaian preseski, duela bi milioi urte
edo.
Argi dago, halere, sorreratik bertatik garatuz eta eboluzionatuz joan dela
etengabe giza hizkuntza. Argi ez dagoena da, hasieran hizkuntza bakar bat
izan ote zen edo gehiago izan ote ziren. Monogenesia izan zela uste dute
batzuek, hots, hasieran hizkuntza bakarra sortu zela. Horrekin lotuta dago,
adibidez, Babelgo dorrearen mitoa; horren arabera, protohizkuntza bakarra
egon zen, eta handik sortu dira gaur egungo hizkuntza guztiak. Poligenesia
izan zela uste dute beste batzuek. Hain zuzen, horien arabera, hasieran
hizkuntzarik gabe abiatu zen antzingizakia Afrikatik, eta denborarekin,
hizkuntza-taldeak sortu ziren Ekialde Ertainean, Europan, Asian eta
Amerikan.
Jatorria zein izan den jakin gabe ere, zientzialarien ustez, 6.000 hizkuntza
bizi daude gaur egun, baina horietako asko eta asko desagertzeko
―hiltzeko― zorian daude.

1.3. Hizkuntza guztiak dira baliokideak, baina desberdinak
Hizkuntza guztiak egokituta daude erabiltzaileen premietara, eta etengabe
eboluzionatuz doaz hiztunek bizitzeko bete behar dituzten zereginak
gauzatzeko. Izan ere, etengabeko eboluzioa jasaten dute egoera berrietara
egokitzeko, eta modu naturalean garatzen dira, adierazi beharreko
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kontzeptuak adierazi ahal izateko. Gaitasun horri dagokionez, hizkuntza
guztiak baliokideak direla esan dezakegu, hiztunen komunitate bakoitzean
sortzen diren premiei erantzuteko gai diren neurrian, nahiz eta garatze-bide
desberdinak izan, zeren premiak komunitatearen interes, bizimodu eta
kulturaren neurrikoak baitira.
Elkarrekin konparatzean, hizkuntza batzuk arlo jakinetan espezializaturik
egon daitezke, eta arlo horietan hiztegi zabalagoa izan dezakete. Baina,
potentzialki, hizkuntza guztiek eskaintzen dituzte posibilitate berberak
garatzeko; kontu bakarra da, aukera eta denbora izatea arloan arloko hizkera
lantzeko eta garatzeko.
Lehengo eskema bera erabiliz, diogun ezen, bere sistema propioan,
hizkuntza bakoitzak erlazio sendoa daukala ezarrita soinuaren eta
esanahiaren artean, eta erkidegoko hiztunek barneratuta daukatela erlazio
hori, umetatik, ia instintiboki. Nolanahi ere, erlazio hori erabat arbitrarioa
da, historian zehar kolektiboki ezarritakoa, eta modu naturalean hiztunen
artean partekatua. Soinu bakoitzari zer esanahi dagokion, hori guztiz
arbitrarioa da. Horrela, bi hizkuntza desberdinetan soinu berbera sortu arren,
bi kontzeptu oso desberdin adieraz daitezke batean eta bestean; esaterako,
hori gertatzen da euskarazko beso (‘gorputzadarra’) eta gaztelaniazko beso
(‘musua’) hitzekin. Hiztunek naturalki egina dute erlazio hori garunean, eta
bat-batean deskodetzen dute informazioa.
Bestalde, sortzailea da hizkuntza-sistema, soinu-konbinazio berriak eratu
edo sor ditzakeelako, sistema hori barneratuta daukaten hiztunek beregana
dezaketena; horrek erabilera-eremuak zabaltzeko gaitasuna ematen dio
hizkuntza-erkidegoari, baita hizkuntzari berari ere.

1.2. irudia. Hizkuntza jakin bakoitzaren hiztunek bat-bateko
prozesamenduaz erlazionatzen dituzte soinua eta esanahia, bai
entzundako soinuaren kasuan, bai ahoskatutakoarenean.

Horregatik diogu hizkuntza bizirik dagoela, etengabe aldatzen, nahiz eta
sarritan konturatu ere ez garen egiten, aldaketak oso txikiak izan

Giza hizkuntza: hizkuntza-sistema eta erabilera

25

daitezkeelako kasu bakoitzean. Baina denboraren joanean, aldaketa txiki
horien eboluzioz eta garapenaz, hizkuntza berriak sor daitezke, sarritan
bestelako elementuak ere baitaude; kasurako, ezaugarri bereizle propioak
dituzten komunitate trinkoak egituratu daitezke eremu espazial txikietan, eta
denborarekin, hizkuntza beraren dialektoak sor daitezke; eta, dialektoak are
gehiago garatuta eta banatuta, nortasun bereziko hizkuntza berriak ere sor
daitezke.
Hizkuntza guztietan berdintsu ageri dira ezaugarri horiek, eta ez da egia
hizkuntza batek edo besteak gauzak adierazteko ahalmen gutxiago duenik,
edo gai landuetarako balio ez duenik, edo mundu modernorako egokia ez
denik edota tankera horretako iritzirik. Hala ere, behin baino gehiagotan
entzun izan ditugu horrelako iritziak euskarari buruz.
Hizkuntza guztiek dute ahalmen edo gaitasun bera komunikaziobeharrizanak betetzeko. Hortaz, ez du zentzurik esateak hizkuntza batek «ez
duela honetarako edo hartarako balio—. Autore hauen aipuak dioenez,
All languages are vigorous, dynamic and constantly changing, complete,
expressive and completely logical, not one superior to another.
Fromkin & Rodman, An Introduction to Language (1998)

Ez dago hizkuntza «primitiborik», ez eta hizkuntza «modernorik» ere.
Diferentzia bakarra lexikoan datza: hizkuntza batzuek beste batzuek baino
garatuagoa dute hiztegia (ingelesak informatikaren arloan, adibidez),
esparru berri horietan besteak baino lehenago edo sarriago erabili izan
direlako. Gai honen harira, irakur ezazu The Wall Street Journal aldizkarian
argitaratutako artikulu bati nola erantzun zion Juan Uriagereka
hizkuntzalariak:
(...) El euskera es diferente, ya se sabe, a las lenguas de su entorno. Dicho
esto, es una lengua natural como cualquier otra, que en sí misma no tiene
nada de extraño. No existe un solo proceso lingüístico en el vasco que no se
aprecie en alguna otra lengua del mundo; no podría ser de otro modo, porque
todas las lenguas, todas, se basan en la misma arquitectura mental. Lo que
difiere de una a otra, a nivel estructural, es trivial en sí mismo: dimensiones
de variación como si se pronuncian obligatoriamente o no los sujetos (en
inglés sí, en castellano no), si se ponen las frases de preguntas como qué o
quién al principio de la oración (en castellano y en inglés sí, en chino no), y
así sucesivamente. Lo único que tiene de único el euskera, a ese nivel, es la
combinación de esas diferencias ‘paramétricas’. Por eso nos fascina a los
científicos. ¿Qué quiere decir, entonces, que una lengua, el vasco o cualquier
otra, sea retrógrada? Es, desde luego, posible que la combinación de
estructuras observadas en el euskera se corresponda a un estado más o menos
arcaico de las diferentes manifestaciones estructurales que se dan en las
lenguas del mundo. Eso es una cuestión a debatir, racionalmente, y yo mismo
me encuentro inmerso en un debate con varios de mis colegas para examinar
esa posibilidad ―que será o no será cierta, como todo en ciencia―. Pero en
cualquier caso no tiene nada que ver con una implicación de que una
combinación de estructuras sea más o menos avanzada, en ningún sentido,
del mismo modo que un animal que ha cambiado relativamente poco en su
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estructura a lo largo de su evolución (digamos, el tiburón, cuyo origen se
remonta a unos doscientos millones antes que el de los dinosaurios) no puede
estar mal adaptado a su medio si ha sobrevivido hasta ahora (o si no, que
cualquier simio se enfrente de tú a tú con un tiburón en el agua).
Juan Uriagereka, “Pastores y zagales” (El Correo, 2007ko azaroaren 11n)

1.4. Erabilera da hizkuntzen biziaren eta garapenaren gakoa
Labur esanda, hizkuntza guztiak potentzialki baliokideak dira, baina, aldi
berean, desberdinak berezitasunetan. Eta potentzialki baliokideak direnez,
itzulpenak egiten dira hizkuntza batetik bestera, komunitate desberdinetako
hiztunen antzeko bizipenak adierazteko baliokidetzak kontuan izanik.
Horrela, hizkuntza batean garatzen diren gaitasunak baliagarriak dira beste
hizkuntzetan erabiltzeko ere.
Baina hizkuntzak garatzeko, landu egin behar dira; eta hizkuntza
lantzeko, erabili egin behar da. Horretan dago hizkuntza bat bizirik
izatearen gakoa. Gurpil zoro baten antzeko eboluzioa gertatzen da: landu
gabeko hizkuntzak garatu gabe geratzen dira; arlo batean garatu gabe
dauden hizkuntzak ez dira arlo horretan erabiltzen; erabiltzen ez den
hizkuntza antzu geratzen da; antzu geratzen den hizkuntza ez da hiztunen
artean partekatzen; hiztun-komunitaterik ez duen hizkuntza ezin trasmiti
daiteke hurrengo belaunaldira; hurrengo belaunaldira pasatzen ez den
hizkuntza desagertze bidean dago, hiltzeko zorian... eta lehenago edo
geroago, desagertu egiten da.
Liburu honen aztergaia euskara teknikoa da, bereziki ingeniaritzaren
arloan erabiltzen dena. Hortaz, ingeniaritzako erabilera espezializatuko
euskara lantzea eta garatzea da helburu nagusia, berez euskararen parte bat
baino ez dena, baina jakintza horrek markaturik dagoena. Bereziki,
euskarazko komunikazioa landu dugu ingeniaritzaren arloan, hots, ingeniari
euskaldunen arteko komunikazioa, ahoz eta idatziz euskaraz aztertuz eta
landuz ingeniaritzako gaiak, hiztunen erkidegoa sendoa sortzeko asmoz,
arloko eremuak landuz eta arloko hiztegia eta esamoldeak garatuz eta
partekatuz, kode bizia eratuz.

2. Hizkuntza-arauak
Bizitzako beste hainbat arlotan bezala, hizkuntzaren erabilera ere arauturik
dago. Gai honetan, mota desberdinetako hizkuntza-arauak aipatuko ditugu,
eta bakoitzaren ezaugarriak eta balioa zehazten saiatuko gara.

2.1. Zer dira hizkuntza-arauak?
Oro har, hizkuntza-arauak hiztunen erkidegoan neurri batean edo bestean
onarturiko itun edo hitzarmenak dira.
Horietako batzuk hizkuntzaren beraren barnekoak direla esan daiteke,
aurreko garaietatik datozenak, hizkuntzaren eboluzio naturalean hiztunen
praktikak sortuak, eta eguneroko harremanetan berez ikasiak; idatzi gabeak,
baina hiztunek inplizituki onarturikoak. Horrelakoak dira, adibidez,
gramatika-arauak, hiztunek umetatik ikasitakoak, hala nola egiturazkoak,
sintaktikoak, fonetikoak…
Beste arau batzuk hizkuntzaren eboluzio naturaletik kanpokoak dira,
erakunde batek berariaz ezarritakoak, hala nola arau ortografikoak
(Akademiak jarriak). Arau pragmatikoak ere badaude, talde jakinetako
ohiturek eta erabilera bereziek sorturikoak, hala nola erregistroak edota
erabileraren araberako adiera bereziak (entonazioz eginikoak, adibidez).

2.2. Hizkuntzaren barne-arauak
Hizkuntza-erkidego bateko hiztunak jaio direnetik daude murgildurik beren
hizkuntza-sisteman, eta modu naturalean bereganatzen dituzte haren barnearauak, berez. Eta erkidegoko kide guztiek bereganatzen dute sistema hori,
neurri handian behinik behin, gutxitasun fisiko edo psikikoren bat izan
ezean. Mota horretakoak dira, adibidez, gramatika-arauak.
2.2.1. Gramatika-arauak
Hitzak eratzeko moduak eta hitzak konbinatzeko moduak dira gramatikaarauak. Hizkuntza-sistemaren ezaugarriak dira, berezkoak, aurretiaz inon
«idatzita» ez daudenak, ahozko erabileran belaunaldiz belaunaldi
transmititzen direnak, ia konturatu gabe, hizkuntza normaltasunez erabiltzen
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denean. Denborarekin, hizkuntzalariek identifikatu egiten dituzte hiztunen
hizkeran, ikerketaren bidez; baina ez dituzte asmatzen edo ezartzen,
hizkuntzalariek identifikatu aurretik ere baziren-eta. Hizkuntza bereko
hiztunok partekatzen ditugu arau horiek, intuitiboki, nahiz eta gehienok ez
garen horretaz kontziente. Izatez, analfabetoek ere ezagutzen dituzte, nahiz
eta azaltzen jakin ez; baina oso trebeak izan daitezke arauak erabiltzen. Izan
ere, hori besterik ez da hitz egiten ikastea, gramatika-arauak prozesu
horretan bereganatzen baititugu, inplizituki.
Gramatika-arauen artean, batetik, egiturazko arauak ditugu. Euskararen
kasuan, adibidez, gure hizkuntza ergatiboa izatea egiturazko araua da.
Kasurako, /nik esan dut/ esan behar da, eta /ni esan dut/ esatea gaizki dago; edo,
bestela esanda, ez da euskara. Zergatik den hori? Bada, euskaldun
(euskarazko hiztun) normal guzti-guztiek horrela esaten dutelako. Euskaraz
hitz egitean, /-k/ marka horrek ez du inolako esanahirik gehitzen, baina
beharrezkoa da esaldia ondo eratuta egoteko. Non dago «idatzita» arau hori?
Inon ere ez, «inork» ez du arautu. Euskararen sistemaren parte da; horrela
da, eta kito. Azken batez, guk ezagutzen ditugun mota guztietako testuetan
horrela delako eta gurasoengandik haurrengana horrelaxe transmititu
delako, belaunaldiz belaunaldi.
Badira, halaber, arau sintaktikoak. Horien arabera badakigu hitzak
lotzean ordena hartu behar dela kontuan, eta, adibidez, /lagunaren telefonoa/
esan behar dela; eta badakigu, halaber, /telefonoa lagunaren/ gaizki esanda
dagoela, hots, ez dela euskara normala. Kasu horretan ere, arrazoia
sistemaren barnekoa dela diogu, hiztun guztiek horrelaxe esaten dutelako;
alegia, ordena hori gure hizkuntza-sistemaren ezaugarria da.
Zer esanik ez, hizkuntza bakoitzak bere soinuak ditu, bere fonetika edo
arau fonologikoak. Alegia, hitzen soinua hartu behar da kontuan. Adibide
modura, euskaraz /hartzen/ esatean ondo ahoskatu behar da /-tz-/ kontsonantea
(digrama) eta ez dago ondo /hartxen/ balitz bezala ahoskatzea, hau da, /-tx-/
digramari dagokion soinua erabiliz. Horrela ahoskatzea gaizki legoke; hori
arau fonetikoa da, hizkuntza-sistemaren ezaugarria. Euskal hiztunak
garenez, badakigu hots-konbinazio batzuk onargarriak direla; baina beste
batzuk, ez. Labur esanda, hizkuntza bakoitzak bere hots-legeak ditu eta
euskal hiztunek inkontzienteki ezagutzen dituzte lege horiek. Hortaz,
hizkuntzalaritzako terminologia erabiliz, hiztunak bere hizkuntzako sistema
fonetiko-fonologikoari buruzko jakinduria duela esango dugu.
Gainera, hizkuntza bakoitzak bere hitzak ditu, edo, bestelako hitzekin
esateko, bere lexikoa du. Izatez, hitzak modu arbitrarioan sortuak eta eratuak
dira, eta bakoitzak bere esanahia du, hots, bere semantika. Bi hizkuntza
desberdinetako hitzek soinu eta idazkera berberak izan arren, oso esanahi
desberdinak izan ditzakete. Esate baterako, euskarazko /mando/ (‘animalia’)
hitzak eta erdarazko /mando/ (‘agintaria’ edo ‘agintailua’ ) hitzak oso esanahi
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desberdina dute; antzera gertatzen da euskarazko /ola/ (‘lantegia’,
‘burdinola’) eta gaztelaniazko /ola/ (‘olatua’, ‘uhina’) hitzekin.23
Bestetik, hizkuntzen arabera, hiztegiko osagaiak modu jakinean elkartzen
dira, eta ezin dira bestela lotu, hizkuntza bakoitzak bere konbinazio-arauak
baititu. Kasurako, euskaraz /euria ari du/ esan daiteke ‘ura jausten ari da
zerutik’ esanahiarekin, baina ez da onargarria /*euri ari du/, /*euriak ari du/ edo
/*euria ari naiz/ esatea; ez du zentzurik, horiek ez dira euskara.
Arazoa are gehiago korapilatzeko, kontuan izan behar da bi pertsonaren
arteko komunikazioan hartzaileak (entzuleak) interpretatu egin behar duela
sortzaileak (hizlariak) diotsona, mezuz mezu edo esaldiz esaldi. Horretan,
pragmatika-arauak daude, hizkuntzaren erabilerarekin lotuak, esaldia
testuinguru batean interpretatzen laguntzen digutenak. Esate baterako,
jarraian azaltzen diren hiru elkarrizketa labur hauetan, hiru gauza desberdin
komunikatu nahi izan ditu hiztunak /euria ari du/ esatean.
a) —Kalera joan ahal naiz?
—Euria ari du!
b) —Botak jantziko al ditut?
—Euria ari du!
c) —Sandaliak jantziko al ditut?
—Euria ari du!

Nahiz eta erantzunean perpaus berbera erabili duen hiru kasuotan,
testuingurua kontuan izanda, lehenengo kasuan ezezkoa komunikatu edo
iradoki du, bigarrenean botak janztea iradoki dio, eta hirugarrenean, ez
lituzkeela sandaliak jantzi behar. Hiztunak ez ditu gauzak esplizituki
adierazi, inplizituki iradoki baizik, eta, ziurrenik, galdera egin duenak
horrela «interpretatuko» du eman zaion erantzuna, pixka bat pentsatuz gero.
Hain zuzen, pragmatika da esaldiak nola interpretatzen ditugun azaltzen
duen jakintza-esparrua.
2.2.2. Hiztunaren jakinduria eta gramatikaren moduluak
Gure espaziearen ezaugarri genetikoa denez, jaiotzatik dugun hizkuntzagaitasunari esker ikasten dugu hizkuntza erabiltzen; alegia, hizkuntzaren
bidezko mezua sortzen eta guregana iristen dena ulertzen eta interpretatzen.
Eta une batetik aurrera, kontzienteki esan dezakegu badakigula euskara (edo
beste edozein hizkuntza), horretan arazo berezi gabe mintzatzen garelako.
Baina zer da hizkuntza bat «jakitea»? Kontzeptu hori beste nolabait
ulertzeko, beren multzotasunean hartuko ditugu aurreko ataleko gramatikaarauak, hiztunaren jakinduria linguistikoa gramatikarekin lotu ahal izateko.

23
Hain zuzen, Tolosan ospatu den 2013ko Kilometroak jaialdirako logotipoan /ahora/ hitza
erabili dute /euskara ahora/ esamoldearekin, kontuan izanik zer bi esanahi desberdin dituen
euskaraz eta gaztelaniaz.
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Hasteko esango dugu hiztunak jakinduria berezia duela bere hizkuntzaren
sistema fonetikoari buruz. Jaio denetik nola edo hala berba egiten (entzunez
eta ahoskatuz) saiatu denez, fonetika bereziaren jabe egin da, badaki zein
diren bere hizkuntzako soinuak eta zein ez, eta txiki-txikitatik natural
bereizten ditu, soinu bakoitzetik informazio errepikagarria hartuz: umea gai
da oinarrizko soinuak entzun eta errepikatzeko.
Oinarrizko soinu horiekin eraikitzen ditu bere hizkuntzan balio duten
silabak eta morfemak, gero hitzak osatzeko «adreilu» modukoak izango
direnak, hitzen osagaiak. Morfema batzuek ekarpen handia egingo diote hitz
osoaren esanahiari, eta hiztunak barneraturik izango du esanahi hori bere
burmuinean. Esate baterako, /edertasun/ hitza entzuten badu, badaki horrek bi
atal dituela eta biek batera /eder + -tasun/ esanahi berria osatzen dutela.
Gainera, hiztuna gai da osagai horiek beste batzuekin elkartzeko, eta hitz
berriak sortzeko eta ulertzeko gaitasuna du; hots, aurretik inoiz entzun ez
duen egitura bereko hitz berri bat uler dezake, kasurako /magnetikotasun/ hitza
(baldin /magnetiko/ hitzak zer esan nahi duen badaki, noski). Era horretan,
hitzen forma landuz (morfologia lexikoa), hitz berriak sortzen ditu (hiztegia
zabaltzen du), eta kontzeptu eta esanahi berriak sortzen, lantzen eta garatzen
ditu (semantika).
Hiztegia ondare kolektibo bat da, hizkuntza bera partekatu eta erabiltzen
duen komunitatearena, hiztun-erkidego (gizarte) horren esperientzia biltzen
duena. Pixka bat aztertuz kontura gaitezkeenez, mota desberdinetako hitzak
biltzen dira hiztegietan: batzuek objektuak (izenak) adierazten dituzte, gauza
horiek izendatuz; beste batzuek gauzen edo kontzeptuen ezaugarriak
(adjektiboak) adierazten dituzte; beste batzuek ekintzak, jarduerak eta
gertaerak adierazten dituzte (aditzak); eta abar. Hain zuzen, horrelako
multzoei kategoriak deritze. Horrez gain, hitz bakoitzaren inguruko osagaiei
buruzko informazioa ere ematen da hiztegietan (azpikategoriak). Esate
baterako, aditzen kasuan, zer motatako elementuak har ditzaketen zehazten
da; horrela, badakigu etorri aditzak nor eta nondik elementuak onartzen
dituela, edota esan aditzak nork, zer eta nori osagaiak izan ditzakeela.
Beste morfema batzuek ez diote ekarpenik egiten hitzaren esanahiari
baina funtsezkoak dira hitzak elkarrekin lotzeko segida batean, lehenik
sintagmak eta ondoren esaldiak egituratu ahal izateko (morfologia flexiboa);
adibidez, /etxeko atea/ diogunean, funtsezkoa gertatzen da /-ko/ morfema hori,
nahiz eta /etxe/ hitzaren esanahia aldatzen ez duen. Baina beharrezkoa da
euskaraz bi hitzak lotzeko (ordena horretan, gainera). Horrez gain, lotura
horrek esanahia (atea nongoa den, kasu honetan) gehitzen dio multzoari,
beste maila bateko unitatea sortuz.
Iritsi gara esaldien mailara. Eman dezagun esaldi arrunt bat: /Irakasleak
Horretarako, lehenik hitzak hartu ditugu hiztegitik
(irakasle, ipuin, bat, irakurri, haur), esaldiaren «adreiluak», eta morfologia
flexiboaren bitartez, sintaxiak eskatzen dituen morfemak eta lotura-hizkiak

ipuin bat irakurri die haurrei/.
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gehituz, sintagmak sortu ditugu (/irakasleak/, nork singularra; /ipuin bat/, zer
singularra; /irakurri die/ aditza bere komunztadurekin; /haurrei/, nori,
pluralean); eta guztien artean esaldia osatu dugu. Alegia, hots-kate bat
antolatu eta osatu dugu, bere soinu (fonetika) eta esanahiarekin (semantika).
Hori guztia biltzen du «gramatika» kontzeptuak. Hara nola azaldu duten
ideia hori autore batzuek:
Kalera aterako bagina eta jendeari galdetu gramatika zer den, erantzunik
arruntena, zalantzarik gabe, liburu bat dela izanen litzateke, eskolan ikasten
den liburua eta hizkuntza baten berri ―ohi denez, norberaren hizkuntzaren
berri― ematen duena. Gramatika, baina, liburu bat barik arras desberdina
den beste zerbait dugu, izan ere hiztunen buruetan dagoen mekanismo gisa
defini baitaiteke; azken batean norbaitek hizkuntza batez egiten badakiela
esateak hizkuntza horren gramatikaren jabe dela esan gura duelako …/...
gizaki guztiok gara gauza hizkuntza baten bidez pentsamendua antolatzeko
eta modu berean gai hizkuntza horretaz komunikatzeko; hots, gizaki guztiok
─gizaki izateagatik beragatik─ gramatika baten jabe gara… Erran nahi baita,
gizaki guztiok badaukagu zer edo zer amankomunean, gramatika baten jabe
izateko gai egiten gaituena…
(Eguzkitza eta Etxebarria, Hizkuntzalaritza orokorra: arazoak eta ikuspegiak,
2004: 34-36)

Aipaturiko kontzeptuak modu eskematikoan adierazi ditugu ondoko
kontzeptu-mapan.

Atal honekin bukatzeko, beste bi ezaugarri ere aipatzea komeni da,
gramatika-arauei dagokienez elkarrekin lotuta doazenak: errekurtsibitatea
eta sorkuntza. Hizkuntza errekurtsiboa izateak esan nahi du arau berberak
behin eta berriro erabili ahal izatea, esaldi berriak sortzeko. Hortaz, giza
hizkuntzaren ezaugarri sortzailea da errekurtsibitatea; izan ere, elementu edo
hitz gutxi batzuk arau jakinen bitartez behin eta berriro konbinatuz eta
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gehituz, nahi adina esamolde berri osa baititzakegu, mugarik gabe. Esate
baterako, lehenago aipaturiko /irakasleak ipuin bat irakurri die haurrei/ esalditik
abiatuz, esaldi horretan elementu berriak gehi ditzakegu, ezin konta ahala
esaldi berri eratuz, hala nola:
Irakasleak ipuin bat irakurri die haurrei.
Irakasle berriak ipuin bat irakurri die haurrei.
Irakasle berriak Italiako ipuin zahar bat irakurri die haurrei.
Irakasle berriak Italiako ipuin zahar bat irakurri die Saharatik etorritako
haurrei.
…

Gauzak horrela, hiztun oro sortzailea da, bere kabuz konbinazio berriak sor
baititzake; alegia, beste inork inoiz esan ez dituen hots-kateak sor ditzake.
Sortzaile izate horrek berekin dakar berritasuna eta bizitasuna, hizkuntza
etengabe sortzen ari baita bere hiztunengan. Izaki bizidunen metafora
harturik, hizkuntzak bizirik daude erabiltzen diren heinean; eta erabilera da
bizitasunaren seinale. Etengabe galtzen dira osagai batzuk erabiltzen ez
direlako (hitzak eta esamoldeak, kasurako), eta etengabe sortzen dira osagai
berriak (hitz berriak, esamolde berriak), bizitzako arlo berrietan erabiltzeko
beharrezkoak baitira. Horixe besterik ez da hizkuntzak bizirik irautea:
etengabe eboluzionatzea inguruko baldintzetara egokitzeko ahaleginean.

2.3. Hizkuntzaren kanpo-arauak
Eboluzioaren metaforarekin segituz, giza hizkuntza oro kanpoko inguruneko
baldintzetara egokitzen denez, bestelako arau batzuk agertzen/sortzen dira
bidean, berez hizkuntzaren barnekoak ez direnak, baina hizkuntzaren
erabileraren ondorio direnak eta, aldi berean, erabileran eragina dutenak.
Hori dela eta, bestelako kontzeptuak landu behar ditugu, hizkuntzaren
funtzionamendu erreala ulertzeko asmoz.
2.3.1. Hizkuntza-aldaerak
Hiztunen etengabeko sorkuntza eta erabileraren erabileraz, espazioan eta
denboran zehar garaturiko hizkuntza guztiek aldaera bereziak dituzte. Mota
desberdinetako hizkuntza-aldaerak kontsidera ditzakegu:
− Batetik, aldaera geografikoak ditugu. Lurralde berean bizi diren
hiztunen arteko komunikazioaren ondorioz, aldaera morfologikoak,
fonetikoak, semantikoak… nagusitzen dira tokian tokiko hizkeran, eta
horrela eremu geografiko jakinetan dialektoak sortzen dira, alegia
hizkuntza bakoitzaren aldaera geografikoak.
− Dena den, aldaeren barnean hizkuntza-erregistroak ere badira.
Kasurako, izan daiteke elkarrizketa formala edo informala; ez da
gauza bera ezagunekin edo ezezagunekin hitz egitea (euskaraz,
adibidez, lagunarteko hitanoak bere baldintzak ditu); ez da berdin hitz
egiten tabernan lagunekin eta etxean familiarekin; bestalde, egoera
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formaletan (testu ofizialetan, erakundeekiko harremanetan…) eta testu
idatzietan aldaera estandarra erabiltzen dugu (euskara batua), eta
ahozkoetan saiatu egiten gara aldaera estandarrera hurbiltzen.
− Azkenik, komunikazioaren gaien, helburuen eta egoeren ondorioz,
aldaera funtzionalak sortzen dira; esate baterako zientzia eta
teknikako euskarak zenbait ezaugarri berezi ditu, espezialitateko
hizkera berezia osatzen dutenak.
Aldaera horiek guztiak batera existitzen dira, eta hizkuntzaren egoera
normalaren adierazle dira; gehiago oraindik, osasuntsu dauden hizkuntzetan
aldaera horiek normal bizi dira, zein bere arloan. Ez dira elkarren aurkako,
elkarren osagarri baizik. Baina nola jakin dezake hiztunak kasu bakoitzean
zein aldaera erabili?
2.3.2. Arau soziopragmatikoak
Aurreko galderaren erantzuna honako hau da: arau soziopragmatikoek
erabakitzen dute komunikazio-egoera bakoitzean zein hizkuntza-aldaera
erabili. Arauok estuki lotuta daude gizartearekin eta bertako ohiturekin, eta
hiztunen arteko harremanen izaerarekin dute zerikusia. Esate baterako,
ikasleen eta irakasleen arteko harremana ez da lagunen artekoa, bestelakoa
baizik; eta horrek hizkuntza-aldaera zehatza erabiltzera darama.
Hain zuzen, irakaskuntza arautuaren kasuan, irakaslek eredu estandarra
erabili behar du, bereziki produkzio idatzian; eta ahozko hizkera bera ere
eredu estandarrera hurbiltzen saiatuko da; bestela esanda, hizkera «landuan»
mintzatuko da, ahoskera zainduz, bokalizazioaz arduratuz, terminologia
egokiaz baliatuz… Hitz batean, «irakasle modura» hitz eginez, hots,
irakasleei dagokien eran. Gisa berean, ikasleak ere eredu berera moldatuko
dira lan akademikoan.
2.3.3. Estandarizaziorako eta normalizaziorako arauak
Estatu (edo inperio) bat dagoenean, askotan lehenengo pausoetakoa
izaten da hizkuntzaren estandarizazioa eta normalizazioa bultzatzea. Gure
eremu geografikoan horrelaxe gertatu da gaztelaniaren eta frantsesaren
kasuan, nahiz eta estatu bietan hainbat hizkuntza eta hainbat dialekto egon.
Zer esanik ez, estandarizazioa hizkuntza guztietan eta dialekto bakoitzean
ere bultza daiteke; baina, asmo hori gauzatzeko, erabakiorra da estatuko
administrazioaren jokamolde politikoa, eta ez da hori izan gure kasua.
Espainiaren kasuan, estatu bakarra ezarri zenetik bertatik hasi ziren
horretarako ekimenak. Preseski, Nebrijak jadanik 1492an bertan argitaratu
zuen Gramática Castellana, eta horrekin bateratsu etorri ziren Diccionario
latino-español (1492) eta Vocabulario español-latino (1495). Lanak
biribiltzeko, Reglas de ortografía española (1517) etorri zen, eta horren
bigarren pauso osatua, Nebrija hil eta geroago, Reglas de ortografía en la
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lengua castellana (1523) lanarekin. Denborak ematen digun perspektibatik
esan dezakegu lan hori funtsezkoa izan zela espainiar inperioa ezartzeko.
Testu idatzien normalizaziorako arauak ematea izan ohi da hizkuntza
ofizial guztien ezarpenerako abiapuntua. Gehienetan, estatuetan onarturiko
Akademiek ematen dituzte eta estatuek derrigorrez ezartzen dute beren
normatiba; ez beti, ordea, zeren batzuetan erakunde prestigiodun baten
eredua nagusitzen baita erabileran, Ingalaterraren kasuan Oxford eta
Cambridge unibertsitateekin gertatzen den bezala.
Sarritan, lehen pausoetarikoa ortografia finkatzea da, eta hori prozesu
luze baten eta eztabaida askoren ostean adostu behar izaten da azkenean.
Adibidez, Espainiaren kasuan, Real Academia Españolaren lehen lana arau
ortografikoak ematea izan zen (1727). Geroago, XIX. mendean, gaztelania
(«la lengua del imperio») ezarri zen irakaskuntzan, derrigorrez, estatu
osoan.24
2.3.4. Euskararen estandarizaziorako eta normalizaziorako arauak
Euskararen kasuan, estatu propiorik eduki ez arren ere, ortografiatik hasi
zen gehienbat estandarizazioa, eta esan dezakegu prozesu luzea izan dela eta
gaur egun ondo finkatuta dagoela.
Lehenengo saio «ofiziala» Joanes Leizarragak egin zuen, Joana III.a
Nafarroako erreginaren babespean (1571); esan behar da, halere, orduko
helburua nagusia boterea/protestantismoa finkatzea izan zela, ziurrenik.
Geroagoko testuetan tokian tokiko estatuetako hizkuntza ofizialen
ortografiaren jarraipena egin zen; alegia, gaztelaniaren edo frantsesaren
ortografia hartzen zen oinarritzat, kasuan kasukoa. Labur esanda, ez zen
landu euskararentzako ortografia bateratuaren arazoa.
Dena den, XIX. mendearen bukaeran eta XX.aren hasieran hainbat
eztabaida eta biltzar egin ziren, eta horrela prozesu bat gauzatu da gaur
egungo ortografia finkatu arte. Ekimen aipagarrienak hiru hauek izan ziren:
– Hendaiako Congreso Ortográfico (1901) izenekoan euskal ortografia
arautuaren premia planteatu zen, baina ez zen emaitza bateragarririk
lortu. Kongresuak bigarren parte bat izan zuen Hondarribian (1902).25
– Berriro plazaratu zen gai berbera Euskaltzaindiaren sorrera ekarritako
I Congreso de Estudios Vascos (Oñati, 1918) izenburuko batzarrean.26
24

Gai horri buruzko informazio historiko zabal eta ondo dokumentatua liburu honetan lor
daiteke: Zabaleta, 2000.
25
Mikel Zalbideren lan interesgarria kontsulta daiteke gai honetaz Interneten, HendaiHondarrabietako biltzarrak: XX. mendeko hizkuntza plangintzaren iturburu izenburupean,
helbide elektroniko honetan:
<http://escueladesara.files.wordpress.com/2008/08/euskera-batua-hondaribia-etahendaiako-bilerak.pdf>
26
Lehen Kongresuari buruzko informazioa:
<http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/riev/10/10098111.pdf>
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– Ortografiari buruzko gaur egungo araua Arantzazuko Biltzarra (1968)
deritzon batzar nagusian bideratu zen.27
Arantzazuko Biltzarraren ondoren, Euskaltzaindiak araugintza berria
bultzatu du azken urteotan, euskara batu estandarra finkatzeko.
Euskaltzaindiaren arauak izenekoen artean bereziki aipatzekoak dira
Hiztegi Batua (bertan hitzen forma estandarrak zehaztu dira) eta arau
morfologiko-sintaktikoak. Horiek guztiak dira unibertsitatean erabiltzen den
euskararen aldaera akademikoa oinarria, unibertsitateko ikasleek ikasi eta
aplikatu beharrekoak. Nolanahi dela, horiez gain, bestelako arau akademiko
espezifikoak ere badira.
2.3.5. Arau akademiko-zientifikoak
Euskara estandarrari dagozkion arau orokorrez gain unibertsitateetan eta
aldizkari zientifikoetan bestelako estilo-arauak ezartzen dira, eta horiek ere
ikasi eta landu behar dira. Besteak beste, txostenak nola aurkeztu behar
diren erabat arauturik dago, hala nola karrera-bukaerako proiektuen atalak
eta ereduak, liburu eta artikuluetako erreferentzia bibliografikoa idazteko
modua, eta baita beste hainbat dokumentu aurkezteko modua ere. Zer esanik
ez, arau horiek ikasi eta aplikatu beharrekoak dira.
Arau akademikoen artean, interes berezia dute zientzia eta teknikarako
nazioarteko arauek. Horrelakoak, mundu osoko zientzialariek antolaturiko
biltzarretan erabakitzen dira, eta argitalpenetan nahitaez betetzekoak dira.
Horrelakoak dira, besteak beste, magnitude eta unitate fisikoen izenak,
sinboloak eta idazkera, adierazpen matematiko eta fisikoen idazkera,
formulazio eta nomenklatura kimikoa… Arau horiek nazioartekoak dira,
mundu osorakoak (ISO arauak, IUPAC arauak…), eta unibertsitateko
ikasgaien artean daude. Ortotipografia teknikoa deritzon arloa arau horiek
aplikatzean datza. Ingeniaritzako testuen arazo espezifikoak lantzean
aztertuko ditugu arau horiek.

27
Funtsezkoa izan zen Koldo Mitxelenak Ortografia izenburupean aurketuriko txostena,
helbide honetan eskura daitekeena:
<http://www.euskaltzaindia.net/dok/arauak/Araua_0000.pdf>

3. Hizkuntza-aldaerak
Hizkuntza jakin bat darabilten pertsonek beren nortasuna dutenez, ezin aurki
daitezke guztiz berdin hitz egiten duten bi pertsona; bakoitzak bere era du,
berba egiteko modu propioa. Erabileraren erabileraz, hala ere, denbora luzez
toki berean edo harreman iraunkorrean bizi diren talde txikietako hiztunen
hizkerak ezaugarri komun asko sortu eta finkatzen ditu, eta, ekinaren ekinez,
kasu batzuetan ezaugarri horiek berezitasun bihurtzen dira.
Urteak pasatu ahala, hiztun-talde baten ezaugarriak hizkuntza bera
darabilten beste hiztun-talde batzuetatik bereizteko modukoak bihurtzen dira
azkenean, nahiz eta batzuek eta besteek elkar ulertu, bakoitza bere hizkeran
hitz egin arren. Horrela, hizkuntza aldatuz doa denboran zehar (diakronia)
eta espazioan zehar (diatopia); eta hizkuntza berberaren hizkuntza-aldaerak
sortzen dira.

3.1. Zer dira hizkuntza-aldaerak?
Hizkuntza-aldaerak dira hizkuntza bereko hiztun-talde batzuek darabiltzaten
hizkera bereziak, desberdintzat identifika daitezkeenak, talde bakoitza
hizkuntza bereko beste taldeetatik bereizten dutenak, eta hiztun-taldea
identifikatzeko balio dutenak. Alegia, hizkuntza-aldaerek hizkuntza bereko
hiztunen arteko desberdintasunak adierazten dituzte. Eta bizirik dagoen
hizkuntza baten barnean elkarren ondoan bizi dira aldaera guztiak. Hori
egoera normala da hizkuntza guztietan; are gehiago, ondo garaturiko
hizkuntzek hainbat aldaera dituzte, eta aldaerak izatea normaltasunaren eta
bizitasunaren seinalea da.
Hizkuntza-aldaerak beti sortzen dira komunitate berezietan, bata bestetik
nolabait bananduta daudenetan. Komunitate bakoitzeko hiztunek elkarren
artean duten etengabeko komunikazioan, behin eta berriro aukeratzen
dituzte hizkuntzaren elementuak (hitzak, ahoskera, morfologia, sintaxia…),
harik eta forma jakin batzuk ohiturazkoak bihurtzen diren, taldearen forma
«propioak», komunitatearen nortasun kolektiboaren adierazle. Aukeraturiko
forma horiek ez dira zertan izan hizkuntza bereko beste komunitateetan
erabiltzen direnak, eta denborarekin, ia konturatu gabe, forma propio horiek
bereizletzat hartzen dira; horrelakoetan, hizkuntza-aldaera bihurtu direla
esan dezakegu.
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3.2. Hainbat motatako hizkuntza-aldaerak
Hiztun-komunitate trinkoak sortzeko askotariko faktoreak daudenez, era
berean, hainbat motatako hizkuntza-aldaerak sortzen dira.

3.1. irudia. Hizkuntza-aldaerak sortzeko hiru norabide nagusiak.

Dena den, sorreran eragiten duten faktoreak kontuan harturik, hiru
multzo edo norabidetan ordena ditzakegu hizkuntza-aldaerak (3.1. irudia):
– Aldaera geografikoak: eremu geografiko desberdinetan sortzen diren
aldaerak dira; oro har, dialektoak edo aldaera diatopikoak deritze.
– Aldaera funtzionalak: gaiak eta komunikazio-egoerak baldintzatzen
ditu, eta horren ondorioz sortzen dira; aldaera diafasikoak ere
baderitze.
– Aldaera soziologikoak. Gizartean klase sozialak banandurik bizi dira
sarri, harremanik gabe; horien arteko bereizketa sakona denean (talde
elitistak, aristokrazioa, talde baztertuak..) aldaerak sor daitezke,
soziolekto dei ditzakegunak.
Bada beste aldaera bat, berariaz sorturikoa, aldaera estandarra deritzona,
arauen bidez definiturikoa, eta praktikan aldaera diatopikoak batzeko-edo
eratzen dena. Normalizaziorako eta batasunerako aldaera da, hots, erabilera
normalizaturako aldaera. Jarraian, banan-banan aipatuko ditugu aldaera
horien guztien ezaugarriak.
3.2.1. Aldaera geografikoak. Dialektoak
Prozesua horrela abiatzen dela esateko datu zehatzik ez badugu ere,
demagun hasierako egoeran gizarte batean hizkuntza bakarra dugula
lurralde osoan, hizkeratan berezitu gabea. Erabileraren erabileraz, tokian
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tokiko aldaerak sortzen dira, poliki-poliki forma dialektaletan bananduz,
urrunduz eta bereiziz, azkenean nortasun berezitu trinkodun hizkuntzaaldaerak osaturik: dialektoak dira. Dena den, dialekto guztiek dute hasierako
hizkuntzaren funtsezko parte komun bat, hizkuntza beraren parte direla
esateko moduan (ikus 3.2. irudia); alegia, ez dira oraindik hizkuntza
berritzat hartzen, hizkuntza bakarraren aldaera modura baizik.

3.2. irudia. Hasierako hizkuntza komun bakarretik (hondo zuria),
denbora pasatu ahala, tokian tokiko urruntze progresiboak gertatu dira
(geziek adieraziak); horrela, aldaera geografikoak (D1, D2, D3, D4...
dialektoak) sortu dira poliki-poliki (ingurumari etena eta hondo gris
argia). Hala ere, dialekto guztiek gordetzen dituzte hizkuntzaren
ezugarri komunak (hondo gris iluna), jatorrizko hizkuntzarekin bat
datorrena. Dialekto guztiek batera osatzen dute momentuko hizkuntza
bizi bakarraren gorputza (kanpoaldeko hondo beltza).

Esate baterako, horrelakoa da euskararen egoera: dialekto guztiak
euskara dira, eta izen hori ematen diote guztiek beren hizkuntzari. Koldo
Zuazo irakasleak 1999an argitaraturiko lanaren arabera, euskararen barruan
sei dialekto nagusi kontsidera ditzakegu: mendebaldekoa (bizkaiera ere
deitzen zaio), erdialdekoa (gipuzkera ere deitua), nafarrera, nafar-lapurtera,
ekialdeko nafarrera eta zuberera (3.3. irudia).28

28
Geroago, 2008an argitaraturiko beste lan batean, Zuazok berak zenbait zehaztapen egin
zituen mapa horretan, azpieuskalkiak ere sartuz, eta eboluzioari buruzko datuak gehituz.
Dena den, atal honetako azalpen orokorrerako egokiago deritzogu sei euskalkiak hutshutsean adierazten dituen mapa honi. Eta liburu hau argitaratzeko bidean dagoela, are
gehiago zehaztu du bere azalpena 2014an argitaratu duen Euskalkiak liburuan.
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Euskararen dialektoei euskalki ere esaten zaie, baina euskalki bakoitzean
euskara hitza erabiltzen dute hiztun guztiek beren hizkuntza izendatzeko;
hori bai, bakoitzak bere aldaera erabiliz: euskara, euskera, eskuara, eskuera,
üskara… Zuazoren mapan argi ageri da euskararen dialektoak geografiaren
araberako aldaerak direla, gehienetan muga naturalen edo historikoen
arabera sortuak, nahiz eta tarteko mugak ere badiren, ongi definitu gabeak.

3.3. irudia. Euskararen dialektoen jatorrizko hedapena, K. Zuazo
irakasleak eginiko mapatik egokitua.29 Bertan XIX mendean euskarak
hartzen zituen eremu naturalak ere biltzen dira, galera progresiboaren
adierazle.

Dena den, batzuetan, denboraren joanean gertatzen den urruntze
progresiboaren ondorioz, dialektoak erabat bereiz daitezke abiapuntuko
hizkuntzatik eta dialekto batzuk hizkuntza berri bihurtzen dira; gainera,
29

Mapa hori Etxepare Unstitutuak argitaraturiko Euskararen historia laburra liburutik
hartu da (Igartua eta Zabaltza, 2012).
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abiapuntuko hizkuntza desagertu egin daiteke, haren jatorrizko hizkuntzek
eremu geografiko osoa hartuz (ikus 3.4. irudia).

3.4. irudia. Denborarekin, dialektoak hizkuntza berezi berri bihur daitezke.

Kasurako, horrelako zerbait gertatu zen latinarekin. Latinaren dialekto
modura abiatutako batzuk, hizkuntza erromantze bihurtu dira. Horien
artekoak dira gaztelania, katalana, galegoa, frantsesa, okzitaniera (gaskoia),
italiera, portugesa, errumaniera eta abar; guztira, hogeita sei (3.5. irudia).

3.5. irudia. Europako hizkuntza erromantzeen mapa (Yuri B.
Kuryakov, 2001). Mapa horretan berariaz markatu dugu euskararen
eremua, kolore grisean eta zenbakirik gabe.
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Hizkuntza horiek guztiek antzeko egiturak erabiltzen dituzte, harritzekoa
ez dena, jatorri berekoak baitira. Baina nortasun propiodun hizkuntzak dira;
jadanik ez dira dialektotzat hartzen. Mapan ikus daitekeenez, lurraldeari
dagokionez, horien erdian dago euskara, uharte batean bezala, familia
horretako hizkuntzekiko senidetasunik gabe, baina historian zehar horien
eragina bereganatuta, hainbat hitzen eta egituraren mailegutzan ikus
daitekeen bezala.
3.2.2. Aldaera funtzionalak
Hizkuntza-aldaera funtzionalak lotuta daude hiztunen arteko egoera
komunikatiboarekin. Besteak beste, honako faktore hauekin daude
erlazionatuta: harremanaren formaltasun-mailarekin, komunikazio-gaiarekin
eta solaskideen ezaugarriekin. Izan ere, diskurtsoa eratzeko orduan,
hizkuntza-baliabideak askotarikoak direnez, hiztunek aukera egin dezakete
hainbat baliabideren artean, eta, egoeraren araberako aukera egitean,
«tradizio» diskurtsibo desberdinak eratzen dira gizarteko ohituren poderioz;
hots, estilo eta erregistro desberdinak sortzen dira. Ondorioz, oso
garrantzitsua da egoera jakinean erregistro egokia aukeratzea, uneko hiztuntaldearen hitz egiteko «ohituraz kanpo» ez egoteko.
Testuinguruaren arabera, hortaz, hizkuntza beraren erabilera desberdinak
eta bereziak daude. Bestela esanda, kontuan hartzen da norekin hitz egiten
den eta zein baldintzatan gertatzen den komunikazioa. Horrela, gizarteko
bizi-esperientzian oinarrituta, hiztun bakoitzak gaitasuna du hainbat
erregistro erabiltzeko, eta kasu bakoitzean egokiena aukeratzeko. Aukera
hori zer faktoreren arabera egiten duen? Arestian esan dugunez, hiztunak
kontuan izaten du egoera arrunta den (lagunartean dagoen), edo seriotasuna
eskatzen dion egoera formala den (nolabaiteko autoritateekin dagoen,
adibidez) edota ahozko ala idatzizko komunikazioa den.
Batetik, egoera arruntetan modu arruntean («landu gabean») hitz egiten
da. Ez dira arau estandarrak eta akademikoak gehiegi zaintzen, baina
bestelako osagaiak sartzen dira jokoan, sentimenduen eta afektibitatearen
ondorio direnak. Familian, kasurako, mailakatzea gertatzen da, ez baita
gauza bera gurasoekin hitz egitea edo neba-arreben artean hitz egitea,
konturatu gabe ere, gurasoekin lexikoa zaindu beharra egoten delako; ume
txikiekin pertsona helduekin erabiliko ez genituzkeen ume-hitz bereziak
erabiltzen ditugu (/apapa/, /pupu/, /txaintxu…). Lagunartean, adinaren arabera,
konfiantzazko moldeak erabil ditzakegu; adibidez, hika jardungo dugu
geure adinekoekin (mutil edo neska zein den), baina zuka arituko gara
zaharrekin eta ezezagunekin.
Bestetik, egoera formaletan (serioetan edo ofizialetan) oso kontuan
hartzekoa da erregistro egokia aukeratzea. Horrela, aldaera “landua”
erabiltzen ikasten da irakaskuntzan, eta hizkera hori erabili behar da eskolan
lanak egitean (idatzizko komunikazioan, bereziki) eta irakasleekin hitz
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egitean (ahozko komunikazioan ere bai). Zer esanik ez, hizkera landu hori
areagotu egiten da unibertsitatean, non bereziki lantzen den erregistro
akademiko-zientifikoa, bai ahozko harremanetan (irakasleekin eta
administrazioarekin) eta bai idatzizko harremanetan (ikasketa-txostenetan,
azterketetan eta dokumentu ofizialetan). Erregistroa are estuagoa izan
daiteke administrazioan, legeak eta dokumentu administratiboak erabiltzean.
Eta funtsezkoa da estilo egokia zaintzea hainbat testuinguru profesionaletan,
hala nola masa-hedabideetan (prentsa, irratia, telebista), hitzaldietan
(ahozkoak), artikulu teknikoetan eta antzekoetan.
3.2.3. Aldaera soziologikoak
Gizartean mota desberdinetako gizatalde itxiak sortzen dira sarritan,
bizimoduarekin, lanbidearekin edo jatorriarekin loturik. Batzuetan, talde
horietako kide izatea ez dago edonoren esku, eta ez da erraza izaten talde
barruko harremanetan sartzea. Harreman mugatu horren ondorioz, hizkera
bereziak sor daitezke, bakar-bakarrik talde jakin horretakoek erabiltzen
dituztenak.
Horrelakoak dira, adibidez, teknolektoak, lanbide berekoen artean laneko
gaietan eta testuinguru profesionalean erabiltzen diren hitz eta esamolde
bereziak dituztenak. Espezialitateko hizkerak sail horretan sar ditzakegu
(zuzenbideko euskara, informatikako euskara…) eta, oro har, euskara
tekniko-zientifikoa.
Bestetik, zenbait lurraldetan, bananketa sozial argia dago, eta klase
sozialak hizkeraren arabera desberdintzen dira. Ingalaterran, adibidez, oso
markatua da aristokraziaren hizkera. Kasu horietan, zaila da taldeotan
integratzea hizkera menperatu gabe (ez horregatik bakarrik, noski).
Azkenik, gizatalde baztertuen kasuan ere hitz eta esamolde bereziak
asmatzen dira, berariaz edota asmo desberdinez: esamoldeak enkriptatzeko
asmoz, sekretuak gordetzeko, klandestinitatean ibiltzeko, edo beste
taldeetatik berariaz bereizteko. Horrelaxe sortzen dira argotak. Talde
baztertu diferentziatuek joera dute argotak sortzeko; esate baterako, gazteek,
soldaduek, drogazaleek eta sekta edo elkarte sekretuetako kideek. Zenbait
komunitate etnikok ere beren argotak dauzkate, ijitoek adibidez.
3.2.4. Normalizazio eta batasunerako aldaera
Estatu gehienek aldaera ofizial estandarra bultzatzeko joera dute,
aukeratuko estatu-hizkuntza normalizatzeko eta horren inguruan batasun
linguistikoa lortzeko. Aldaera ofiziala arauen bitartez osatutako aldaera
«artifiziala» da beti, lurralderen bateko edo besteko erabilera naturalean
oinarritua baina ofizialki ezarri aurretik inon horrela erabili gabea, bere
osotasunean behintzat, eta gehienbat forma idatziekin zerikusia duena.
Normalean, hizkuntzaren barne-egituratik eratzen da, baina erakunde ofizial
edo prestigiozko batek bere erabakiak hartzen ditu, erabilitako formen
artean bat aukeratuz. Espainieraren kasuan, Real Academia Española eta
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Asociación de Academias de la Lengua Española izeneko erakundeek
hartzen dituzte erabakiak. Euskararen kasuan, Euskaltzaindiak.

3.3. Aldaera estandarra
Aldaera estandarra printzipio hauetan eraiki eta finkatzen da: hizkuntza
naturala oinarri hartuta, artifizialki prestaturiko forma edo aldaera da,
akademia batek edo prestigiozko erakunde batek ezarria, izaera normatiboa
duena, eta lurralde batean modu ofizialean ezartzen dena hainbat arlotan
(irakaskuntzan, administrazioan, legeetan…).
Aldaera estandarrak hizkuntzaren atal batzuk hartzen ditu soilik:
ortografia, fonologia, lexikoa, gramatikako arau batzuk… Nolanahi dela,
aldaera estandarra etengabe ari da eraikitzen, hizkuntza bera etengabe ari
baita aldatzen. Beraz, estandarra zein den definitu eta zehazten duten
erakundeek erabakiak hartu behar izaten dituzte tarteka-marteka, premien
arabera; hau da, gizarte bakoitzean, aldaera estandarra prozesuan dago beti,
hizkuntza eboluzionatuz doan heinean.

3.4. Hizkuntza normalizatuen egoera arrunta
Osasun onean dauden hizkuntza normalizatuen egoera arruntean, hizkuntzaaldaera guztiak bizi daitezke batera hizkuntza berean, nolabaiteko
harmoniaz, zein bere erabilera-eremuan (3.6. irudia). Hiztunoi dagokigunez,
kontua da nola jakin dezakegun zein aldaera erabili behar dugun, egoera
bakoitzean egoki jokatzeko.

3.6. irudia. Egoera naturalean aldaera guztiak ager daitezke, eta
guztiek batera osatzen dute hizkuntza osoa: dialektoek, espezialitateko
hizkerek (teknolektoak), argotek eta aldaera estandarrak.
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Horretan, arau soziopragmatikoek agintzen dute. Beste hitz arruntago
batekin esateko, zentzunak edo zuhurtasunak (gizatalde bakoitzean
zentzuzkotzat hartzen den horrek) esaten digu komunikazio-egoera
bakoitzean zein hizkuntza-aldaera aukeratu; «zentzunez» jokatu behar da.
Zentzuna estuki lotuta dago gizarte jakin batekin, eta hiztunak inguruan
duen eguneroko esperientziaren emaitza da. Hiztunen arteko harreman ugari
eta arinen bidez ikasten dugu zentzundunak izatea zer den, bizitzan izandako
porrot eta arrakasten ondorioz; «eskarmentua» (= esperientzia) hartuz,
alegia.

4. Aldaera estandarra eta
hizkuntzaren normalizazioa
Hizkuntza naturalak ahozkoak dira, ezer baino lehenago. Aurreko gaian
aztertu dugunez, ahozko erabileran, hainbeste aldaera eta erregistro sortzen
dira: aldaera geografikoak, estatusaren araberakoak, funtzionalak eta
bestelakoak. Hizkuntza-aldaerak sortzeko prozesua sakabanatzailea dela
esan dezakegu; fisikako metafora bat erabiliz, prozesu hori indar zentrifugo
baten ondoriozkoa da.
Ohikoa izaten da arrazoi geografikoak direla eta, hizkuntzek dialektoak
garatzea. Praktikan, dialektoek beren kode idatziak ere badituzte; eta
dialektoen barruan, gainera, tokian tokiko hizkerak daude. Horren ondorioz,
dialektoak bata besteetatik urrunduz joan ohi dira historian zehar. Zer esanik
ez, normala, naturala eta egokia da tokian tokiko hizkerak eta dialektoak
erabiltzea, lantzea eta garatzea.
Baina bestelako elementuak tartean direla —bereziki estatuak sortzea—,
indar zentripetu bat ere agertzen da, aldaera dialektal horiek bateratzeko
ahaleginean diharduena, erakunde politiko bakarreko hiztunen arteko
komunikazioa errazteko asmoz, baita administrazioa errazteko ere, bereziki.
Hori dela eta, erakunde politiko-administratiboetatik aldaera estandarra
sustatu ohi da, arau eta legeen bidez horren «ezarpena» halabehartuz.
Bi indar horiek, zentrifugoa (sakabanatzekoa) eta zentripetua (biltzekoa)
batera dihardute etengabe, eta batzuetan gatazka ere sor daiteke horien
inguruan, hizkuntza eta antolakuntza politikoa zein fasetan dauden arau.

4.1. Hizkuntza-aldaerak eta aldaera estandarra
Esan bezala, dialektoek eta tokian tokiko hizkerek zaildu egin dezakete
eskualde desberdinetako hiztunen arteko komunikazioa (ahozkoa eta
idatzia) eta erakundeen administrazioa. Horregatik, dialekto desberdinak
erabiltzen dituzten hiztunen arteko harreman-sareak sortzeko edota
arintzeko eta administrazioko lana bideratzeko, aldaera estandarra ezartzen
da askotan.
Aldaera estandarra ezartzeko prozesua etengabekoa izan da aspaldidanik
normalizaturik dauden hizkuntzen kasuan, eta mendeetan zehar gauzatu da.
Baina normalizatu gabeko hizkuntzen kasuan —euskararenean, adibidez—,
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gauzak beste modu batean egin dira, denbora-tarte laburrean eredua
adosteko ahaleginak burutuz, erabakiak adosteko saioak eginez —batzuetan
adostasuna lortu ezinik—, eta zenbait kasutan erresistentzia eta haserreen
artean.
Berez, aldaera estandarra lurralde eta eskualdeez gaineko gizartearen
adostasunean finkatzea litzateke onena: «akordioa», «hitzarmena»,
«ituna»… eta horrelakoak dira desiaturiko kontzeptu nagusiak. Baina beti ez
da samurra izaten, eta puntu batera iritsita, azkenean erabaki politikoa izaten
da aldaera estandarra, hizkuntzaren normalizazioa lortzeko asmoz gauzatzen
dena. Gizartearen normalizazio linguistikorako erabaki estrategikoa da
aldaera estandarra adostea eta arlo ofizialean erabiltzea.

4.2. Euskararen aldaera estandarra eta normalizazioa
Hizkuntza bakoitzak bere bide propioa egin du estandarizaziorako, hots,
aldaera estandarra (edo kode estandarra) eratzeko. Hala ere, guztietan
agertzen dira zenbait elementu komun. Hemen, beste hizkuntzetan bide hori
nola egin den aztertu ordez, euskararen estandarizazio-prozesua zertan
oinarritu den aipatuko dugu.
4.2.1. Nola eratu da euskararen aldaera estandarra?
Euskararen kasua kontuan izanik, estandarizazioan landutako eta
adostutako arlo nagusiak hauexek izan dira: idazkera eta ortografia; lexikoa
eta semantika; morfologia (lexikoa eta flexiboa); sintaxia (joskera);
ahoskera estandarra; ortotipografia, onomastika, deiturak, toponimia,
exonimia eta bestelako arauak. Horiek guztiak Euskaltzaindiak erabaki ditu
(1968tik aurrera), hainbat ikerketa eta eztabaidaren ondoren. Egindako
estandarizazioaren tamaina zenbatesteko, zenbait adibideren bitartez
aipatuko ditugu arlo horietan harturiko erabakiak.
– Lehenik hitzen idazkera eta ortografia estandarra finkatzeko saioa egin
zen. Helburu horrekin, erabili beharreko letrak eta grafia zehaztu
ziren; hain zuzen:
• Hasteko, gaztelaniaz eta frantsesez ohikoak diren /c, v, w, y, ç, mp,
mb, ch, tch…/ grafiak baztertu egin dira euskal jatorrizko hitzak
adierazteko. Dena den, kanpotik harturiko maileguetan eta
izenetan erabiltzeko balia daitezke letra horiek, hala nola
/hardware/ edo /coulomb/ hitzak idazteko.
• Bestetik, kontsonante bikoitzen (digramak) idazkera onartu da:
/ts, tx, tz/. Halaber onartu dira /nb, np/ kontsonante-segidak ere.
– Horrez gain, lexiko estandarra finkatze-bidean jarri da. Hain zuzen,
Hiztegi Batuan dator hitz bakoitzaren forma hautatua edo hobetsia;
gainera, bertan argi uzten dira hitzaren esanahia, kategoria
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gramatikalak eta beste zenbait ezaugarri. Horrela, hitzen forma
definitzeko, morfologia lexikoa estandarizatu da, forma dialektalen
artean bat hobetsiz; kasurako, /eretxi, eritzi, iritzi/ formen artean /iritzi/
forma aukeratu da aldaera estandarrerako; edota /untze, iltza, iltze/
formetatik, /iltze/ hobetsi da.
– Morfologia flexiboaren arloan ere hainbat erabaki hartu dira.
Honakoak, besteak beste:
• Deklinabide-atzizkietan zeuden aldaeretan bakarra onartu da
arau modura: esaterako, /laguneri, lagunai, lagunei/ formak /lagunei/
forma estandarrean bateratu dira. Gisa berean arautu dira taula
osoak.
• Erakusleen kasuan, /hauen, hauien, honeen/ aldakiak /hauen/ bihurtu
dira forma estandarrean.
• Aditz-flexioei dagokienez, paradigma bakarra aukeratu da, /dut,
det, dot, düt/ flexioak /dut/ forman emanez, edota mendebaldeko
hainbat tokitako /-z/ atzizki pluralizatzailearen ordez (/dodaz,
doguz/), -t- artizkia hobetsiz (/ditut, ditugu/), eta datiboaren
komunztadurarako gipuzkeraren ereduari jarraituz (/deutsut/
erabili ordez, /dizut/ hobetsiz).
– Morfologia flexiboarekin batera, ahoskera estandarra ere zehaztu da:
• Atzizkia gehitzean bustidurarik egin gabe egitea arautu da, esate
baterako /ogi + -a/ egitean euskalkietan ahoskatzen diren /ogie,
ogia, ogiya, ogije, ogixa…/ ahoskeren artean /ogia/ ahoskera hobetsiz.
• Edota kontsonanteen ahoskeran, /s, x, z/ eta /ts, tx, tz/ soinuak ondo
bereiztea hobetsiz.
– Ortotipografia arloan hainbat atal zehaztu eta arautu dira, hala nola:
• Galdera edo harridura adierazten duten zeinuak azkenean soilik
jartzea erabaki da; alegia, gaztelaniazko /¿…?/ edo /¡…!/ jarri
ordez, frantsesaren edo ingelesaren antzera, euskaraz atzeko
marka bakarrik jartzea; hots, /…?/ eta /…!/ idaztea hobetsi da.
• Era berean, bestelako alfabetoa duten hitz eta izen propioen
transkripzioa nola egin behar den ere arautu da. Hori da,
adibidez, Grezia klasikoan bizi izandako filosofo eta jakintsuen
izenen idazkerarekin gertatzen dena.
Horrelakoak dira euskara estandarra definitzen duten ezaugarri batzuk.
Guztiak ere ongi zehazturik daude Euskaltzaindiaren arauetan, eta hurrengo
kapituluetan aztertuko ditugu. Labur esanda, Euskaltzaindiaren arauetan
oinarri harturik definitu eta zehaztu da euskara batua izenez ere ezagutzen
den euskararen aldaera estandarra. Estandarizazio-prozesu hori 1968. urtean
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hasi zen, eta oraindik ez dago erabat bukatuta. Horregatik, noizean behin
arau berriren bat ateratzen da, estandarizatu gabeko arloak finkatuz joateko.
4.2.2. Noiz, non eta nola erabili euskararen aldaera estandarra
Euskararen aldaera eskandarrak hedapen handia izan du gizarteko
bizimoduan hizkuntza normalizatzeko funtsezkoak diren hiru esparru
hauetan: irakaskuntzan, administrazioan eta komunikabideetan. Baina
horrek ez du esan nahi arlo guztietan erabili behar denik. Bestela, euskara
monokordea edukiko genuke, tonalitaterik gabea, guztiok berdin-berdin hitz
egingo baikenuke toki guztietan, erregistroen dibertsitaterik gabe, eta
hainbat baliabide galduko genituzke eguneroko bizitzan. Hori ez litzateke
ona hizkuntzaren osasunaren aldetik, zeren naturaltasunaren aurka jokatuko
baikenuke, eta bidea itxiko baikenioke espresibitateari. Kontua ez da
euskara batua bai ala ez, non, noiz eta nola baizik.
4.2.3. Aldaera funtzionalak
Aldaera estandarraz gain, normalizaturik eta garaturik dauden hizkuntzek
hainbat aldaera funtzional dituzte, aldaera estandarraren oinarriarekin
sortuak. Hizkuntza egoera normalizatuan dagoenean, aldaera funtzionalak
komunikazio-egoeren arabera bereizten dira, eta jakintza-arlo zehatzetan
(espezialitate edo ogibide jakin batean, adibidez) erabiltzen dira; horrela,
mota desberdinetako diskurtso-arauak garatzen dira:
− Hizkuntzaren diskurtso-arau horiek landu egiten dira espezifikoki, eta
zenbait kasutan eskolan eta unibertsitatean arautu eta garatzen dira,
aldaera estandarrarekin batera, zientzia eta teknologiarako arauak
adibidez.
− Gizartean dagoen jarduera batez aritzeko erabiltzen ditugun aldaera
funtzionalen artean ditugu, besteak beste, kazetaritzako hizkera,
publizitateko hizkera, hizkera juridikoa, hizkera teknikoa, hizkera
zientifikoa, administrazio-hizkera...
− Euskararen kasuan, arloen arteko desoreka nabarmenak daude,
noramalizazio ezaren ondorioz; esate baterako, lan-munduan gutxi
landu dira aldaera funtzionalak, ogibide tradizionaletan izan ezik.
Era horretan, arloz arlo garatzen da espezialitateko lexikoa eta
diskurtsoa. Baina normalean, hizkera funtzional horiek guztiak euskara
estandarra oinarri hartuta garatzen dira. Horregatik, aldaera edo erregistro
espezializatuak aztertzean, aldez aurretik kontuan izan behar ditugu
normalizazio-prozesuarekin zerikusi duten faktoreak eta arazoak.
4.2.4. Hizkuntza-politika
Gizarte batean hizkuntza bat baino gehiago erabiltzen direnean, gatazka
linguistikoa sortzen da, eta ohikoa izaten da hizkuntza bat nagusi izatea eta
beste hizkuntza bat hizkuntza gutxitua (hau da, minorizatua) izatea.
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Askotan gobernuek hizkuntza-politikak jartzen dituzte abian, hizkuntza
gutxitua «normalizatzeko»; bestela esanda, gizartean hizkuntza gutxituak
hizkuntza nagusiaren aldean duen lekua edo posizioa normalizatzeko.
Hizkuntza-politika, izatez, plangintza bat da, gobernu edo erakunde batek
diseinatu, bultzatu eta egikaritzen duena, inplizituki edo esplizituki
gauzatzen dena, eta hizkuntza baten aldekoa (positiboa eta aitorpenezkoa)
edo kontrakoa (negatiboa eta ukapenezkoa) izan daitekeena.
Hizkuntza-politikan bi arlo nagusi hartzen dira kontuan gizartean
hizkuntza bat erabiltzeko plangintza prestatzeko: estatusa eta corpusa.
Estatus-plangintzan helburutzat hartzen da hizkuntza-komunitatean eragin
izatea eta hizkuntza gizarteko bizimodu normalean kokatzea.
Administrazioaren laguntzaz, hizkutza gutxituari lekua egin nahi zaio
gizarteko bizitzan, ateak zabalduz leku ofizialetan, irakaskuntzan
komunikabideetan... eta horretan eztabaida latzak sor daitezke. Corpusplangintzan hizkuntza gizarteko erabilera berrietara egokitzeko helburuaz
egiten da; alegia, hizkuntzaren beraren formari begiratzen dio. Horregatik,
hizkuntzaren estandarizaioa izaten du helburu, gero hizkuntza estandarra
erabili ahal izateko irakaskuntzan, komunikabideetan eta administrazioan.
Normalean, administrazioen politikak estatusari eragiten dio gehienbat;
baina, aldi berean, hizkuntzaren aldeko erakundeek eta akademiek corpusa
lantzeari ekiten diote.
Hainbat modu daude hizkuntza baten estatusa lantzeko eta finkatzeko.
Esate baterako, legeen bidez ofizialtasuna emanez, irakaskuntzan eta
hedabideetan sartuz, lan-eremuetan balioetsiz, hizkuntza gutxitua
prestigiatzeko ekimenak eginez, gizartean prestigioa duten pertsonen
laguntza baliatuz… Estatusaren aldeko ekimenen helburuak hauexek dira:
erabilera bultzatzea, hiztunen kopurua handitzea edo, behintzat, ez
murriztea, eta abar. Azken batez, horrela bilatzen dena hizkuntza gutxitua
ofizialtzea eta beraren erabilera normalizatzea da.
Bestalde, hizkuntzaren corpusa zabaltzeko, askotariko ekimenak bidera
daitezke, betiere hizkuntzaren egoeraren arabera lantzen direnak; esate
baterako, kode idatzi estandarra sortzea (arauen batasuna), hizkuntzaren
gramatika eta hiztegia deskribatzea, hizkuntza modernizatzea (kasurako,
hiztegia aberastuz eta bizitzako atal guztietako diskurtsoak garatuz).
Horietan guztietan lortu nahi den helburua da gizarteko harremanetako arlo
guztietako hizkera eta hiztegia lantzea; hots, hizkuntzaren gorputza (ondare
linguistikoa) handitzea; edo, bestela esanda, hizkuntza bizitzako arlo
guztietan erabili ahal izateko osagaiak prestatzea edo egokitzea.
4.2.5. Diglosia eta elebitasuna
Nolanahi den, hizkuntza-politikak errealitateko egoeratik abiatzen dira.
Eta gizartean hizkuntzen arteko gatazka dagoenean, hau da, hizkuntzak
elkarrekin lehian edo borrokan dabiltzanean, egoera desorekatuak gertatzen
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dira gehienetan. Egoera desorekatuan bizi diren hiztunen egoera pertsonala
eta kolektiboa bereizi behar dira, kontzeptuak ez nahasteko; horrelakoak
dira diglosia eta elebitasun kontzeptuak, jarraian azalduko ditugunak.
Diglosia hitzaz gizartearen ezaugarri bat adierazten da. Zehatzago
esanda, gizarte batean hizkuntza bat baino gehiago erabiltzen badira eta
hizkuntza horiek balio sozial desberdina badute, denboraz, horietako
hizkuntza bat nagusitu egiten da, guztiek jakin beharrekotzat hartzen baita;
aldi berean, bestea gutxitu (minorizatu edo gutxietsi) egiten da, praktikan ez
baita beharrezkotzat jotzen. Gizarte hori diglosia-egoeran dagoela esaten da.
Lurralde berean egoera diglosikoan bizi diren bi hizkuntzak ez daude
berdintasunean, ez eskubideetan ez praktikan. Ondorioz, hiztunen arteko
asimetria dago: hizkuntza nagusia darabiltenek ez dute zertan hizkuntza
gutxitua ikasi; hizkuntza gutxituaz hitz egiten dutenek, ordea, behartuta
daude, nahitaez, hizkuntza nagusia jakin eta erabiltzera hainbat arlotan.
Euskararen egoera horrelakoa da. Euskara egoera diglosikoan bizi da bai
Hego Euskal Herrian (gaztelania da hizkuntza nagusia) eta bai Ipar Euskal
Herrian (frantsesa da nagusi).30
Ostera, elebitasun hitza hiztunari dagokio zehazki, gizarteari baino
areago. Elebitasuna hiztunen ezaugarria da. Hizkuntza bi (edo gehiago)
dakien hiztuna elebiduna (edo eleaniztuna) dela esaten dugu. Euskaldun (ia)
guztiak gara elebidunak (edo eleaniztunak). Baina asimetria bat dago gure
gizartean: euskara dakigunok gaztelania (edo frantsesa) ere badakigu,
derrigortuta baikaude jakitera; gaztelania/frantsesa dakitenek, ordea, ez dute
zertan jakin euskara, eta ez dira zertan elebidunak izan.
Hala ere, iritzi-sortzaile batzuk tematurik daude esatera gure gizartea
elebiduna dela; hori esan ahal izateko, ordea, herritar guztiok izan beharko
genuke elebidun, tokian tokiko bi hizkuntzak (nagusia eta gutxitua) maila
berean ezagutuz eta trebetasun berberaz erabiliz. Baina hori ez da hemen
gertatzen, eta ez dirudi inongo lurraldetan antzekorik gertatzen denik era
iraunkorrean. Egoera diglosikoan bizi gara, eta gure kasuan euskara da
egoera gutxituan dagoena. Beste kontu bat da zein den hizkuntza-politika
egokia egoera hori gainditzeko; hori eztabaidagai dago.

4.3. Hizkuntzen ezaugarri orokor komunak
Milaka giza hizkuntza daude bizirik, munduan zehar barreiaturik, eta
etengabe eboluzionatzen ari dira barne- eta kanpo-faktoreen eraginez.
30

Oso interesgarria gerta daiteke euskararen egoera diglosikoa oso modu lazgarrian
erakusten duen artikulu hau irakurtzea: Sesma, J.S. (2001) “Los hablantes de euskera que
decidieron no serlo”, <http://euskalherria.indymedia.org/eu/2004/06/14994.shtml>.
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Berez, potentzialki ez dago hizkuntza bat besteak baino hobea edo txarragoa
denik esateko arrazoirik, potentzialki egokiagoa, trebeagoa edo traketsagoa
denik esateko oinarririk. Desberdinak izan arren, hizkuntza guztiek balio
dute hiztunen arteko eguneroko komunikazio praktikoa gauzatzeko eta
hiztun-komunitate bakoitzeko harremanak bideratzeko.
Hizkuntza guztiek dituzte hainbat ezugarri komun, potentzialki berdin
bihurtzen dituztenak, ez ahaltsuagoak ez ahulagoak. Arlo jakinetan
hitzuntza batzuk «garatuago» daudela esan daiteke, baina horrek arlo
horietan erabiliagoak izan direla baino ez du esan nahi. Hain zuzen,
ahalmen-berdintasuna azpimarratzeko, aurreko ikasgaietan azalduriko
kontzeptuak biltzen dituzten hamar ideia edo ezaugarri orokor komun
aipatuko ditugu ondoren, giza hizkuntzari buruz hizkuntzalari gehienek
onartzen dituztenak:
1. Haurrek ama/aita-hizkuntza(k) ikasten dute (dituzte) azkar eta
eraginkortasunez, heziketa espezifikorik gabe.
2. Hizkuntzak arauak (abstraktuak) baliatzen ditu; arau inplizituak ditu.
3. Hizkuntza guztiek dituzte hiru osagai nagusi hauek: hots-sistema,
hiztegia eta gramatika-sistema.
4. Hiztun guztiak mintzatzen dira dialekto batean.
5. Normalizaturiko hizkuntza guztietako hiztunek erabiltzen dituzte
hizkuntza-aldaerak, komunikazio-egoeraren arabera.
6. Hizkuntzak etengabe ari dira aldatzen (bizirik badaude).
7. Hizkuntzak estuki lotuta daude hizkuntza horiek erabiltzen dituzten
gizabanakoekin eta gizartearekin.
8. Hizkuntzen edota dialektoen balioari buruz bakoitzak izan ditzakeen
iritziak gustu kontua baino ez dira.
9. Hizkuntza idatzia hizkuntza mintzatutik eratorria izaten da beti, eta
arauak jarriz ezartzen eta finkatzen da.
10. Hizkuntzen arteko antzekotasunak bi arrazoirengatik gertatzen dira:
edo hizkuntza horiek ahaidetasuna dute (protohizkuntza batetik etorri
dira); edo hizkuntza horiek ukipenean daude, eta elkarri eragiten diote.

4.4. Diglosiari buruzko ariketa matematikoa
Aurreko atal batean aipaturiko diglosia dela eta, ikasgai honetako atal
teorikoa osatzeko, interesgarria gerta daiteke ariketa matematiko erraz bat
egitea, konbinatoriako legeak baliatuz, egoera diglosikoan dauden
hizkuntzen kasuan izaten diren hitzezko komunikazioak soziologikoki
aztertzeko, horretarako estatistika gisako kalkuluak eginez.
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4.4.1. Hizkuntzen erabilerari buruzko azterketa teoriko-praktikoa
egoera diglosikoan dagoen hizkuntza bateko gizartean
Ariketa honetan, gizarte diglosiko batean bizi den lagun-talde txiki batek
eguneroko bizimoduan izan ditzakeen erabilera-ohiturak aztertuko ditugu.
Kasu guztiz hipotetikoa da, euskal gizartean islatzen denaren antzekoa, eta
ariketatzat hartu behar da, ingurune diglosiko batean bizi den bost laguneko
taldean sor daitezkeen egoera komunikatiboen azterketa matematikoa.
Horrerako, eredu matematiko sinple eta zehatza planteatuko dugu,
errealitatearen lehenengo hurbilketa modura, baina ondoren portaerazko
baldintza eta zirkunstantzia bereziak irudikatuko ditugu, horrelakoek asko
alda baitezakete emaitza. Zenbait posibilitate aztertu ondoren, azkenean
ondorio praktikoak ateratzen saiatuko gara.
Demagun bost laguneko taldearen ohitura linguistikoa aztertu nahi
dugula, lagun bakoitzaren izaera elebakarra (gaztelaniaduna) edo elebiduna
(euskalduna eta gaztelaniaduna) zein den kontuan izanda. Elkarren arteko
komunikazioan, zenbat euskara eta zenbat gaztelania erabiltzen duten
aztertu nahi dugu, emaitzak portzentajetan emanez. Lehenik taldearen
ezaugarri linguistikoak definituko ditugu, bi hizkuntza horien ezagutzari
dagokionez. Gero, elkarrekin hitz egiteko posibilitateak aukeratuko ditugu
banan-banan, beti ere muturreko kasua kontsideratuz, alegia, euskaldun
guztiek euskara badakitela eta gaztelaniadunek euskararen ezagutzarik ez
dutela; hots, gaztelaniadunak elkarrizketan sartzean, haiekiko komunikazioa
gaztelaniaz gertatzen dela (gauza ohikoa dena gure gizartean).
Has gaitezen bada, konbinazioak aztertzen.
4.4.1.1. Lau elebidun eta elebakar bat
Ezagutzari dagokionez, honako portzentaje hauek ditugu: euskaldunak, 4
(= % 80); gaztelaniadun elebakarrak, 1 (= % 20).
Ahozko komunikazioa bi, hiru, lau edo bost lagunen artean gerta daiteke.
Azter dezagun kasu bakoitzean zenbat elkarrizketa desberdin gerta
daitezkeen eta horietako zenbat gauzatuko diren euskaraz.
4.4.1.1.1. Binakako elkarrizketak
Guztira, honenbeste hiztun-bikote desberdin osa daitezke:
.
Horietarik zenbat gerta daitezke euskaraz? Kontuan izanik lau euskal hiztun
baino ez daudela, hauexek:
.
Beraz, euskarazko eta gaztelaniazko elkarrizketen kopuruak hauexek dira:
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euskarazkoak:
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,

gaztelaniazkoak:

.

Agerikoa denez, euskararen erabilera ezagutzaren portzentajearen azpitik
dago (% 60 < % 80), eta gaztelaniarena, gainetik (% 40 > % 20).
4.4.1.1.2. Hirunakako elkarrizketak
Guztira, honenbeste hiztun-hirukote desberdin osa daitezke:
.
Horietarik zenbat gerta daitezke euskaraz? Kontuan izanik lau euskal hiztun
daudela, hauexek:

Beraz, euskarazko eta gaztelaniazko elkarrizketen kopuruak hauek dira:
,

euskarazkoak:
gaztelaniazkoak:

,

Ondorioz, euskararen erabilera ezagutzaren portzentajearen azpitik dago,
aurreko kasuan baino beherago; eta gaztelaniarena, gainetik, are gorago.
4.4.1.1.3. Launakako elkarrizketak
Guztira honenbeste hiztun-laukote desberdin osa daitezke:
.
Kontuan izanik lau euskal hiztun daudela, launakako elkarrizketa bakarra
dago, laurak bakarrik daudenean gerta daitekeena:
.
Beraz, euskarazko eta gaztelaniazko elkarrizketen kopuruak hauek dira:
euskarazkoak:
gaztelaniazkoak:

,
.

Diglosiaren efektua handiagoa da oraindik.
4.4.1.1.4. Bosnakako elkarrizketak
Kasu honetan elkarrizketa posible bakarra dago:
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5
  =1
5
Eta euskara aukerarik gabe geratu da, zeren, egoera diglosikoan, bistan baita
elkarrizketa hori gaztelaniaz gertatuko dela.
€4.4.1.1.5. Lagun-talde honetako elkarrizketa posible guztien taula
Aurreko datu guztiak taula bakarrean aurkez daitezke, horrela elkarrekin
konparatu ahal izateko:
1. taula. Lau pertsona elebidun (% 80) eta elebakar bat (% 20)
dituen lagun-taldearen elkarrizketa posibleen estatistika.

Binaka
Hirunaka
Launaka
Bosnaka
GUZTIRA

Hiztun-talde
posibleak
10
10
5
1
26

Euskarazko
elkarrizketak
6
% 60
4
% 40
1
% 20
0
%0
11
% 42,3

Gaztelaniazko
elkarrizketak
4
% 40
6
% 60
4
% 80
1
% 100
15
% 57,7

Horiek dira lortzen diren emaitzak. Ikus daitekeenez, euskararen
ezagutzaren portzentajea % 80 izan arren, kasu guztietan euskararen
erabileraren portzentajea hori baino txikiagoa da. Zer esanik ez, hainbat
ñabardura egin daitezke, baina zalantzarik ez dago, ezen pertsona
gaztelaniadun hutsa dagoenean beti gaztelania aukeratzeko jokamoldea
hartuz gero, euskararen erabilerak beherantz egiten duela nabarmen.
Egia da tarteko ohiturak ere badaudela, eta gaztelaniadunaren jarrerak
erabat alda dezakeela egoera, euskara ikasteko prozesuan sartzen bada,
adibidez, eta euskara ikasteko ahalegin sendoa egiten badu. Horrek datu
guztiak alda ditzake, euskararen onerako, noski. Baina planteaturiko
modeloan, horiexek dira datuak. Eta jarraian ikusiko dugunez, elebakarren
portzentajea igotzean, efektu hori are nabarmenagoa da modelo horretan.
Efektu hori zehazkiago ikusteko, azter dezagun bigarren lagun-talde bat, bi
pertsona elebakar dituena.
4.4.1.2. Hiru elebidun eta bi elebakar
Ezagutzari dagokionez, honako portzentaje hauek ditugu orain:
euskaldunak, 3 (= % 60); gaztelaniadunak, 2 (= % 40). Hortaz, ahozko
komunikazioa bi, hiru, lau edo bost lagunen artean gerta daitekeenez, azter
dezagun, modu eskematikoan, kasu bakoitzean zenbat elkarrizketa
desberdin gerta daitezkeen eta horietako zenbat gauzatuko diren euskaraz.
4.4.1.2.1. Binakako elkarrizketak. Hiztun-bikote desberdinen kopurua:
.
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Euskaraz gerta daitezkeen elkarrizketak:
, alegia

.

Gaztelaniaz gerta daitezkeenak:
.
4.4.1.2.2. Hirunakako elkarrizketak. Hirukote desberdinen kopurua:

Euskaraz gerta daitezkeen elkarrizketak:
, alegia

.

Gaztelaniaz gerta daitezkeenak:
10 −1
⋅100 = % 90.
10
4.4.1.2.3. Launakako elkarrizketak. Laukote desberdinen kopurua:
.
€
Baina agerikoa denez, euskarazko elkarriketarik ez da izango.
4.4.1.2.4. Bosnakako elkarrizketak. Kasu honetan elkarrizketa posible
bakarra dago,
,
eta, agerikoa denez, gaztelaniaz gertatuko da.
4.4.1.2.5. Lagun-talde honetako elkarrizketa posible guztien taula.
Aurreko datu guztiak taula bakarrean aurkez daitezke:
2. taula. Hiru pertsona elebidun (% 60) eta bi pertsona elebakar
(% 40) dituen lagun-taldearen elkarrizketa posibleen estatistika.

Binaka
Hirunaka
Launaka
Bosnaka
GUZTIRA

Hiztun-talde
posibleak
10
10
5
1
26

Euskarazko
elkarrizketak
3
% 30
1
% 10
0
%0
0
%0
4
% 15,4

Gaztelaniazko
elkarrizketak
7
% 70
9
% 90
5
% 100
1
% 100
22
% 84,6

Oraingoan, emaitzak askoz larriagoak dira. Euskararen ezagutzaren
portzentajea % 60 izan arren, kasurik onenean euskararen erabilera % 30era
baino ez da iristen, eta gainerakoetan hutsaren hurrengoa da.

58

Komunikazioa euskaraz ingeniaritzan

4.4.1.3. Bi elebidun eta hiru elebakar
Ezagutzari dagokionez euskaldunak 2 (= % 40) diren arren, biak bakarrik
daudenean baino ezin komunika daitezke euskaraz (beraz, % 3,85).
Elebakarrak 3 (= % 60) izanik, gaztelaniazko elkarriketarako aukerak 25
dira, hots, % 96,15). Balantza erabat desorekaturik dago. Datu guztiak
ondoko taulan ageri dira.
3. taula. Bi pertsona elebidun (% 40) eta hiru pertsona elebakar
(% 60) dituen lagun-taldearen elkarrizketa posibleen estatistika.

Binaka
Hirunaka
Launaka
Bosnaka
GUZTIRA

Hiztun-talde
posibleak
10
10
5
1
26

Euskarazko
elkarrizketak
1
% 10
0
%0
0
%0
0
%0
1
% 3,85

Gaztelaniazko
elkarrizketak
9
% 70
10
% 90
5
% 100
1
% 100
25
% 96,15

4.4.1.4. Elebidun bat eta lau elebakar
Kasu honetan, euskaldunak (% 20) ez du inolako aukerarik lagun-talde
horretan euskarazko elkarrizketarik osatzeko.
4.4.2. Proposaturiko eredu teorikoari buruzko hausnarketa kritikoa
Agerikoa denez, proposaturiko eredu hori zurrunegia da, eta ez ditu kontuan
hartzen hainbat xehetasun; hala ere, problemaren larritasuna iradokitzeko
balio dezake, irtenbide posibleak proposatzeko. Gaiari muga jartzeko,
hausnarketarako zenbait galdera planteatuko ditugu:
– Posible ote da, zure ustez, etengabe diglosia-egoeran dagoen
hizkuntza minorizatuak bizirik irautea?
– Horrela bizirik irautea posible ez bada, ekimen edo plangintza
positiborik egin ote daiteke diglosia gainditzeko?
– Ezagutzen al duzu diglosia-egoerarik gainditu duen hizkuntzarik?
– Ezagutzen al duzu bestelako herrialdeetan dagoen errealitate
linguistikoa, hala nola Katalunian, Galizian, Belgikan, Irlandan...?
– Inoiz aztertu al duzu «hizkuntzen arteko gatazka» dei dezakeguna?
– Ezagutzen al duzu Euskal Herriko lurraldeetako administrazioen
hizkuntza-politika?

5. Euskara orokorra, euskara estandarra
eta euskara zientifiko-teknikoa
Aurreko ikasgaietan, edozein hizkuntzaren kasuan hizkuntza-aldaerak zer
diren eta aldaera estandarra nola egituratzen eta ezartzen den ikusi ondoren,
oraingoan euskararen kasuan zentratuko gara, aldaerok nola agertzen diren
ikusteko. Nolanahi den, hiru aldaeratan mailakatu eta fokuratu nahi dugu
geure azalpena, pausoz pauso irakasgai dugun euskara zientifiko-teknikoa
zertan den hobeto ulertarazteko asmoz.
Lehenengo maila, «euskara orokorra» denominazio lausoan bilduriko
euskara aipatuko dugu; zehatzago esanik, «orokor» izenondo horrekin
espezialitateetatik kanpokoa dela adierazi nahi dugu. Bigarren mailan,
euskara orokorraren oinarriarekin eta testu idatziak batzeko ahaleginean
Euskaltzaindiak gidatu eta kudeaturiko «euskara estandarra» aipatuko dugu,
eta horren izaera eta mugak argituko ditugu. Eta hirugarrenean, «euskara
zientifiko-teknikoa» zer den ikusiko dugu gainetik, azpimarratuz beste bien
garapena baino ez dela, oinarri eta arau berekin, baina jakintza-arloko
adituen erabilera errealean gauzatzen dena.

5.1. Euskara orokorra
Ezer baino lehen, «euskara orokorra» zer ote den argituko dugu. Azalpen
honetarako darabilgun izen horrekin euskara «normala» adierazi nahi dugu,
alegia, euskaraz normaltasunez hitz egiten duten hiztunek darabiltena,
ahozko euskara bizia, eguneroko harremanetan erabiltzen dena, mota
guztietako euskaldunei zuzendutakoa, edozein euskalkitakoa, egoera
arruntetan erabiltzen dena eta hainbat erregistro dituena (lagunartekoa,
errespetuzkoa, jasoa...).
Beraz, euskara orokorra edozein hiztun arruntek darabilena izan ohi da,
euskalki batekoa zein bestekoa, eta izan daiteke egokia eta kalitatezkoa edo
desegokia eta kalitate eskasekoa (nola hitz egiten duen da kontua). Zeren,
euskararen kalitateak ez du zerikusirik orokorra, estandarra edo teknikoa
izatearekin, edota gai interesgarria erabiltzearekin, baizik eta lexikoa,
gramatika edota joskera modu egokian erabiltzearekin; dena den,
lagunarteko hizkera ez da izaten batzuetan zuzena gramatikaren ikuspegitik.
Eta harriagarria bada ere, betidanik euskara egin duenak euskara on eta
egokia egin dezake, nahiz eta «analfabetoa» izan. Asko estudiatu duenak eta
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ondo alfabetaturik dagoela uste duenak, ordea, era kaxkarrean erabil dezake
euskara. Dena den, analfabetotasuna aipatu dugunez, kontuan izan behar
dugu euskara orokorrak bi modalitate nagusi dituela, euskara mintzatua eta
euskara idatzia, eta alfabetatzea (hots, arauak estudiatzea eta ikastea)
bigarrenarekin lotuta dagoela, gehienbat.
5.1.1. Euskara mintzatua
Beti ere, euskara mintzatua da «benetakoa», «naturala», «hiztunek
darabiltena»... Horregatik, euskara mintzatua da hizkuntza bizirik
iraunarazteko garrantzirik handiena duena.
Euskara mintzatuak aldaera asko ditu, guztiak onargarriak eta landu
beharrekoak: tokian tokiko hizkerak eta euskalkiak, mota askotako azentuak
eta doinuak, hiztun-taldearen araberako maila desberdinetako erregistroak
(lagunartekoak, familiartekoak, formalak...) eta abar. Horiek guztiak
existitzea euskararen osasunaren seinale baita.
5.1.2. Euskara idatzia
Euskara idatzia euskara mintzatuaren egokitzapen grafikoa da,
transkripzio bat, fonetikaren adierazpen/egokitzapena; eta era desberdinetan
egin daiteke. Hain zuzen, idatzirako ortografia-arau batzuk finkatu dira
historian zehar, eta testu zaharretatik hasita arau horiek aldatuz eta finkatuz
joan dira astiro-astiro.
Euskararen kasuan historia luzea dago atzetik. Lehenik, euskal
lurraldeetan tradizio idatzi propiorik ez genuenez, lurraldeen arabera hasi
zen transkipzioa egiten, eta ondorioz, desberdintasun handiak zeuden
iparraldearen (frantsesaren bidetik jokatzen baitzen) eta hegoaldearen
(gaztelaniaren bidetik) artean. Geroago, XIX. mendearen bukaeran eta
XX.aren hasieran ahalegin handia egin zen lurralde osorako batasun
ortografikoa sortzeko, baina ez zen erabateko batasunik lortu. Azkenean,
1968tik aurrera, Euskaltzaindiaren arau ortografikoak ezarri dira, gaur egun
bai euskara eta bai euskalkietan ere erabiltzen direnak.
5.1.3. Adibideak
Euskara orokorraren barnean mota desberdinetako aldaerak kontsidera
daitezke, ondoko adibideetan erakusten den bezala:
Txetxeri txaintxua jausi jako (umeen hizkera, Bizkaikoa)
Joan hadi popatik hartzera! (lagunartekoa)
Pikolo batek pipa atera du (argota)
Mateetan penkoa ipini dio piper egiteagatik (gazteen hizkera)
Elkarrizketan mota desberdinetako tratamenduak erabil daitezke, nori
hitz egiten zaion arabera:
Ederra egon zuan, andreak eta biok jan genian (hika, gizonezkoari)
Jaun txit agurgarria:
Lerro hauek idazten ditudan honek…

(agintari bati idaztean)
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(berorika, agintari bati)

Testu idatzietan (literaturan) euskara landua eta arautua erabili ohi da,
baita euskalkiak erabiltzen direnean ere (idazkera zaharrean):
Azkenerako sena ta konorta galdu yakuzan; zoraturik gengozan; zer egiten
genduan ez genkiala eutsiten geuntsan txalopeari, lapeak atxari baño
gogorrago (bizkaiera)
Dagoan baserria eraitsi baino, hobea izan leiteke aldamenean eregitea ze, ez
legoke gure artean mozolorik, etxe hobea alboan eukita txabola itogindunean
biziko leitekeenik (bizkaiera)
Oñazari eutsi eziñikan jira zituan begiak beste aldera (gipuzkera)
Guk ere emazteki horren fede bizia baginu, sendi ginezake indar berezi bat
bizitze dorpeari buru egiteko (lapurtera, behenafarrera)
Laket zaie lür süberte orori, bena ez zaie eman behar soberakinik, eta bai
dena bedatsin, zeren eta negüko ebi handiek sobera latsa beilioie (zuberera)

5.2. Euskara estandarra
Euskara estandarra diogunean, bi oinarrizko abiapuntu hartu behar dira
kontuan. Batetik, forma idatziaz ari garela esan nahi dugu, batez ere. Dena
den, horrek eragin zuzena du ahozko forma «landua» moldatzeko, eta
zenbait gomendio fonetiko ere biltzen ditu. Bestetik, zehazki,
Euskaltzaindiaren arauak betetzen dituen euskara idatzia adierazi nahi dugu;
labur esanda, euskara batua aipatu nahi dugu.
Ondorioz, irakaskuntza arautuan lantzen da euskara estandarra. Bestela
esanik, euskara estandarra «estudiatu» eta «ikasi» egin behar da; hots,
eskolan ikasten eta lantzen da. Euskara estandarra ezagutzeko, ez da
nahikoa euskara mintzatua naturaltasunez erabiltzea. Izan ere, pertsona
askok, «alfabetatu» gabe egon arren, erraz, natural eta ondo hitz egiten dute
euskaraz; baina ez dute euskara estandarra erabiltzen. Horregatik, euskara
estandarra ikasteko, «euskaraz alfabetatu» beharra dute, nahiz eta beste
hizkuntzaren batean ondo alfabetaturik egon.
Euskara estandarrari dagokionez, argitu beharreko puntua da noiz eta non
erabili behar den. Idatziari buruz ari denez, irakaskuntzan euskara estandarra
lantzen da poliki-poliki; horrela, unibertsitatean idazten dena euskara
estandarra da, nolabait esateko, euskara «landua».
Horren eraginez, unibertsitateko ahozko erregistroan, hitz egitean ere
euskara estandar idatziko formei hurbildu behar zaie. Hain zuzen, irakasgai
honen helburuetako bat euskara estandarra lantzea da: forma idatzian erabat
estandarra, arauak ondo betez, eta forma mintzatuan, estandar idatziari
hurbilduz, nahiz eta hiztun bakoitzak bere intonazio eta ahoskera propioak
gordetzen dituen.
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5.2.1. Ariketak
Estandarra lantzeko, mota desberdinetako ariketak egingo ditugu
ikasgelan. Besteak beste, garrantzia emango diegu Euskaltzaindiaren Hiztegi
Batuan hobetsitako hitzen formak identifikatzeari eta arauetan onarturiko
idazkerak eta joskerak erabiltzeari; horretarako, esaldi berdintsuen arteko
aukerak egitera behartzen duten testak baliatuko ditugu.
Kasurako, bi adibide hauetan esaldi «estandarra» zein den esan beharko
da (beltzez markatuta dagoena, preseski):
Bat-batekotasuna da bertsolarien ezaugarririk behinena.
Bertsolarien ezaugarririk behinena bapatekotasuna da.
Bertsolarien ezaugarririk behinena bat batekotasuna da.
Ekintza horiek guztietan jarri behar duzu arreta.
Ekintza guzti horietan jarri behar duzu arreta.
Ekintza horietan guztietan jarri behar duzu arreta.

Alderantziz ere plantea daiteke ariketa hori, Euskaltzaindiaren arauak
betetzen ez dituzten osagaiak dituen esaldi bat emanez, eta osagai horiek era
arautuan idazteko eskatuz. Esate baterako, honako bi adibideetan, lehenik
letrakera lodiz markaturik ageri dira arauak betetzen ez dituzten hitzak, eta
ondoren forma arautuan ageri dira hitzok.
Ikas gelakoak tarteka marteka biltzen ginen eskolatik kanpo ere.
Ikasgelakoak tarteka-marteka biltzen ginen eskolatik kanpo ere.
Guzti hori kontutan hartuta, nere ikuspuntutik, behin-betiko erabakiak
hartu daitezke.
Hori guztia kontuan hartuta, nire ikuspuntutik, behin betiko erabakiak har
daitezke.

5.3. Euskara zientifiko-teknikoa
Euskara zientifiko-teknikoa euskararen erabilera berezia da. Oinarrian
euskara estandarra da; baina, horrez gain, zientziaren eta teknikaren arlo
berezietan erabiltzen denez, arloan arloko termino eta esamolde bereziak
erabiltzen ditu: berariazko lexikoa (nazioarteko termino egokituak),
berariazko esamoldeak (espezialitate bakoitzekoa izan daitekeena, kontzeptu
zehatzak definitzeko adituek erabiltzen dituztenak), nazioarteko sinboloak...
Beste hitz berezi batekin adierazteko, «teknolekto» bat dela esan dezakegu.
Labur esanda, euskara zientifiko-teknikoa «euskara batua» da funtsean,
baina arloan arloko adituek beren espezialitateko gauzez hitz egiteko
erabilia, elkarri espezialitateko kontzeptuak komunikatzeko. Horregatik,
gauza «bereziak» ditu: espezialitateko testuetan adiera berezia hartzen duten
hitzak (terminoak), unitate lexiko konplexuak, era askotako sinboloak
(formulak, ekuazioak…) esamolde eginak eta abar. Horiek guztiok ikasi
beharko ditugu, euskara estandarraren arauak ikasi ondoren, eta bereziki
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kontuan hartu beharko ditugu ingeniaritzarekin zerikusia dutenak. Baina
horretara iritsi aurretik, ikus dezagun zein diren arlo zientifiko-tekniko
guztietakoak diren ezaugarri orokorrak.
5.3.1. Euskara zientifiko-teknikoaren zenbait ezaugarri
Hona hemen euskara zientifiko-teknikoaren zenbait ezaugarri:
1. Euskara zientifiko-teknikoan erabiltzen ditugun hitz asko hizkuntza
orokorrekoak dira, alegia, jatorriz espezialitatekoak ez direnak. Hala ere,
hiztun adituek «balio» edo «esanahi» berezia eta zehatza ematen diete
hitz horiei beren arloan dabiltzanean: «adiera espezializatua». Esate
baterako, /ardatz/ hitzak material trinkodun objektu biribil bat adierazten
du hizkera arruntean, gurdi baten gurpilei eusteko balio duena; baina
matematikan ari garenean, lerro zuzen infinituki mehea adierazten du
/ardatz kartesiarra/ esatean. Eta berdin gertatzen da aurrerago «termino»
deituko ditugun beste hitz askorekin:
ardatz, baldintza, baldintza beharrezkoa eta nahikoa, banaketa, batezbesteko,
ebatzi, emaitza, eremu elektriko, hari (torlojuarena), indar, energia…

Aditzek ere adiera berezia har dezakete. Esate baterako, /doitu/ aditzak
esanahi zehatza du kimikan. Kasurako, /ekuazio kimiko bat doitu/ esatean,
/doitu/ horrek oso adiera zehatza du, kimikako ekuazioko konposatu
bakoitzari dagozkion zenbakiak «egokiro idaztea» alegia. Edota
matematikan /biderketa egin/ diogunean, oso desberdinak dira /biderketa
bektoriala egin/ eta /biderketa eskalarra egin/ eragiketak.
2. Nolanahi den, hitz berriak sortzeko, hizkuntza orokorreko baliabide
berberak erabiltzen dira hizkera teknikoan ere; hau da, modu berean
erabiltzen dira atzizkiak, konposizioa eta bestelako baliabideak:
Hizkuntza orokorra

Hizkuntza teknikoa

• Atzizkiak

labainkor
askatasun
desagertu
berpiztu

beherakor
asetasun
desorekatu
birziklatu

• Konposizioa

eguzki-lore
afari-merienda

banaketa-kurba
makna-errminta

• Aposizioa

Gorbeia mendia
Gozoki okindegia

Doppler efektua
Reynolds zenbakia

• Maileguak

barkazio
erretore
normal
publiko

kommutazio
erresistore
matrizial
parametriko

• Siglak

BEZ
RAM
(Balio Erantsiaren gaineko Zerga) (Random Access Memory)

3. Zer esanik ez, euskara teknikoan ere modu berean erabiltzen ditugu
hizkuntza orokorreko baliabide sintaktikoak:
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Hizkuntza orokorra
etxe handia
zolu labainkorra
pertsonekiko begirunea
zurezko mahaia
haur txikien adina
gurdi bidezko garraioa

Hizkuntza teknikoa
erreaktantzia handia
funtzio beherakorra
denborarekiko deribatua
titaniozko torlojua
zenkaki handien legea
laser bidezko ebaketa

Berdin gertatzen da esaldien egiturarekin eta joskerarekin ere:
Hizkuntza orokorra

Hizkuntza teknikoa

• Aldapeko sagarraren adarraren
puntan

• Tornuko motorraren abiaduraren
kontrola

• Egin duten errepide berri hori
Dimaren eta Zeberioren arteko
laburrena da

• Kalkulatu dugun indarraren balioa
masaren eta azelerazioaren arteko
biderkadura da

• Arazo horrek konponbiderik ez
daukanez gero, beste nonbaitetik
abiatu beharko dugu

• Ekuazio diferentzial honek soluziorik ez
daukanez gero, beste nonbaitetik abiatu
beharko dugu

4. Hizkera teknikoan sortutako hitzak hizkuntza orokorrera pasatzen dira,
erabiliaren erabiliaz, eta hitz arrunt bihurtzen dira azkenean. Adibidez,
hona hemen gure egunotan sorturiko bi hitz tekniko:
tranfer resistor → transistore
light amplification by stimulated emission of radiation → laser

Gaur egun, /transistore/ eta /laser/ hitz arruntak dira, euskara orokorraren
osagai, egunero erabiliak.
5. Baina bereziki hizkera teknikoan (eta horretan soilik) erabiltzen diren
hitzak eta esamoldeak ere badaude:
apotema, asintota, azimut, epizikloide, talde abeldar
baldin eta soilik baldin, frogatu nahi genuenez

Halaber, atzizki eta aurrizki batzuk ia soilik erabiltzen dira hizkera
teknikoan:
azpialjebra, azpibarruti, azpimultzo
tetrabektore, tetramomentu
paraboloide, elipsoide

Eta hizkuntza orokorreko atzizki batzuk ez dira (ia inoiz) erabiltzen
hizkera teknikoan:
-keria (konnotazio subjektibo edo morala du)
umekeria, astakeria, txorakeria, gizonkeria, koldarkeria

5.3.2. Euskara zientifiko-teknikoan idatzitako zenbait testu labur
Aurreko azpialatean aipaturiko ezaugarriak erraz identifika daitezke testu
teknikoetan. Hain zuzen, identifikazioa oso ariketa ona da testu horien
izaera bereziaz jabetzeko eta horrelakoak erabiltzean berezitasun horiez
kontziente izateko. Hortaz, ariketa modura, zenbait testu labur aurkeztuko
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ditugu jarraian, ikasleak testuotan euskara zientifiko-teknikoaren
ezaugarriak identifika ditzan, eta horren arabera, esplizituki adieraz dezan
zertan bereizten diren euskara orokorretik eta euskara estandarretik, ezertan
bereizten badira.
• Fisika teoriko osoaren programa modura kontsideraturik, Newtonen higidurateoriak Maxwellen elektrizitatearen teoriarekin hartu zuen bere lehenengo kolpea.
• Teoria horrekin iritsi zen garbiro ulertzera ezen gorputzen arteko elkarrekintza
elektriko eta magnetikoak ez zirela instantaneoki eta distantziara eragiten zuten
indarren ondoriozkoak, baizik eta espazioan abiadura finituz hedatzen diren
prozesuen ondoriozkoak zirela.
• Faradayren kontzeptuarekin bat sortu zen errealitate fisiko berri bat, aurretik
zeuden masa-puntuarekin eta horren higidurarekin batera: «eremua».
• Fenomeno elektrikoak eta optikoak azaltzean, lehenago aipatu ditugun arloetan
baino arrakasta txikiagoa izan du Newtonen mekanikak. Izan ere, argiaren teoria
korpuskularraren bidez, argia puntu materialen higidura batera laburbiltzen saiatu
zen Newton. Geroago, ordea, argiaren polarizazio, difrakzio eta interferentziazko
fenomenoek teoria horrekin gero eta bateraezinagoak ziren aldaketak egitera
halabehartu zutenean, nagusitu egin zen Huygensen argiaren teoria ondulatorioa.
• Industrien jardueren ondorioz sortutako ingurumenaren arazoa, besteak beste,
industriek askaturiko kutsatzaile toxikoen igorpenari lotuta dago. Bestalde,
toxikoak izateaz gain, zenbait kutsatzailek, nahiz eta kontzentrazio baxuetan egon,
usain desatsegina (hatsa edo kiratsa) izaten dute; hori dela eta, euren igorpena gero
eta kontrolatuago dago.

6. Euskara batuaren historia.
Sorrera, izaera eta eboluzioa
Edozein hizkuntzaren kasuan, industrializazioaren aurreko nekazaritzakulturan ahozko komunikazioa izan zen nagusi; izatez, elite txiki batzuen
artean baino ez ziren lantzen komunikazio idatzia eta irakaskuntza. Baina,
industrializazio-garaia eta frantziar iraultza etortzearekin bat irakaskuntza
gizarteko talde gehienetara zabaltzean, geroago eta garrantzitsuago bihurtu
zen komunikazio idatzia. Ondorioz, ezinbestekoak bihurtu ziren hizkuntzen
kodifikazioa eta erregistro estandar funtzionalen finkapena. Hortaz,
administrazioaren boterea indartzeko, estatu-izaera zuten lurraldeetan
hizkuntza bakarraren aldeko apostua egin zen, aukeratutako hizkuntzaren
batasuna bultzatuz, ofizialki, legez eta inposizioz.31
Aldi berean, ofizialtasunari zegokionez, lurraldean elkarren ondoan bizi
ziren hizkuntzen erabilerek hierarkizazio-prozesu bat jasan zuten, bereziki
komunikazio idatzian, eta zenbait hizkuntza mugaturik geratu ziren hainbat
arlotan. Bistan denez, hiztun-komunitate osoari zuzendutako komunikaziogertaeretan (irakaskuntza, hedabideak, administrazioa…) kode bakarra
erabiltzeak bideragarriagoa egiten du hizkuntza horren iraupena. Beste
kontu bat da legeak nola manipulatzen diren erabilera ofiziala inposatzeko.

6.1. Euskara batuaren sorrera
Euskara batzearen premia oso aspalditik sorturiko kezka zen arren, euskara
batuaren historiaren kontaketa oso hurbiletik abiatu behar dugu, XX.
mendearen bigarren erdialdetik, zehazki.32 Nolanahi ere, horrek baditu
aurretik ere bere abiapuntua eta aurrehistoria.
6.1.1. Eredu egokiaren bila
Mendeetan zehar, euskal idazleek behin baino gehiagotan iradoki zuten
euskarako kode estandar baten beharra. Horretarako, idazle entzutetsu bat
bilatu ohi zuten, haren bidetik eta haren itzalean eredu bat izateko, gida gisa.
31
Interesgarria da espainiar eta frantziar estatuetako hezkuntza-sistemak nola ezarri ziren
kontuan hartzea. Horretaz, bibliografian aipaturiko liburu hau kontsulta daiteke: Zabaleta,
2000.
32
Ikasgai honetan darabilgun informazioa eta eskema honako liburu honetan dago
oinarrituta: Zuazo, 2005.
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Kasurako, hasierako lan aitzindarien ondoren, XVII. mendetik aurrera
Axularren Gero liburua eredu garbia izan zen idazleentzat, eta horretan
oinarritu zen euskal literaturaren tradizioan hain garrantzi handia izan zuen
Lapurdiko euskararen eredua.
Geroago, XVIII. mendean Gipuzkoako euskararen eredua indartu eta
Hego Euskal Herriko hainbat tokitan nagusitu zen, Larramendiren
oihartzunaren adierazle izan ziren Kardaberazen eta Mendibururen bidetik.
Bizkai aldera beranduago iritsi zen eragin hori. Gainera, bertako
euskalkiaren zenbait desberdintasunez jabeturik zeudenez, XIX. mendean
zehar batasunerako eredu propioa nagusitu zen Bizkaian, edo agian bi eredu
izan zirela esan beharko genuke, beti ere ospe handiko bi idazleren inguruan
sortu ere, alegia Mogelen eta Añibarroren lanak erreferentziatzat harturik.
Hurrengo etapa bigarren gerrate karlista amaitzearekin (1876an) hasi zela
esan dezakegu, Sabino Aranak sorturiko mugimenduarekin segitu (1995ean
Euzko Alderdi Jeltzalea sortu zuen), tartean Euskaltzaindiaren sorrerarekin
bultzada izan (1918) eta Espainiako gerrarekin bukatu zela.
Hain justu, gerrate karlistaren osteko etsipenetik askatu nahian, Aranaren
alderdiak Euskal Herria eta euskara egituratzea hartu zuen helburu, baina
ezustean, euskararen batasunaren aurkako arrazoiak planteatu zituen 1896an
argitaraturiko Lecciones de Ortografía del euskera bizkaino liburuan.33
Laburbilduz, hauexek ziren:
a) Euskalkien aurkako aldeak ez dira larriak eta ez dago batasun beharrik.
b) Euskara batu bakarra eginda, galdu egiten da euskalkien aberastasuna.
c) Euskara batua eginda, desberdintasunak sortzen dira gizartean jende
ikasiaren eta ikasigabearen artean.
d) Ez dago horrelako egitasmoa bideratzeko jende aditurik.
e) Sei herrialde ditu Euskal herri federalak, eta sei euskalki izatea eskatzen
du egitura horrek; ez bakarra.
(Zuazo, 2005: 78)

Nolanahi den, euskara batu bakarraren aldekoa izan ez arren, Sabino
Aranak ezinbestekotzat zeukan ortografia bakarra. Kontua da frantsesaren
eta gaztelaniaren ereduak zeudela, eta berak egoki ikusi zuela euskararen
eredu ortografiko propioa ezartzea. Hainbeste saio eta proposamen egin
ziren XIX. mendearen bukaera aldean. Kasurako, garai horretan baztertu
ziren ordura arteko /c/ eta /qu/ grafiak, eta horien ordez /k/ hasi zen
erabiltzen, gaur egun erabat nagusitu dena.
Ingurugiro horretan, 1901ean batzar zabal bat antolatu zen Hendaian,
euskararen ortografiaren gaia aztertzeko.34 Bertan Ipar eta Hego Euskal
Herriko ordezkariak bildu ziren, ortografia-eredu bakarra egituratzeko
33

Ikus Zuazoren liburuko azalpenak: 77-120.
Zalbide, M.: Hendai-Hondarribietako biltzarrak: XX. mendeko hizkuntz plangintzaren
iturburu. (<www.euskara.euskadi.net/r59-738/eu/.../es.../zalbide_Hendai.pdf>).
34
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helburuz. Batzar hari jarraipena eman nahi izan zitzaion Hondarribian.
Baina Sabino Aranak bere jarraitzaileei Hondarribiko batzarrera joateko
deia zela-eta, Campionek, Azkuek eta bestek eginiko kritika latzak azaldu
ziren, eta ortografia batzeko saio hark porrot egin zuen.35
Ortografiari buruzko batzarretan sorturiko giroaren ondoren, etsipena
nagusitu zen euskaltzaleen artean, eta zenbait urtetan isilaldia luzatu zen,
harik eta 1910ean berriro piztu zen euskalkien gaia, euskararen batasuna
egokia ote zen galdetuz. Horren alde agertu zituzten beren arrazoiak jeltzale
batzuek, bereziki Eleizaldek eta Belaustegigoitiak. Diogun, bidenabar,
euskara lan-tresna modura zerabilten jeltzale gehienak batasunaren aldekoak
zirela, bereziki gipuzkera indartzearen aldekoak; eta mendebaldekoak
(bizkaiera zerabiltenak ziren asko). Beste faktore garrantzizko bat ere agertu
zen nabarmen XX. mendearen hasiera horretan. Euskal hizkuntza jadanik ez
zen erabiltzen ia bakarrik ahozko jardueran; gero eta gehiago idazten eta
irakurtzen zen, eta horrek hizkera estandarraren premia azalerazi zuen. Hain
zuzen, kezka hori zeukan Belaustegigoitiak, konturatzean argitalpenen
irakurleak gutxitu egiten zirela idazkeraren batasun-ezagatik.
Testuinguru horretan sortu zen Euskaltzaindia 1918an, Hego Euskal
Herriko lau diputazioen babesean, baina aldi berean zazpi herrialdeetako
ordezkariak erakunde bakarrean batuz. Eta erakunde sortu berriak hiru
helburu nagusi jarri zituen egingai: ortografia arautzea, hiztegia zehaztea eta
Euskal Herri osorako literatura-hizkera eraikitzea. Hain zuzen, 1936ko
gerratea sortu aurreko urteetan lehenengo helburuan baino ez ziren lortu
gerora iraun zuten zenbait lorpen, hala nola /s/ eta /ts/, /x/ eta /tx/ eta /z/ eta /tz/
bikoteen idazkera, edota hitzen hasieran /j/ idaztearena, /i/ edo /y/ idatzi
ordez.
6.1.2. Euskara batuaren aitzindariak
Espainiako gerra eta II. Mundu Gerra tarteko, 1936-45 bitartean
erabateko geldialdia nagusitu zen euskararen arloan. Gerraosteko giroan
euskararen egoera ofiziala negargarria zen (debekua eta zapalkuntza), eta
batasuna erabat apurtuta zegoen. Herrialde bakoitzean euskalkiaren bidetik
zebiltzan, eta ez zegoen inolako ekimen finkorik aurrerapausoak egiteko.
Baina poliki-poliki entzun ziren ahotsak «gipuzkera osatua», «euskara
osatua», «lapurtera zaharra» eta horrelakoak aldarrikatzen zituztenak. Hala
ere, Euskaltzaidiak ez zuen oraingoz irtenbiderik proposatu.
Berrogeita hamarreko hamarkadan, frankismoaren une gogorrenak
nolabait baretzen-edo hasita zeudela, aldakuntza sozioekonomikoak gertatu
ziren Euskal Herrian (industriaren gorakada, baserrien hustuketa eta
35
Campionen kritikak salatzen zuen ezen Aranak bere eredua inposatu nahi zuela eta
horretarako 320 jarraitzaile eraman nahi zituela batzarrera, horien botoen bidez bere
sistema ezartzeko, ez arrazoien bidez. Azkueren kritika gehiago zihoan esatera euskara ez
zekitenek eta euskaltzale ez zirenek inposatuko zutela eredu aranista (ikus Zuazo: 86).
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populazioaren kaletartzea, kanpotiko immigrazioa...), eta euskararen aldeko
bestelako mugimendu soziopolitikoak abiatu ziren (euskarazko aldizkariak,
ikastolak, euskara ikasteko gau-eskolak…), aldakuntza sakonak ekarri
zituztenak euskararen arlora. Horrekin batera, batasun linguistikoaren
premia planteatzen hasi zen: gazteria euskara erabiltzen eta lantzen,
irakaskuntza euskalduna aldarrikatzen, euskara kultura eta jakintza-arlo
berrietan sartzen…
Giro horretan, euskara batuaren sorreran berebiziko garrantzia izango
zuten zenbait aitzindariren ekimena plazaratu zen. Euskara kultura
idatziaren esparrura zabaldu behar zen, baserri-hizkuntza zena kalehizkuntza bihurtu behar zen, eta horretan batasunaren ereduak aldarrikatzen
hasi ziren zenbait idazle, proposamenak praktikara eramanez. Krutwigek
eragin handia izan zuen euskara idatzirako lapurtera klasikoa proposatzean.
Krutwigen proposamena elitistegia izan zen gehienen iritziz, baina astindu
kontzeptual galanta ekarri zuen euskaltzaleen artean, kultura euskaraz
lantzeko deiadarra zabalduz, bereziki. Euskara ez zen jadanik aztergai hutsa
edo eremu murriztuetan erabiltzekoa, kultura-gai unibertsal guztiak lantzeko
hizkuntza baizik.
Hark eragindako olatuaren astinduaz, berrogeita hamarreko hamarkadan
Mitxelenak, Villasantek, Lafittek, Mirandek eta abarrek bestelako bideak
hartu zituzten; geroago, horietan oinarriturik, Arestik poesian eta
Txillardegik nobelagintzan praktikan landuriko ereduek bideratu egin zuten
batasunerako hurrengo pausoa.
Hirurogeiko hamarkadaren Ipar Euskal Herrian ere hazkunde handia
gertatu zen, Lapurdiko kostaldean hirigunea osatuz. Mugimendu politikoek
ere garrantziz hartu zuen iparraldean zein hegoaldean, besteak beste Enbata
eta ETA erakundeen eraginez. Kulturan Gaur eta Ez dok amairu taldeak,
euskarazko aldizkariak eraberritu (Jakin, Zeruko Argia, Anaitasuna...),
umeentzako ikastolak, helduentzako gau-eskolak... euskararen batasunerako
giroa umotzen ari zen. Testuinguru horretan Euskal Idazkaritza sortu zen
Baionan Txillardegi, Davant, Iriart, Irigoien, Monzon eta besteren
ekimenez, helburu hartuta euskararen batasuna bultzatzea, erakunde
politiko-erlijiosoen babesa bilatuz (EAJ, ETA, Enbata eta Eliza). Lanaren
emaitza 1964an argitaratu zen, txosten batean hiru atal hauetan proposamen
zehatzak eginez: ortografia, deklinabidea eta aditza.36 Bidea irekita zegoen
Euskaltzaindiak modu ofizialean azken pausoak ematen hasteko.
6.1.3. Euskara batuaren datak
Euskararen kasuan, 1968. urtean eman zitzaion hasiera ofiziala
batasunari edo estandarizazio-prozesuari. Urte horretan Euskaltzaindiak

36

<www.euskaltzaindia.net/dok/ikerbilduma/59415.pdf>
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«euskara batua» nolakoa izango zen erabaki zuen eta estandarizazioprozesuari ekin zion Arantzazuko Biltzarrean 1968an.37

Euskaltzaindiaren Arantzazuko Batzarrean (1968) parte harturikoak.

Batzarreko aztergai eta gorabeherei dagokienez, azpimarratu beharrekoa
da euskalari batzuen ekarpena, barrutik eta kanpotik egina. Labur beharrez,
bost izen aipatuko ditugu, bostak ere funtsezkoak batasunaren garapenerako.
Batetik, Gabriel Aresti (1933-75) eta Jose Luis Alvarez Enparantza
«Txillardegi» (1929-2012) idazleak, beren sorkuntza-lan ekintzaileetan
batasunaren garrantzia iradoki zutenak eta eredu praktiko eta erreala gauzatu
zutenak, Euskaltzaindia bera sustatzeko eta bultzatzeko zirikatzaile-lana
betez. Bestetik, Koldo Mitxelena (1915-87) hizkuntzalaria, berak prestatu
baitzuen batzarreko ponentzia nagusiaren txosten sendoa. Txostenak
batasuna finkatzeko bost atal izan zituen: I. Oinarriak, II. Ortografiaz, III.
Hitzen formaz, IV. Hitz berriak, V. Morfologia.38 Bestalde, ezin ahaztu
batzarreko erabakiak bideratzeko Luis Villasantek (1920-2000) eginiko
lana. Bera izan zen euskaltzainburua 1970-89 bitartean, eztabaida gogor eta
batasunaren aurkako giro latza zegoen garaietan, eta zuhurtasun handiz
gidatu eta kudeatu zuen euskara batuaren ezartze-prozesua. Eta, azkenik,
Imanol Berriatuak (1914-81) eginiko lan isila, Anaitasuna aldikaritik egin
baitzuen euskara batuaren dibulgazioa eta zabalkundea, bertan idazleen
zuzentzailea eta arauen aplikatzailea izanik, batasunaren irakasle-lan
praktikoa betez.

37

Informazio gehiagorako: <http://eu.wikipedia.org/wiki/Arantzazuko_Batzarra>
Txosten hori Euskaltzaindiaren arauetan kontsulta daiteke:
<www.euskaltzaindia.net/arauak>
38
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Gerora, batzarretik aurrera abiaturiko prozesuan, hainbeste urrats eman
ditu Euskaltzaindiak, tarteka batasunaren atalak garatuz. Hona hemen
zenbait pauso garrantzitsuren kronologia, modu eskematikoan emana:
1968 Arantzazuko Biltzarra
1971 Euskera aldizkarian arauak argitaratzen hastea
1973 Aditz laguntzaile batua
1977 Aditz sintetiko batua
1978 Bergarako Biltzarra
1979 Euskal aditz batua
1986 Maileguzko hitzak
1991 Euskara Batuaren Batzordearen gomendioak eta arauak
1994 Leioako Biltzarra
2000 Hiztegi Batua
Prozesu bizia eta (nahikoa) azkarra izan da, irekia, amaiera jakinik gabekoa,
zeren gizartearen aldaketek sorturiko premia berriei egokitu beharra baitago
etengabe.
6.1.4. Zein euskalkitan oinarritu behar zen euskara batua?
Aurreko hamarkadetan mota desberdinetako proposamenak egin ziren
batasuna lortzeko oinarri modura: gipuzkera edo gipuzkera osatua, nafarlapurtera literarioa, lapurtera klasikoa... Baina Arantzazuko Batzarrean
erabakitako euskara batu estandarraren eredua erdialdeko euskalkietan
(gipuzkera, goi-nafarrera eta lapurtera) oinarriturikoa izan zen. Horretarako
arrazoi nagusietakoak soziolinguistikoak izan ziren:
– Erdiguneko euskalkiak izanik, euskaldun guztientzako ulerterrazenak
ziren. Hegaletako euskalkiak (mendebaldeko bizkaiera eta ekialdeko
zuberera) nahikotxo bereizten zieren erdialdekoetatik eta zailagoak
ziren guztien arteko ulermenerako.
– Azken bizpahiru mendeetan gipuzkera ospe handiko euskalkia zen, eta
literatura-tradizioan euskalki horrek zuen nagusitasuna.
– Bestalde, Gipuzkoak tamaina erdiko hiri askotxo zituen, eta horrek
egoki bihurtzen zuen euskara «modernoa» eta «kaletarra» zabaltzeko.
Zer esanik ez, horiekin guztiekin batera, funtsezkoak izan ziren arrazoi
demolinguistikoak. Ordurako, hiztunen estatistikak nahiko aurreraturik
zeuden (handik urte gutxira Pedro de Yrizarren liburuan argitaratu zirenak),
eta horien arabera hiztunen erdiak baino gehiagok euskalki horiek erabiltzen
zituzten (Yrizarren zenbaketa zehatzean 274.460 ziren, % 50,43). Egia da
mendebaldeko euskalkiak hiztun-kopuru handiena zuela, (Bizkaian eta
lurralde horrekin muga duten Gipuzkoa eta Arabako herrialdeetan
mintzatzen zenak), baina euskalki hori beste herrialdeetatik urrundua eta
kontaktu gutxiagokoa izanik, nahikotxo bereizten zen beste euskalkietatik,
eta horrek zaildu egiten zuen forma batuagoak eratzea.
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6.1 taula. Yrizarren ikerketan bilduriko datu linguistiko-demografikoak.39
EUSKALKIA

HIZTUNAK

Bizkaitarra
Giputza
Ipar goi-nafarra
Hego goi-nafarra
Lapurtarra
Mend. behe-nafarra
Eki. behe-nafarra
Zuberotarra
Zehaztugabeak
GUZTIRA

200.480
200.050
51.000
440
33.970
22.790
23.760
11.090
915
533.495

PORTZENTAJEA (%)
37,57
37,49
9,56
0,08
4,30
4,27
4,45
2,07
0,17
100,00

Erdiguneko izate hori adierazteko, egokia da euskal herrialdeen eta
euskalkien mugak adierazten dituen mapa ikustea, Koldo Zuazo irakasleak
1999ko lanean argitaratu zuen moduan. Geroago, irakasle berak beste mapa
zehatzago bat argitaratu du, azken urteotako eboluzioa adieraziz eta
azpieuskalkiak ere nabarmenduz.40

Euskalkien mapa, Zuazo (1999)

39
Yrizar, P (1973): Los dialectos y variedades de la lengua vasca. Estudio lingüísticodemográfico.
40
Mapa hori ikusteko eta bestelako xehetasunak izateko, bibliografian aipatutako beste
liburu hau kontsulta daiteke: Zuazo, 2008.

74

Komunikazioa euskaraz ingeniaritzan

6.2. Euskara batuaren izaera
Atal honetan Euskaltzaindiak arauturiko euskara batu estandarraren izaera
aipatuko dugu, arauen nolakotasuna eta oinarriak ulertzeko. Horregatik,
lehenik zenbait oinarrizko kontzeptu bereiziko ditugu, ondoren zer arlo
arautu dituen aipatzeko.
6.2.1. Gramatikaltasuna eta estandartasuna
Bi kontzeptu desberdin hauek hizkuntzaren elementuei dagozkie, eta
funtsezkoa da biak ondo bereiztea, Euskaltzaindiaren lana zein arlotan
gauzatzen den ulertzeko.
Gramatikaltasuna hiztunen senari dagokio. Zehatzago esateko, hiztun
arrunten erabilera zuzenari dagokio, alegia, euskara normaltasunez
darabilten euskaldunen eguneroko diskurtsoari eta esamoldeei. Labur
esanda, euskara «ona» gramatikala da, hizkuntzalarien aztertzen duten
gramatikaren oinarria den hitz-jarioari dagokiona; izan ere, gramatika
hiztunen hitz egiteko modutik ateratzen da, haiek jakin gabe naturalki
erabiltzen dituzten arauen bilketa sistematikoa baita. Bestela esanda,
gramatika ez da hizkuntzalariek hiztunei irakasten dieten arauen multzoa,
alderantzizko bilaketaren emaitza baizik, hots, hizkuntzalariek hiztunen
jardunetik identifikatzen dituzten arauen multzoa baizik. Beraz,
«gramatikaltasun» kontzeptuak hitza edo esamoldea «ondo» dagoela
adierazten du, «gramatikala» dela. Kontrakoa «ez-gramatikala» izatea
litzateke; alegia; euskaraz «txarto» esanda dagoela. Kasurako, /nik egin dut/
gramatikala litzateke; ostera, /ni egin dut/ ez-gramatikala da, edo bestela
esanda, euskara «txarra» da, ez da euskara normala, nahiz eta ondo
menperatzen ez dutenek horrelako esaldiak egin ditzaketen.
Bestelako kontua da estandartasuna; kontzeptu hori hizkuntza idatziaren
batasunerako aukeraturiko ereduari dagokio. Aldez aurretik jorik diskurtsoa
gramatikala dela (bestela ez bailitzateke euskara «ona»), hitz edo esamolde
ber batek, forma desberdinak izan ditzake euskalkien edo azpieuskalkien
arabera, sinonimotzat edo baliokidetzat har daitezkeenak. Horrelakoetan
Euskaltzaindiak erabakitzen du jardun idatzirako forma estandarra, bakarra
izaten dena gehienetan. Aukera hori euskalki guztiak eta aldaki guztiak
aztertu ondoren hartzen du, baina, izatez, «arbitrarioa» da, neurri batean
behintzat. Horrela zehazten da forma edo aldaera estandarra. Erabakiaren
ondoren, gainerako aldaerak ez-estandarrak dira; horrek ez du esan nahi
«txarto» daudenik. Esate baterako, /iritzi/, /eritzi/, /eretxi/... adieretatik
Euskaltzaindiak /iritzi/ aldaera aukeratu du Hiztegi Batuan; horixe da forma
estandarra.
Beraz, estandartasunak Euskaltzaindiaren arauak betetzen direla esan
nahi du, eta gehienbat forma idatziari dagokio. Baina, esan gabe doa,
Euskaltzaindiak euskararen kalitatea zaintzen duela kontuan izanik,
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nahitaezkoa duela bere arauetan gramatikaltasuna zaintzea, hots, euskara
batua «zuzena» dela bermatzea, euskara «ona» dela ziurtatzea.
6.2.2. Euskaltzaindiak hainbat arlotan ezarri ditu arau estandarrak
Euskaltzaindia 1994tik aurrera hasi zen bere arauak modu sistematikoan
argitaratzen.41 Mota askotako arauak daude bertan, guztiak ere praktikoak,
baina hemen hiru motatakoak nabarmenduko ditugu bereziki, ortografia,
morfologia eta hiztegiari dagozkionak.
6.2.2.1. Ortografia
Tradizio desberdinetan modu batera edo beste batera idatzi diren
hitzetarako, Euskaltzaindiak idazkera estandar bakarra hobetsi du kasu
askotan. Horretarako, zenbait erabaki zehatz hartu ditu ortografiari
dagokionez, honako hauek, besteak beste:
– Euskal alfabetoaren letren izenak.
– Euskararen kasuan ortografia fonetikoa erabaki da. Hortik dator,
adibidez, soinu berari dagozkion /b/ eta /v/ hizkiak ez bereiztea.
– Bere garaian oso eztabaidatua izan zen /h/ hizkiaren onartu, oro har,
nahiz eta kontsonante ondoko /h/ hizkia baztertu den (/ph/, /kh/, /th/, /lh/
eta holakoak). Onartzeko arrazoiak izan dira, besteak beste, zenbait
euskalkitan ahoskatu egiten dela eta euskara zaharrean euskalki
guztietan ageri zela, gehiago edo gutxiago.
6.2.2.2. Morfologia
Euskalkien arteko forma-desberdintasunak hurbiltze aldera, bi eratako
erabakiak hartu dira, elkarren osagarri:
– Jatorri bereko zenbait aldaera dagoenean, forma estandar bat hobetsi
da, honako kasuetan adibidez:
zergaitik / zergatik
dabe / dute
dagoz / daude
-erazi / -arazi

→ zergatik
→ dute
→ daude
→ -arazi

– Jatorri desberdinetako aldaerak daudenean, sinonimo modura gorde
dira guztiak, nahiz bakoitza euskalki batekoa izan, jatorriz:
/apurturik/ eta /apurtuta/ biak onartuta
/baita/ eta /da eta/ biak ondo
/bezala/ eta /legez/
Horrez gain, beste hainbat erabaki arautu dira, idazkerari dagozkionak,
gauza bera adierazteko bizpahiru forma egon diren kasuetan.
6.2.2.3. Hiztegi Batua
Euskaltzaindiak emaniko arauen artean, berebiziko garrantzia du Hiztegi
Batua izenekoak. Bertan hitzen forma estandarra zein den adierazten da
41

Euskaltzaindiaren arauak kontsultatzeko, ikus <http://www.euskaltzaindia.net/arauak>.
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soilik, aparteko itzulpenik edo definiziorik gabe, salbuespenak salbu.
Garrantzia du hiztegi arauemailea delako, euskarazko hitzaren forma idatzi
estandarra edo ofiziala zein den finkatzen duena.
Lehen argitalpena 2000. urtean egin zen, eta orduan 20.119 sarrera eta
2.477 azpisarrera izan zituen. Argitaratu bezain laster, bigarren itzuliarekin
hasi zen eta horren ondorioz bigarren argitalpena etorri zen 2010ean, 36.016
sarrera eta 6.052 azpisarrerarekin. Bigarren itzulian etengabe ari dira
handitzen kopuru horiek, baina prozesuak bere denbora behar du. Testu hau
idazten ari garen unean, bigarren itzulia i letran doa, eta espero da bigarren
itzuliaren bukaeran 50.000 mila sarrera estandar izatea, gutxi gorabehera.
Dena den, hiztegia etengabe berritzen ari denez, sekula amaituko ez den
lana izango da, behin eta berrirokoa.
Arlo horietan emaniko arauez gain, kontsultatu beharreko hainbat erabaki
praktiko ere ageri dira, euskara estandarra hedabideetan, liburugintzak eta
mota guztietako testuetan argitu beharreko zalantzetan forma estandarrak
proposatuz, hala nola: Euskal Herriko herrialdeen, herritarren, hiriburuen
hirien eta herrien izenak; Espainia eta Frantziako probintzia, eskualde,
departamentu hirien izenen forma estandarrak; munduko estatu-izenak,
herritarren izenak, hizkuntza ofizialak eta hiriburuak; mundu osoko
geografia-izenak (kontinenteak, itsasoak, mendiak, ibaiak, uharteak...);
munduko estatuetako hizkuntza ofizialak; latin eta greziar pertsona-izen
klasikoak euskaraz emateko irizpideak; Grezia eta Erromako pertsonaia
mitologikoak; eta abar.

6.3. Euskara batuaren ezartze-prozesua
Kontuan hartzekoa da ezen, Euskaltzaindiak erabakiak hartu bitartean,
euskara baturako proposamenak egiten zirela, zenbait eragilek argitaraturiko
lanetan. Izandako eragina dela eta, aipatzekoak dira, besteak beste, Arestik
eta Kintanak argitaraturiko Batasunaren Kutxa (1970), Kintanaren hiztegia
(Hiztegi Modernoa,1977) eta Txillardegiren gramatika (Euskal Gramatika,
1978). Horiek eta beste gramatikalari, itzultzaile, zuzentzaile eta irakasle
askok batasun berria egituratzeko proposamenak eta iritziak ekarri zituzten.
Testu horietan erabilitako baliabideak ohikoak bihurtu ziren kasu batzuetan,
praktikoak baitziren eta idazle askok estandartzat hartzen baitzituzten.
Baina, izatez, ez ziren arau «ofizialak», Euskaltzaindiak erabaki gabekoak
baitziren Edozertara, aurrerapausoak ziren, gerora etorriko ziren arauen
bidea ireki zutenak, zeren batasunaren premia aldarrikatzen baitzuten eta
Euskaltzaindia pausoak ematera adoretzen eta bultzatzen baitzuten.
Edozelan ere, aurreko proposamen horiek kontuan izan arren, horiez gain
Euskaltzaindiak hainbat irizpide erabili zituen arauak emateko: literaturatradizio idatzia, gramatika-irizpideak, erabilera-maiztasuna... Ez zen erraza
guztien adostasuna lortzea, baina batzordeetan eginiko lanari esker,
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lehenengo urteetako erabaki handien ostean (aditz batua, maileguzko
hitzak...), Euskaltzaindiak araugintza berria abiatu zuen 1991an Euskara
Batuaren Batzordearen sortzean, hortik aurrera gomendio eta arau oso
zehatzak emanez, gramatika eta morfologiako hainbat arlotan.
Batzorde horren erabakiak zirela eta, zenbait gaizki-ulertu egon ziren
idazle eta irakasleren artean, pentsatuz aurreko urteetako proposamen ezofizial batzuk aldatzera zetozela, eta horrek idazle eta irakasleengan
ziurtasun-eza sortzen zuela, ulertu baitzuten Euskaltzaindiak aurretik
harturiko arauak aldatzen zituela eta hori serioa ez zela. Baina, izatez,
gauzak ez ziren horrela, baizik eta lehenago proposamenak baino ez zeuden
tokian orain arauak erabaki zirela.
6.3.1. Euskaltzaindiaren araugintza42
Araugintza berria abiatu zuenetik, Euskaltzaindiak etengabe eman ditu
bere arauak. Liburu hau idazten hari garenean, jadanik 173 arau ofizial
daude argitaraturik, lehenengo araua 1994ko urrian eman zuenetik.43
Denetariko arauak daude, baina bereziki aipatzekoa da Euskaltzaindiaren
Hiztegi Batua ere arauetan sartu izana. Bertan hitzen forma estandarra ongi
definiturik geratzen da. Horrez gain, irakaskuntzarako administraziorako
edota hedabideetarako oso praktikoak gertatzen diren kultura-hitz askoren
formak ere zehazten dira: munduko lurraldeen herritaren izenak, munduko
hizkuntzen izenak, munduko toponimia eta geografia-izenak, latin eta
greziar pertsona izen klasikoak euskaraz emateko irizpideak...
Gaur egun, Euskaltzaindiaren arauak onartuta eta txertatuta daude
gizartean, ezinbesteko erreferentzia dira eguneroko erabilera idatzian eta
nahitaezkoak dira euskara akademikoan. Arau horien gainean eraikitzen da
euskara zientifiko-teknikoa, eta esan gabe doa gure testuetan bete eta gorde
beharreko arauak direla.
6.3.2. Euskara batuaren ekarpenak
Kapitulu honetan ikusi dugunez, urte luzeak pasatu dira euskara batua
jaio zenetik, eta gaur egun gaztaroan dagoela esan dezakegu. Nolanahi dela,
garaia ere bada egindakoari buruzko hausnarketa egiteko, espero ziren
emaitzak eta onurak ekarri ote dituen aztertzeko. Gure iritziz, bizitasunaren
seinale diren hainbat ekarpen onuragarri egin ditu prozesuak. Horrelakoak
aipatzea egoki delakoan, Zuazo irakasleak adierazitakoak laburbilduko
ditugu (Zuazo, 2005: 199-202). Hona hemen batzuk:
– Gainditu egin dira euskalki desberdinetako euskaldunen arteko
ezinulertuak; euskara batua landu dutenek erraz moldatzen dira
elkarrekin, eta estandarreko erreferentziak baliatuz gero, ez dute traba
42
Araugintza berriari buruzko hasierako informazioak osatzeko, liburu hau kontsulta
daiteke: Alberdi eta Ugarteburu, 1999.
43
http://www.euskaltzaindia.net/arauak helbidean kontsulta daitezke arau guztiak.
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berezirik elkarren artean komunikatzeko, ez era idatzian, ezta
ahozkoan ere.
– Euskara esparru guztietara zabaldu da: irakaskuntza, administrazioa,
hedabideak...
– Euskaldun berrien kopurua ikaragarri handitu da, eta hori funtsezkoa
da euskararen erabilera gizartean hedatzeko.
– Euskararen lurraldearen mugak arindu edo desagertu egin dira
praktika linguistikoan, eta Euskal Herri osora zabaldu dira.
– Euskararen aldaera eta herrialdeak batasun batean ikusten hasi gara,
hizkuntza bakar baten eta herri bakar baten ikuspegitik.
– Euskara benetako hizkuntza da, bakarra eta askotarikoa, dialektoen
multzo bat izan arren, eta urrats sendoa eman da egunen batean
hizkuntza normalizatuek duten prestigioa edo errespetua lortzeko.
Ez dira lorpen gutxi, baina halere, kontuan izan behar da ezen
euskararena —edozein hizkuntza bizirena bezalaxe— prozesu dinamikoa
dela, hizkuntzak etengabe ari baitira moldatzen eta berrasmatzen gizarteko
premietarako egokitzeko. Hizkuntzen egokitze-prozesua etengabe ari da
gertatzen eta sekula ez da amaitzen, bizirik dauden artean.
6.3.3. Etorkizuneko euskara batua44
Euskara batuaren eraikuntza azken berrogeita hamar urteotako prozesu
baten emaitza izan da, baina zinez esan dezakegu prozesu hori bukatu gabe
dagoela oraindik. Etorkizunean euskara modu normalizatuan erabiliko bada
—hots, euskarak bizirik iraungo badu—, gizarteratu eta zabaldu egin
beharko da euskararen aldaera batua, eta, aldi berean, garatu egin beharko
da maila desberdinetako beste hainbat aldaera eta hizkeratan, horixe baita
hizkuntza bizien egoera naturala.45 Gauza jakina izanik hizkuntzak dialektoz
osaturik daudela, argi eduki behar da zein den euskalkien eta euskara
batuaren arteko harremana; izan ere, hizkuntza-aldaera guztiak elkarren
osagarriak dira, guztien artean osatzen baita hizkuntza bakarra; bestela
esanda, gure kasuan, euskararen aldaera guztiak dira euskararen parte.
Kontzeptuak ez nahasteko, ez da ahaztu behar euskara batua euskalki
desberdinetako hiztunen arteko komunikazioa errazteko sortu zela; hori izan
zuen sortzean helburu, eta horixe da orain ere helburu nagusia. Lehenik eta
behin, testu idatzietarako arauetan oinarritu zen, bereziki irakaskuntzan,
administrazioan, hedabideetan eta antzeko alorretan erabilia izateko; ez
hainbeste ahozko komunikaziorako. Baina, ia konturatu gabe, idatzizko
44
Atal labur hau prestatzeko kontuan hartu dut K. Zuazo irakaslearen liburuan izenburu
berberaz datorren kapitulua: Zuazo, 2005: 227-243.
45
Honetaz, komenigarria litzateke lehenago hirugarren kapituluan hizkuntza-aldaerei buruz
azaldutako kontzeptua berrikustea.
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jardunak etengabeko eragina du ahozko jardunean; eta, txanponaren beste
aurpegia izanik, ahozko jardunaren eraginez, euskara batua ez da «bakarra»,
idazle/hiztun bakoitzak bere marka edo ezaugarri propioa gehitzen baitio
eguneroko praktikan, dela hitz bereziak erabiltzen dituelako, dela fonetikako
berezitasuna gehitzen diolako, dela tokiko esamoldeak erabiltzen
dituelako... Horrela, bi noranzkotan ixurtzen den fluxu linguistikoa
gertatzen da, tokiko euskalkitik euskara baturantz eta euskara batutik tokiko
euskalkirantz, mota desberdinetako erregistroak sortuz. Kontua da
hizkuntza-erregistroak era egokian modulatzea, onuragarri gerta daitezen
hizkera guztientzat.
Koldo Zuazo irakaslearen azalpenaren bidetik, hiru maila nagusi
bereiziko ditugu hizkera batuaren barnean: euskara batu egokia, tokiko
euskara batua eta lagunarteko euskara batua. Labur aipatuko ditugu
bakoitzaren ezaugarriak, horien arabera etorkizunari begira atera daitezkeen
zenbait ondorio nabarmentzeko.
Has gaitezen euskara batu egokia aipatzen. Agerikoa denez, ez dago bi
idazlerik euskara batua modu identikoan erabiltzen dutenik. Eta batek
euskara egoki eta zuzena erabil dezakeen modu berean, besteak desegokia
eta ez hain zuzena erabil dezake. Zertan bereizten diren elkarrengandik,
horixe da zehaztu beharrekoa. Desegokitasunak arrazoi desberdinak izan
ditzake: inon eta inoiz erabili ez diren baliabideak erabiltzeagatik, euskalki
guztietako osagaiak orekarik gabe erabiltzearren, euskalkietako txokokeriak
gehiegi baliatu nahi izatearren... Egokitasunerako bideak bestelako bideak
ditu: premiarik gabe hizkuntza ez aldatzea, asmatutakoa zuzen izateaz gain
erraz ulertzeko modukoa izatea, berrikuntzak modu orekatuan gizarteratzea,
ahozkoan laburdura gehiegi ez egitea eta erritmoa zaintzea...
Hitz batez, zentzunez jokatu behar da euskara batua erabiltzean, beti ere
kontuan izanik euskalki desberdinetako hiztunen arteko komunikazioa ondo
gauzatu nahi dela, idatzian zein ahozkoan. Hain zuzen, euskara batu egokiak
bi onura hauek izango lituzke Zuazoren iritziz:
a) Hiztunek lasterrago ikastea eta errazago onartzea euskara batua.
b) Erdaldunei tankera horretako euskara irakatsita, errazago eta lasterrago
ikastea, eta errazago eta lasterrago ematea «euskaldun berri» izatetik
«euskaldun» izateko urratsa.

Horrez gain, tokiko euskara batuak zer diren azaltzea komeni da, eta
horretarako berriro ere Zuazok bere liburuan aukeratutako adibide bat
jarriko dugu. Euskalki desberdinetako bi herritako lantegi bateko ohar bat
idazteko moduaz ari da adibide horretan. Lehena Lesakan idatzita dagoela
suposatzen da, eta, agerikoa denez, bertako euskara nafarrean oinarriturikoa
da, nahiz eta Euskaltzaindiaren arauak ederki betetzen dituen. Hara:
Heldu den ortzegunean bilera eginen dugu arratsaldeko lauretan, aurtengo
konbenioaren gainean solasteko.
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Bigarrena Durangon idatzitakoa litzateke, mendebaldeko euskararen
ukituarekin:
Datorren eguenean batzarra egingo dugu arratsaldeko lauretan, aurtengo
konbenioaren gainean berba egiteko.

Biak ala biak euskara batuan daude, baina bietan kontuan hartzen dira
herriko euskalkiko lexikoa (/ortzeguna/, /bilera/, /solasteko/ batean, /eguena/,
/batzarra/, /berba egiteko/ bestean) eta etorkizuneko aspektua markatzeko
aditzari jartzen zaion atzizkia (/-en/ eta /-go/). Horrek hurbildu egiten ditu bi
euskalkietako hiztunak ondare komunera, bakoitzak bere nortasunari uko
egin gabe, eta erabiltzeko erosotasuna ematen dio, zeini bere herrian.
Azkenik, lagunarteko batua izango genuke, non normaltasunez erabiliko
liratekeen estandarraren gaineko hainbat aldaera, dela hitzak laburtzea, dela
hitzen arteko loturak eta kontrakzioak egitea, dela herriko arau fonetikoak
erabiltzea, dela lagunarteko esapideak erabiltzea. Horrek hurbiltasuna eta
naturaltasuna emango lizkioke ondare komunari. Horrela, euskara batu
«jasoa» alde batetik eta «arrunta» edo «lagunartekoa» bestetik bereizteko
balioko luke, eta hiztunek gehiegizko formaltasunetik alde egiteko aukera
izango lukete, hizkuntza guztietan egiten den bezala; zeren erregistroen
askotarikotasuna baita hainbat xehetasunetarako bidea.
Laburbilduz, etorkizunean euskara normalizaturik egon dadin, eta
herritar guztiontzako tresna egokia eta erabilgarria izan dadin, hiztun
guztiek bere hizkuntzatzat hartu beharko dute euskara estandarra, euskara
batu egokia, guztien ondare modura zainduko dena, alde batera utzi gabe
egunean zehar tokia edo egoera kontuan hartuta erabiliko ditugun aldaerak
(lagunartekoa, familiakoa, akademikoa...), hizkera guztiak baitira hizkuntza
bakarraren osagaiak, eta guztiak erabiltzen baitira, hizkuntza hori egoera
osasuntsu eta normalizatuan dagoenean.

7. Euskara zientifiko-teknikoaren
ezaugarriak
Jakintza-arlo desberdinetan gai oso desberdinak aztertzen dira; ondorioz,
arazo espezifikoak sortzen dira arlo bakoitzean. Praktikan, nahiz sistema
linguistikoa —hizkuntza, alegia— aldatzen ez den, jakintza bakoitzeko gai
sakonetan abiatzean, hitz eta hitz-multzo bereziak (terminoak), esamoldeak
eta esateko modu zehatzak, joskera bereziak... erabiltzen dira, arloan
arlokoak direnak eta hizkera orokor arruntean gutxi erabiltzen direnak, edo
bestela esateko, hizkera orokorrekoak ez direnak.
Funtsean, hizkera orokorrean oinarrituriko aldakiak baino ez dira hizkera
zientifiko-teknikoan darabiltzagun formak, baina, espezialitate jakin batean
zenbat eta sakonago barneratu, hainbat eta gehiago urruntzen gara hizkera
orokorretik. Ikasgai honetan, hizkera zientifiko-teknikoaren ezaugarri
nagusiak aipatuko ditugu, banaka harturik bereak bakarrik ez direnak, baina
guztiak batera kontsideraturik beste hizkeretatik bereizten dutenak.

7.1. Testu orokorrak eta testu espezializatuak
Testu bat zientifiko-teknikoa (edo, oro har, espezializatua edo berezitua)
dela esaten dugu, kultura orokorreko pertsonen iritziz heziketa edo
prestakuntza berezia behar denean testu hori ulertzeko. Irizpide honek,
beraz, testu berezituetatik kanpo uzten ditu kultura orokorra eta informazio
orokorrak, baita «literatura» izenpean biltzen diren testu gehienak ere.
Testuen berezitasun- edo espezialitate-maila lotuta dago ekoizlearen eta
hartzailearen aditutasun-mailarekin. Izatez, testu bat espezializatua dela
esaten denean, testuaren ekoizleak aditua izan behar duela onartzen da; hori
abiapuntua da. Edozertara, testu hori irakurriko dutenak (eta horretaz
informatzeko asmoa dutenak) prestakuntza-maila desberdinetakoak izango
dira, testua irakurtzean izan dituzten helburuen arabera. Gauzak horrela,
testuaren ekoizleak (idazleak, alegia) erregistro bat edo bestea aukeratuko
du, testuaren bitartez norekin komunikatu nahi duen (hots, testuaren
hartzailea nor den) kontuan hartuta. Ondorioz, hizkera zientifiko-teknikoan
ere maila desberdinak daude, zientzian lortu nahi den sakontasun- eta
espezializazio-mailaren arabera. Arazoak errazteko eta ideiak argitzeko, lau
mailatan bana dezakegu hizkera zientifiko-teknikoa, 7.1. taulan adierazita
dagoen gisan.
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7.1. taula. Hizkera zientifiko-teknikoaren mailak, ekoizlearen
eta hartzailearen aditutasuna kontuan izanik.
EKOIZLEA

HARTZAILEA

A

Aditua

Aditua

Oso
berezitua

TESTUA

B

Aditua

Aditua izateko
ikasten duena

Berezitua

C

Aditua

Gizarte osoa

Ez oso
berezitua

D

Ez-aditua/
kazetaria

Gizarte osoa

Ez-berezitua

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TESTUA
Artikulu zientifikoak
Doktoretza-tesiak
Kongresuetako komunikazioak
Unibertsitateko liburuak
Eskoletan irakasleak erabiltzen dituenak
Ekaia aldizkaria
Elhuyar aldizkariko artikulu asko
Hiztegi entzikopedikoetako artikuluak
Dibulgazio-artikuluak (Elhuyar)
Saiakera-liburuak
Egunkari-telebistetako dibulgazio-artikuluak
(Berria / Teknopolis (ETB1))

• Ikus-entzunezko komunikabideetan ematen
diren zientzia eta teknikari buruzko berriak
(EITBko informazio-saioak)

Irakasgai honetan erabiliko ditugun testuak euskara teknikozientifikoaren arlokoak izango dira: adituek eginak, eta, bereziki, ingeniari
izateko ikasten ari diren ikasleek irakurtzeko pentsatuak. Hortaz, aurreko
eskemari dagokionez, irakasgai honetan B eta C mailetan ibili behar dugu,
gutxienez.

7.2. Euskara zientifiko-teknikoaren ezaugarriak
Jarraian aipatuko ditugun ezaugarriak edozein hizkuntzatako hizkera
zientifiko-teknikoan ageri dira, oro har, nahiz eta euskararen kasuan ohar
espezifikoak egin beharko ditugun. Honelatan, bada, besterik gabe bananbanan aipatuko ditugu ezaugarriok, hamabi puntuko «dekalogoa»
(«dodekalogoa» behar luke, noski, hamabi baitira) osatuz, eta kasu
bakoitzean adibideak jarriz:
7.2.1. Hizkera zientifikoa zehatza da. Biunibokotasunerako joera
Hizkera zientifikoaren ezaugarri behinena objektibotasuna lortzea da;
dena den, izatez, hori helburutzat jartzen den desioa baino ez da. Jakina
denez, zientzialaria «zehatza» izaten saiatzen da, «objektiboa» izatea du
helburu. Horretarako, hitz (edo «terminoa») bakoitza kontzeptu jakin baten
sinbolo huts eta bakarra izatea komeni da, eta, izendatzean, biunibokotasuna
lortu nahi da, hots: «kontzeptu bat ⇔ termino bat». Baina, praktikan,
biunibokotasun hori asmoa edo joera bat baino ez da, beti betetzen ez dena.
Horregatik, espezialitatean erabiltzen diren hitz edo hitz-multzo «zehatz»
eta «berezi» horiei termino deritze. Terminoak dira espezialitate-alor jakin
batean esparru horretako kontzeptu edo nozio bat adierazteko erabiltzen
diren unitate lexikoak. Bestela esanda, terminoak dira hitz edo hiztegiunitate espezializatuak.
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Hizkera arruntean ez dago biunibokotasunerako kezkarik, eta polisemia
(hitz berak hainbat adiera desberdin izan ditzake) eta sinonimia (hitz batek
antzeko esanahia duten hainbat sinonimo izan ditzake) agertzen dira sarri;
hala ere, hori ez da arazoa ahozko komunikazio arruntean; zalantza
agertzean, argibideak eman daitezke, gainera. Baina hizkera teknikozientifikoan polisemia eta sinonimia arazo izan daitezke; horregatik, horiek
saihesteko joera dago. Baina existitzen dira, noski.
Adibide bat jartzearren, lau hitzen kasua aipatuko dugu: zintzo, indar,
energia eta potentzia. Lehen hitzaren kasuan ez da arazorik sortzen, ez baita
hitz teknikoa; horregatik, sinonimoak eta adiera guztiak baliagarriak dira,
zein bere testuinguru egokian.46 Beste hiru hitzen kasuan, ordea, arazoak sor
daitezke praktikan sinonimoen hiztegiekin, bertan baliokidetzat hartzen
baitira, eta hiruren kasuan hirurak agertzen baitira sinonimotzat. Baina
fisikaren arloan gabiltzanean, bereziki, arazo latzak sor daitezke hiru hitz
horiek nahastuz gero; izan ere, nahitaezkoa da hiru kontzeptu desberdin
bereiztea. Hori dela eta, fisikarien arteko akordioa lortu da, eta, praktikan,
espezializazio edo bananketa semantikora iritsi dira, hitz bakoitzari balio
zehatza eta bakarra emanez, honakoa hain zuzen:
− indarra: Newtonen bigarren printzipioaren araberako definizioari
dagokiona, F = ma formulaz zehazturiko kontzeptua.
− energia: lana egiteko gaitasuna —fisikan definituriko «lana»—, hots,
gorputzetan indarra eraginez desplazamendua sortzeko gaitasuna
(mekanikan).
− potentzia: denbora-unitatean eginiko lana (fisikako «lana», noski).
Bidenabar diogun ezen berretura adiera ere oso teknikoa dela
matematikaren arloan.
Eta fisikako gaiak lantzean, akats larria da hiru termino horiek ez bereiztea.
Horrexegatik, hain zuzen, hiztegi orokorretan hitz horiek adiera berezia
izaten dute markaturik, zein espezialitatekoak diren adieraziz, kasu honetan
(Fis.) laburdurarekin egiten dena.
Beraz, normalean, termino teknikoen biunibokotasuna lortu nahi izaten
da: «Kontzeptu (“nozio”) bakarrak izendapen (“denominazio”) bakarra»,
horixe da joera. Dena den, asmo hori ez da kasu guztietan betetzen, eta
termino baten aldaerak egoten dira; are gehiago, aldaerak egotea
erabileraren ondorio naturala da.
Bestalde, esanahi bereko aldaerak (sinonimoak) saihesteko joera egon
arren, askotan beharrezkoa izaten da antonimoak (hots, aurkako esanahidun
terminoak) erabiltzea; horrela, mota honetako bikoteak ageri dira: /hidrofilo/
↔ /hidrofobo/, /aerobio/ ↔ /anaerobio/, /zentripetu/ ↔ /zentrifugo/, /oxidatzaile/ ↔

46
Kasurako, sinonimoen hiztegi batean kontsulta daiteke hitz hori, ariketa modura (UZEI
edo Adorez sinonimo-hiztegietan, adibidez).

84

Komunikazioa euskaraz ingeniaritzan

/erreduktore/, /ornodun/ ↔ /ornogabe/. Eta antonimoak eratzeko hitz egokirik
ezean, /ez-/ aurrizkia erabiltzen da sarritan: /lineal/ ↔ /ez-lineal/, /metal/ ↔ /ezmetal/, /nuklear/ ↔ /ez-nuklear/.

7.2.2. Lexiko zientifikoa ugarituz doa etengabe
Ezaguera zientifikoa eta teknologikoa garatuz doa etengabe; izan ere,
egunero ari dira kontzeptu eta hitz berriak sortzen. Nola? Horretarako,
hizkuntza guztiek dituzte lexiko-sorkuntzarako bideak, arlo zientifikoteknikoan abiatzen direnean sortu beharrekoak direnak, eta aurrerago
terminologia lantzean aztertuko ditugunak.
Terminoak sortzeko beharra, hizkuntza normalizatzeko prozesuan jarri
diren hizkuntza guztietako premia bat izan da; horretaz jabetzeko,
interesgarria da zenbait datu ematea. Esaterako, Indiaren independentziaren
ondoko urteetan, Indian Board of ScientificTerminology elkarteak 290.000
termino berri egokitu zituen hindi hizkuntzan 1950-63 bitartean; eta
Indonesian 328.000 termino berri moldatu ziren 1952-65 bitartean. Geure
herrialdera etorrita, Euskalterm terminologia-bankuak 183.068 termino
bildu edo moldatu zituen XX. mendearen azken hogei urteotan.47
7.2.3. Lexiko zientifikoa maileguz beterik dago
Europako hizkuntza landuek lexiko zientifiko komuna dute neurri
handian. Izan ere, zientzia modernoa Europako erdialdean garatu da, azken
hiru mendeetan gehienbat, eta kontzeptuak oso bizkor hedatu dira inguruko
lurralde guztietara; gurera ere bai. Nolanahi den, horietako hitz asko
zientzialariek “asmatuak” dira, nahiz eta gero oso bizkor hedatu diren, beti
ere jakintza-arloko kontzeptu berriak —unibertsalak— adieraztekoak izanik.
Goi-mailako jakintza-arloetako terminoak hizkuntza batetik bestera
pasatu dira, gehienetan mailegu modura, eta hitzen korronte horretan grafia
eta ahoskera baino ez dira aldatu sarritan: jatorri jakin bateko (ingelesa,
frantsesa edo alemana gehienetan) terminoen aldaki ortografiko-fonetikoak
eratu dira nagusiki. Euskararen kasuan ere bai, ondoko taula honetan ikus
daitekeenez:
7.2. taula. Nazioartekotzat har daitezkeen zenbait hitz tekniko-zientifikoren
aldaera ortografiko-fonetikoak hizkuntzaren arabera.
ingelesez
psychology
physics
atom
organism
oxidation
molecule

47

gaztelaniaz
(p)sicología
física
átomo
organismo
oxidación
molécula

frantsesez

euskaraz

psychologie
physique
atome
organisme
oxydation
molécule

psikologia
fisika
atomo
organismo
oxidazio
molekula

Honetaz informazioa osatzeko, liburu hau kontsulta daiteke: Ensunza, Etxebarria eta
Iturben 2003: 141-148.
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Funtsean, horiek guztiak «nazioarteko hitzak» dira, baina hizkuntza
bakoitzak bere ortografia eta fonetikara egokitzen ditu: «kultura-errodun
hitzak» direla esango dugu, greziera klasikotik eta latinetik harturiko
aurrizki eta erroetatik eratorritakoak baitira. Dena den, gaur egun, termino
asko ingelesetik hartzen dira zuzenean, maileguz (/marketin/, /e-mail/, /eskaner/,
/pen-drive/…). Horietako hitz batzuk jatorrizko ortografia eta guzti erabiltzen
dira (/hardware/, /software/), nahiz eta ahoskera ingelesaren modura moldatu;
baina beste batzuetan aldaketa ortografikoak egiten dira, euskarazko
fonetikara egokituz (/scanner/, en; /eskaner/, eu; /escáner/, es; /scanner/, fr).
7.2.4. Lexiko zientifikoan kultura-errodun hitzak oso ugari dira
Aurreko atalean aipaturiko hitz asmatu asko latin eta greziera zaharreko
erroen arteko konbinazioak dira, «kultura-errodun hitzak» eratuz. Jadanik
fosilizaturik zeuden hizkuntzen osagaietatik abiaturik, bereziki inorenak ez
ziren formak eratu edo «sintetizatu» dira, eta termino berri horiei esanahi
tekniko zehatza atxiki zaie, definizioz. Praktikan, hizkuntza guztietakoak
balira bezala onartu dira, arazorik gabe, guztientzat berriak zirelako, eta are
gehiago nazioartekotzat hartu direlako. Hizkuntza bakoitzean normaltzat
hartu da ortografia eta fonetika egokitzea, eta era nahiko «naturalean»
burutu da integrazioa. Horrela asmatutakoak dira, adibidez, honako hauek:
/termometro/ (θερµο- + -µέτρον), /ekologia/ (οικο− + -λογια), /ergonomia/ (ἔργον- + νοµια).

Batzuek esan ohi dute hitz horiek latinetik eta grezieratik hartuak izan
direla, baina hori ez da egia osoa, ez baitziren latin edo greziera zaharrean
erabili modu horretan, azken mendeotako asmakizunak baitira; erro
zaharrak konbinatuz emandako itxura zaharra dute, baina oso modernoak
dira, berriki sortuak. Nolanahi den, sekulako arrakasta izan dute erabileran,
eta horrelako batzuk laster pasatu dira hizkera orokorrera, hala nola /telefono/,
/kilometro/, /ekonomia/… Baina, gehienetan, termino oso espezializatuak maila
teknikoan geratzen dira, testu orokorretara pasatu gabe, adibidez, /sinapsi/,
/meiosi/, /entropia/, /kromatografia/, /partenogenesia/, /isogamia/, /isotopia/…
7.2.5. Lexiko zientifikoan izena eta izen-sintagma dira nagusi
Zientziako hizkeran, hizkera orokorrean edo literaturan ez bezala, oso
gutxi (ia ezer ez) erabiltzen dira adjektibo kalifikatzaile arruntak; ugariak
dira, ostera, izen bati erreferentzia egiten dioten adjektiboak, normalean
nazioartekotzat har daitezkeenak, beti ere izenaren zehaztapenera zuzenduta
daudenak eta aldi berean izenarekin batera kontzeptu berriak izendatzeko
erabiltzen direnak. Izen-sintagma bakarraren osagaiak dira, kontzeptu berri
bakar baten izendapenerako eta definiziorako gehituak. Izan ere, zientziako
adjektibo erreferentzialak ez dira konnotatiboak, definizio-emaileak baizik.
Adibidez, /arazo estomakal/ diogunean, urdailari (/estomagua/) egiten diogu
erreferentzia; hori dela eta, horrelakoetan bestelako aukera bat ere agertzen
zaigu, kasurako /urdail-arazoa/ bezalako terminoak eratuz. Era berean, /aldaketa
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esatean, bistan da klimari egiten diogula erreferentzia, eta
horregatik /klima-aldaketa/ ere esan dezakegula.

klimatikoa/

Labur esanda, termino gehienak izendapenak dira, eta kategoria
gramatikalei dagokienez ia erabateko nagusitasuna dute «izena» (/potentzia/,
/entalpia/, /indargetzaile/…) forma bakunek, «izena + adjektibo erreferentziala»
(/energia potentzial/, /elkarrekintza elektriko/…) bikoteek eta «normala baino askoz
luzeagoak eta korapilatsuagoak diren izen-sintagma» motako multzoek
(/boladun errodamendu zurrun/, /energia potentzial grabitatorio/...).
7.2.6. Unitate lexiko konplexuak ugari dira
Zientziak garatuz doazen neurrian, kontzeptuak sakondu eta zehaztu
beharra dago. Hitz erabat berriak ez sortzeko, unitate lexikoetan adjektibo
erreferentzialak edo guztiz teknikoak gehitu daitezke, banan-banan. Ikus
ditzagun, adibidez, unitateen zabalkunde hauek:
lotura > lotura kobalente > lotura kobalente koordinatu
segida > segida konbergente > segida absolutuki konbergente
energia > energia potentzial > energia potentzial grabitatorio

Batzuetan, deklinabidea ere sartzen da osagaien tartean, geroago balio
espezializatudun unitateak (BEU) izenaz ezagutuko ditugun unitate lexiko
konplexuak eratuz, hala nola:
zatitzaile komunetako handiena
sistemaren energia askea
polinomioaren bigarren deribatua

7.2.7. Hizkera zientifiko-teknikoa siglaz beterik dago
Ezaugarri hau ez da soilik hizkera zientifiko-teknikoan agertzen; hain
zuzen, hizkera arrunta ere gero eta kutsatuago dago jokamolde honetaz.
Edozelan dela, badirudi siglak erabiltzeko jokamoldeak bi iturri nagusi
dituela, elkarrekin kontraesanean daudenak: batetik, ekonomia linguistikoa
dei dezakeguna (izendapen ahalik eta laburrenak egiteko joera); bestetik,
izendapenen zehaztasunak eskatzen duena, alegia, unitate luze eta
deskriptiboak egitera behartzen duena. Agerikoa denez, siglak bientzako
irtenbidea dakar, nahiz eta itxuraz ilundu egiten duen denominazioa, kode
moduko bat baita, zeinaren esanahia kolpera hartu behar den, kontzeptuaren
definizioa edo zehaztapena egitean; alegia, «estudiatu» egin behar da.
Gauzak horrela, testu tekniko-zientifikoetan oso ugariak dira siglak;
horregatik, hiztegi teknikoetan sigla horien esanahia azaldu behar izaten da,
forma osoa emanez, euskaraz ere ohikoak diren ingelesez sorturiko ondoko
sigletan ikus daitekeenez:
PC
RAM
ROM
CAD-CAM
PWR

Personal Computer
Random Acces Memory («RAM memoria» esaten da euskaraz)
Read Only Memory («ROM memoria»)
Computer-Aided Design – Computer-Aided Manufacturing
Pressurized Water Reactor «PWR erreaktorea» esan ohi da)
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Behin sigla hiztegi teknikoan onartuz gero, testuetan integratzean, sigla
osoa hitz bakarra balitz bezala hartzen da, eta horrelaxe sartzen da
diskurtsoan, joskerak eskatzen dituen atzizkiak modu normalean jarriz.
Dena den, hizkuntza bakoitzean erabaki behar da siglen integraziorako
arauak zein izango diren. Beraz, gure kasuan, hauxe da galdera: nola
egokitu eta nola erabili siglak euskaraz? Hori terminologiari buruzko atalean
aztertuko dugu.
7.2.8. Hizkera zientifikoa selektiboa da egitura gramatikalekin
Zer esanik ez, hizkera zientifikoan hizkera arrunteko elementu
gramatikalak eta joskera arrunta erabiltzen dira. Egituren erabileraren
maiztasunean dago berezitasuna. Elementu batzuen erabilera murriztu
egiten da, eta deklinabide-kasu batzuk ez dira ia erabiltzen; beste kasu
batzuk, ordea, hizkera arruntean baino askoz gehiago erabiltzen dira:
gainustiaturiko baliabideak dira (ikus 7.1. irudia).

7.1. irudia. Eskema honetan multzoen irudien eran adierazi nahi denez,
hizkuntza baten joskera-aukera guztien artean hizkera arrunteko aukera
batzuk ez dira erabiltzen hizkera zientifiko-teknikoan. Gainera, hizkera
teknikoan askoz gehiago erabiltzen direnak daude (gainustiatuta daude), eta
batzuk berezi samarrak dira, hizkera arruntean oso gutxitan erabiltzen
direnak.

Horrelakoa da, adibidez, /-(are)kiko/ atzizkiaren kasua, matematikako
deribatuetan eta geometriako erlazio batzuetan (perpendikulartasuna,
ortogonaltasuna, paralelotasuna... adierazteko esamoldeetan) asko erabiltzen
dena: gainustiaturiko baliabidea da.
7.2.9. Hizkera zientifiko-teknikoan klixe asko erabiltzen dira
Hizkera tekniko-zientifikoan, jakintza-arloko gai errepikakorrak horrela
eskatuta, esamolde batzuk behin eta berriro erabiltzen dira, eta lexikoaz
kanpokoak izan arren, azkenean eragin handia dute testuaren estiloan.
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Horrelako esamolde batzuk zientzia konkretuen klixe modura geratzen dira,
eta diskurtso osoa kutsatzen dute. Mota honetakoak dira, esate baterako,
matematikan behin eta berriro erabiltzen ditugun hauek:
Frogatu nahi genuenez (/fng/ laburdura erabiltzen da)
Demagun A puntua.
Demagun … dugula.
Izan bedi …
... baldin eta soilik baldin … (/bsb/ laburdura ere erabiltzen da)
edozein x-tarako, …
baldintza beharrezko eta nahikoa

Normalean, horrelakoak estandarizaturik egon ohi dira espezializateko
testuetan.
7.2.10. Hizkera zientifikoan lokailuek garrantzi handia dute
Lokailuak dira testuaren esanahia aldatu gabe hainbat helburutarako
erabil daitezkeen hitzak edo esamoldeak, testu-zatiak lotzeko edo
erlazionatzeko baliatzen direnak, eta idazlearen asmoen eta komenientziaren
arabera txerta daitezkeenak. Testuari kohesioa eta lotura («konexioa»)
emateko erabiltzen dira, hau da: testua antolatzeko, esaldiak lotzeko,
diskurtsoa egituratzeko, garapen logikoa errazteko, testuari zalutasuna
emateko… Zer esanik ez, lokailuak ez dira soilik testu teknikoetan agertzen,
baina horrelakoetan duten agerpeneko maiztasun erlatiboa askoz handiagoa
izan ohi da, testu arruntetan baino. Zertaz ari garen ulertzeko, adibide
modura, bost multzotan sailkaturik aipatuko ditugu euskara zientifikoteknikoa asko erabiltzen diren lokailu batzuk:
– Emendiozkoak:
gainera, bestalde, halaber, orobat, berebat, behintzat, behinik behin...

– Aurkaritzakoak:
ordea, berriz, aldiz, aitzitik, ostera, bizkitartean, artean, alta, alabaina, dena
den, dena dela, hala ere, nolanahi den, hargatik, hala eta guztiz ere…

– Hautakariak:
bestela, bertzenaz, osterantzean, ezpere, ezpabere…

– Ondoriozkoak:
beraz, hortaz, bada, orduan, honenbestez, horrenbestez, hala, halatan,
honelatan…

– Kausazkoak:
zeren, zergatik, alabaina, izan ere, bada…

7.2.11. Hizkera zientifikoan ez dago konnotazio moralik
Lortu nahi den objektibotasuna dela eta, hizkera zientifikoan ez da
onartzen terminoetan konnotazio moralik gehitzea. Bestela esateko, termino
«neutroak» erabiltzeko joera dago, hots, termino «aseptikoak»; eta horrelaxe
jokatzen da kontzeptuak izendatzean.
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Horregatik, euskararen adibide bat ipintzearren, gizarte-sistemen
izendapenean /-ismo/ atzizkia erabiltzen da (liberalismoa, komunismoa,
darwinismoa...) neutrotzat hartzen baita, eta alde batera uzten da /-keria/
atzizkia, berez negatiboa eta peioratiboa dena euskaraz, eta gaitzespen
morala adierazten duena, nahiz eta XIX. mendeko liburu baten itzulpena
Liberalkeria pekatua da izan zen (bistan da zer ideologia zuen idazleak),
edota ideologiaz beteriko hainbat artikulutan modu despektiboan /darwinkeria/
aipatzen den, /darwinismoa/ aipatu ordez.
Asmo berarekin, idazlearen urruntasuna adierazteko, esaldi inpertsonalak
erabiltzen dira sarri, mota honetakoak adibidez:
ondokoa behatu da
hauxe ondorioztatu da
honako hau frogatu da

7.2.12. Hizkera zientifikoan sinboloak erabiltzen dira askotan
Testu tekniko idatzien beste ezaugarri bat da mota askotako ikurrak,
sinboloak eta idazkera sinbolikoak erabiltzea: magnitudeen eta unitateen
sinboloak, formula matematikoak, formula kimikoak, nomenklatura
kimikoa... Ziurrenik, horixe da ezaugarririk bereizgarriena, zeren, irakurle
espezializatua ez denarentzat, muga gaindiezina gertatzen baita gehienetan,
testuaren komunikazioa ezinezko bihurtzen duena.

Sinboloak kode bat dira, izatez, zientzialarien artean adostutako kodea,
guztiek modu berean erabiltzen dutena, ikusi eta irakurri ahala interpretatu
beharrekoa, espezialitateko jakintza ikasketak egitean ikasleek estudiatu eta
buruz ikasi beharreko kodea.
Nolanahi den, ikasgai honetan ez gara horretaz luzatuko, ondorengo
batzuetan aztertuko baititugu sinboloak modu monografikoan, bereziki hiru
arlo hauetan lan eginez: nola idazten diren (ortotipografia teknikoa),
sinboloak nola esaten diren (izendapena) eta nola irakurtzen diren
(irakurbide teknikoa).

7.3. Hizkera zientifiko-teknikoaren ezaugarrien beste
formulazio bat
Orain arte aipaturiko ezaugarriak beste modu batean azaltzeko, Igone
Zabala irakaslearen hitzak ekarriko ditugu hona
Hizkuntzaren zientzia eta teknikarako erabilerek dituzten berezko eremuak,
terminologia bereziatuaren eta hizkuntza naturaletik kanpokoak diren ikur
bidezko adierazpideak dira.
(Zabala, 2005: 498)

Beste lan batean, Zabalak honelaxe laburbiltzen ditu lau puntutan guk
atal honetan azaldutako dekalogoan adierazitako puntu gehienak:
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Hizkuntzaren zientzia eta teknikarako erabilera espezialduari egotzi ohi
zaizkion ezaugarriak, ondoko hauek dira:
– zehaztasuna
– nazioartekotasuna
– neutrotasuna
– eraginkortasuna
(Zabala, 2000: 117)

Ados gaude ezaugarrien zerrenda horrekin, modu abstratu eta trinkoan
laburbiltzen baititu ikasgai honetan azaldutako ezaugarri guztiak. Izan ere,
testu tekniko-zientifikoen kasuan:
– Zehaztasuna hobesten da, kontzeptu zientifikoak ahalik eta zehazkien
adierazteko. Hizkera zientifiko-teknikoaren helburu nagusia zehatza
izatea da. Hortik dator, hain zuzen, terminoen eta kontzeptuen arteko
biunibokotasuna lortzeko joera, bikoiztasunak saihesteko asmoz.
Lokailuen erabilera handia ere estrategia egokia da testu osoaren
koherentzia eta lotura lortzeko, beti ere, zehaztasuna eta batasuna
lortze aldera.
– Nazioartekotasuna bilatzen da hizkuntza teknikoan, terminoak eta
sinboloak era baliokidean erabiltzeko munduko hizkuntza guztietan;
hortik datoz, besteak beste, kultura-hitzen zabalkundea, siglen
erabilera, sinbologia eta formulazioa.
• Hizkera zientifikoan erabiltzen diren unitate lexiko bereziak,
terminoak edo BEUak deritzenak, espezialitateko kontzeptuak
adierazteko erabiltzen dira espezialisten artean, eta horretarako,
unitateon esanahia definizioz ematen da askotan, jakintza-arlo
bakoitzean. Horregatik, hain zuzen, zientziak eta teknikak
unibertsalak izanik, terminoen nazioartekotasuna bilatzen dute
espezialistek, berariaz. Baina, aldi berean, terminoen balioa
espezialitateko testuetara mugatzen da.
• Batzuetan, terminoaren forma ex nihilo asmatzen da, laborategiko
«sintesi terminologiko» moduko bat eginez. Horrelakoetan, ohitura
dago antzinako hizkuntza klasikoetako erroetara jotzeko,
jokamolde hori modu erosoa baita; gainera, terminoak sortzeko
modu hori onartuta dago erkidego zientifikoan. Hori dela eta,
nazioartean horrelako terminoak sortzen dira, kultura-errodun
hitzak, nahiz eta hizkuntza bakoitzeko transkipzio ortografikofonetikora egokitzen diren. Metodo hori ohiko prozedura bihurtu da
mundu osoan zehar.
• Sinboloen kasua paradigmatikoa da. Zientziaren garapenarekin
batera sortzen eta hedatzen ari direnez, praktika eraginkorra gertatu
da nazioarteko kongresu eta bileretan sinboloen ortotipografia
adostea, eta nazioarteko arau bihurtzea. Ondorioz, sinboloak erabat
nazioartekoak dira, hizkuntza guztien berberak.
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– Neutrotasuna bultzatzen da. Neutrotasunak zerikusi zuzena du
zientziaren helburu den objektibotasunarekin, eta lotuta dago
konnotazio ideologiko-moralik ez erabiltzearekin eta guztientzako
balioko duten sinboloak arautzearekin. Hortik dator terminoak
osatzeko adjektibo erreferentzialak erabiltzeko joera eta konnotaziorik
gabeko atzizkiak erabiltzekoa, baita aditzak forma inpertsonalean
erabiltzekoa ere.
– Eraginkortasuna lortzen saiatu behar da, komunikazioa errazteko.
Eraginkortasunak zerikusia du gainustiaturiko egituren erabilerarekin
eta siglak eratzeko ohiturarekin, batekin eta bestearekin ekonomia
linguistikoa bideratzen baita. Sinplifikazio eta laburpen horiek testuak
erabilterrazago eta eraginkorragoak izatea ahalbidetzen dute, testu
laburragoak sortzen laguntzeaz gain. Bestalde, eraginkortasuna
lortzeko asmoz ere erabiltzen dira hainbat makulu-hitz antolatzaile
edo lokailu modura.

8. Euskaraz idazteko kontsulta-tresnak
Testu bat idazten ari garenean, hizkuntza edozein izanik ere, sarri zalantzak
izaten ditugu hitzen formari buruz (ortografia egokia darabilgun ala ez,
adibidez) edo esanahiari buruz (hitz beraren arteko adieren artean zein
aukeratu, esaterako) edota hitzaren sinonimo egokia aukeratu ote dugun
(ñabardurak zehazteko, kasu). Horrelakoetan oso lagungarri gertatzen dira
hizkuntza-tresna izenaren pean bilduko ditugun baliabideak, etengabeko
kontsultarako erabiliko ditugunak. Ikasgai honetan horrelakoen aurkezpen
orokorra egingo dugu, gida eta erakusgarri gisa.

8.1. Hizkuntza-tresnak: ohiko tresnak eta tresna
elektronikoak
Lehenik eta behin, eskema batean aurkeztuko ditugu gehien erabiltzen diren
hizkuntza-tresnak. Bi multzotan ordenatuko ditugu, paperean argitaratuta
dauden edo euskarri elektronikoa duten kontuan hartuta, nahiz eta tresna
berberak diren, izatez.
Euskaraz idazteko
hizkuntza-tresnak
Paperezko euskarria

Hiztegiak

Gramatikak

•
•
•
•
•
•

• Deskriptiboak
• Didaktikoak
• Arauemaileak

Elebakarrak
Elebidunak
Ortografikoak
Entziklopedikoak
Hiztegi teknikoak
Terminologikoak

Estilo-liburuak
• Orokorrak
• Berariazkoak

Euskarri elektronikoa

Ordenagailuan
instalatzeko tresnak

Euskarri elektronikoan
bai, baina sarean ez

• Ortografia-zuzentzailea
• Gramatika-zuzentzailea

• CDetan saltzen diren
hiztegiak

On line baliabideak
• Hiztegiak
• Gramatikak
• Estilo-liburuak
• Kontsultaguneak
• Corpusak
• Datu-baseak
terminologikoak
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Duela gutxi arte, ohiko hizkuntza-tresnak inprentan argitaratzen ziren
liburu-formatuan, eta paperezko euskarria zuten, baina gaur egun gehienak
Internet bidez kontsulta daitezke on line eran. Aurreko eskemari jarraituz,
tresna klasikoetatik abiatuko gara, euskarazko tresna erabilgarrienen
zerrenda bat emanez, eta aldi berean tresna horien ezaugarriak aipatuz;
laburki, hori bai. Hortaz, aurreko eskeman ordenaturiko hizkuntza-tresnak
aztertuko ditugu ditugu banan-banan, bakoitzaren ezaugarriak adieraziz.
8.1.1. Hiztegiak
Hiztegi hitzarekin liburu-forma duen hitzen biltegi handia adierazi ohi
dugu, non hitzak banan-banan datozen azalduta, ordena alfabetikoz
ordenaturik, erraz aurkitzeko moduan. Dena dela, bakoitzaren egitura eta
ezaugarriak kontuan hartzen baditugu, mota askotako hiztegiak daudela
konturatuko gara.
8.1.1.1. Hiztegi orokorrak
Sailkapena egitean, lehenik hiztegi orokorrak aipatuko ditugu, alegia,
denetariko hitzak biltzen dituztenak. Honelakoak dira gehien erabiltzen
direnak, baina guztiak ez dira mota berekoak. Honako irizpide hauen
arabera sailka daitezke:
– Hiztegi ortografikoak. Hiztegi hauetan hitzen forma estandarra zein
den adierazten da soilik, itzulpenik edo definiziorik gabe. Mota
honetakoa da Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua. Hiztegi arauemailea
da, euskarazko hitzaren forma idatzi estandarra edo ofiziala zein den
finkatzen duena. Liburuaren azken bertsioa 2010ekoa da, baina pdf
formatuan bertsio berriagoa lor daiteke, etengabe osatzen ari baita.
Testu hau idazten ari garen garaian, 2013-II-6koa da azken bertsio
eguneratua.
– Hiztegi elebakarrak. Hizkuntza bakarra darabilte, gure kasuan
euskara, eta hizkuntza horretan ematen dute bai hitza bera eta bai
hitzaren esanahiari buruzko azalpena ere. Besteren artean, honakoak
aipa ditzakegu: Euskal Hiztegia (Sarasola, 1996), Euskal Hiztegi
Modernoa (Elhuyar, 2002), Eskola Hiztegia (Adorez, 2005).
Dena den, horien guztien artean Euskaltzaindiaren Hiztegia (2012)
aipatu behar da bereziki. Hiztegi hau hizkuntza normalizatuetako
Akademiek argitaratu ohi duten moduko hiztegi normatiboa izateko
proiektuaren lehenengo urratsa da, Hiztegi Batuan onarturiko hitzen
definizio eta adibideez osatua. Lehenengo argitalpenean, Hiztegi
Batuko 20.000 hitz inguru bildu ditu, beren definizio, kategoria
gramatikal, espezialitate-, erregistro- eta euskalki-markekin, aditzerregimenekin, eta benetako erabileratik jasotako adibideekin.
Akademiaren asmoa da hiztegi hau etengabe osatuz joatea.
Hiztegi elebakarren artean, aipamen berezia merezi dute sinonimoen
hiztegiek, zeinetan hitz bakoitzari dagozkion sinonimoak agertzen
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diren, bestelako azalpenik gabe. Euskaraz ere badaude horrelakoak,
besteak beste UZEI (1999), Adorez (1999) eta Elhuyar (2010) taldeek
argitaraturikoak.
– Hiztegi elebidunak. Bi hizkuntzaren hitzen arteko baliokidetzak
ematen dituzte; horregatik, hiztegi hauek oso egokiak dira hizkuntza
batetik besterako itzulpenak egiteko, eta bi atal nagusi izan ohi dituzte,
abiapuntuko hizkuntzaren arabera.
Gure artean gehien erabiltzen direnak euskaratik gaztelaniara eta
gaztelaniatik euskararako itzulpenak egiten dituztenak dira, hala nola:
Sarasolaren Zehazki (es-eu) (2005) hiztegia, Elhuyar (eu-es/es-eu)
(2006), Adorez (eu-es/es-eu) (2009), Labayru (eu-es/es-eu, 2011).
Baina badira bestelako hizkuntzen artekoak ere; horien artean euskara
eta ingelesa (Morris, Elhuyar…) eta euskara eta frantsesa (Elhuyar)
hartzen dituztenak daude, besteak beste.
– Hiztegi entziklopedikoak. Hiztegi hauek elebakarrak dira, eta hitzen
definizioaz gain, kontzeptu nagusien azalpen luzea ematen dute, era
didaktikoan idatzirik. Orokorrak dira, baina arloan arloko informazio
zehatzak ematen dituzte. Nolabaiteko gidaliburuak dira, jakintza-arlo
guztietako oinarrizko kontzeptu nagusiak lantzen dituztenak. Eta
estekak izaten dituzte adierazita, Tamainaz oso handiak izan ohi dira
(milaka orrialde, hainbat liburukitan garatuak). Euskaraz hiru hiztegi
entziklopediko handi argitaratu dira orain arte: Harluxet, Lur eta
Elhuyar.
– Herrietako hizkerak biltzen dituzten hiztegiak. Tokiko hizkerak biltzen
dituzten hiztegiak dira, eta herri edo eskualde jakinetan erabiltzen
diren hitz eta esamolde bereziak biltzen dituzte. Gehienetan udalek
argitaratzen dituzte. Adibidez, Azkoitia, Bergara, Gernika, Eibar eta
hainbat herritako hiztegi bereziak aipa daitezke, besteak beste.
8.1.1.2. Hiztegi teknikoak
Hiztegi teknikoetan jakintza-arlo konkretuetan erabiltzen den hizkera
dago bilduta, arloko hitz teknikoak (terminologia) bereziki. Normalean bi
atal nagusi izan ohi dituzte: batetik, terminoen zerrenda, beste zenbait
hizkuntzatako itzulpen eta guzti (gehienetan gaztelania, frantses eta
ingeleseko termino baliokideak); bestetik, termino nagusien definizioak
euskaraz, eta oinarrizko gai nagusiei buruzko artikulu entziklopedikoak.
Azken berrogei urteotan, euskararen estandarizazio eta normalizaziorako
ahaleginaren zurrunbiloan, hainbat hiztegi tekniko argitaratu dira. Besteak
beste, honako hauen erreferentzia izatea merezi du:
― UZEI (Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea) elkarteak
argitaraturikoak. Guztira hogeita zazpi hiztegi mardul (Fisika, Kimika,
Matematika, Biologia, Geologia…). Horietako askoren informazio
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terminologikoa Euskalterm datu-basean dago bilduta, guztiontzako
kontsultagai.
― Elhuyar fundazioak prestaturikoak. Ingeniaritzaren ikuspegitik
garrantzitsuak dira Ingurugiro Hiztegia (1998) eta Geologia Hiztegia
(1999), eta bereziki erabilgarriak Energia Hiztegia (2000) eta Zientzia
eta teknologiaren hiztegi entziklopedikoa (2009).
8.1.1.3. Hiztegi terminologikoak
Hiztegi arruntez gain, zenbait erakundetan datu-base terminologikoak
antolatu dira, hainbat espezialitatetako terminoak (hitz espezifikoak) biltzen
dituztenak, jakintza-arlo bakoitzeko espezialisten erabileran oinarrituriko
berezitasunak eta hizkera bereziak kontuan hartuz. Bi datu-base
aipatzearren, batetik Euskalterm izeneko Terminologia Banku Publikoa
dugu, Eusko Jaurlaritzaren ardurapean dagoena, eta bestetik, Euskal Herriko
Unibertsitatean garatzen ari den TZOS (Terminologia Zerbitzurako On-line
Sistema), EHUko zenbait irakaslek prestatua.
8.1.2. Gramatikak
Gramatika hitzarekin aipatu nahi dugu hizkuntzako elementuak aztertzen
dituen jakintza, bereziki horien ezaugarriak eta konbinatzeko moduak
argitzeko asmoa duena; halaber, gramatika deritze jakintza horri buruzko
liburuei. Dena den, jakintza horren barruan, zenbait adar kontsideratu behar
dira, azteketaren helburu zehatzagoak finkatzean. Horregatik, mota
deberdinetako gramatika-liburuak kontsidera ditzakegu.
8.1.2.1. Euskaltzaindiaren gramatika deskriptiboak
Gramatika deskriptiboetan, hizkuntza bat garai jakin batean nolakoa den
eta nolako arauak dituen aztertzen da. Hain zuzen, hortik abiatu zen
Euskaltzaindia Euskal Gramatika Lehen Urratsak (EGLU) izeneko
proiektuarekin, gainerako gramatika-liburuek oinarri sendoa izan zezaten.
Proiektu nagusi horren barnean hainbat liburuki ditu argitaratuak:
Perpausaren egitura. Gramatika-kategoriak. Deklinabidea (1985), Hitzordena, hitz-elkarketa, deklinabidea (eranskina) (1987), Aditza (1987),
Lokailuak (1990), Juntagailuak (1994), Mendeko perpausak-1 (1999),
Mendeko perpausak-2 (2005). Oinarri zabal eta ederra dira liburu horiek,
gaur egungo euskarari buruzko ezagutzara hurbiltzeko; baina agian
gehiegizko informazioa dute erabiltzaile arruntentzat. Horregatik,
dokumentu horien laburpen didaktikoak prestatu dira erabiltzaileentzat eta
ikasleentzat, praktikan askoz erabilgarriagoak direnak.
8.1.2.2. Gramatika didaktikoak
Hainbat euskal gramatika daude argitaraturik, euskaraz edo bestelako
hizkuntzetan, baina ikasleen kontsultarako bi aipatuko ditugu, uste izanik
modu oso didaktikoan idatzita daudela, eta osoak direla, denetariko arazoak
argitzen baitituzte. Erraz lortzeko modukoak dira, gainera: Euskal
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Gramatika Osoa (I. Zubiri & E. Zubiri, 1995 eta 2012) eta Oinarrizko
Gramatika (A. Alberdi, 2008).
8.1.2.3. Gramatika arauemaileak
Gramatika arauemaileek erabilera «zuzena» edo «estandarra» zein den
definitzen dute «arau» ofizialen bitartez, horrela hizkuntza ofizialaren
hiztegia, ortografia, sintaxia… zehaztu eta arautzeko. Hizkuntzaren
Akademiek finkatzen dituzte arauak, aldez aurretik bertako akademikoek
eginiko ikerketetan oinarriturik. Esate baterako, gaztelaniari dagozkion
arauak Real Academia Española izeneko erakundeak ezartzen ditu, eta
euskarari dagozkionak, Euskaltzaindiak.
Hain zuzen ere, 1994. urtetik aurrera Euskaltzaindiak urterik urte
argitaratu ditu bere arauak, eta horiexek dira euskara estandar ofiziala
definitzen dutenak. Unibertsitateko testu akademikoetan kontuan hartzen
dira arau horiek guztiak; zer esanik ez, liburu honetan ere bai.
8.1.3. Estilo-liburuak
Estilo-liburuak gramatika-liburuetatik harago doaz; komunikazio idatzi
egokia lortzeko helburua dute, eta testu luzeen egitura eta formatuei buruzko
aholkuak ematen dituzte. Labur esanda, arloan arloko testuak estilo egokian
idazteko elementuak lantzen dituzte. Zer arlotarakoak diren arabera, mota
desberdinetako estilo-liburuak daude.
8.1.3.1. Estilo-liburu orokorrak
Denetariko gaietan erabiltzeko aholku eta arau baliagarriak ematen
dituzte eta idazleentzako kontsulta-liburu modura erabiltzekoak dira.
Bereziki interesgarriak dira honako hauek: Herri-administrazioko Euskal
Erakundeak (IVAP-HAEE) argitaraturiko IVAPeko estilo-liburua (2005) eta
Euskaltzaindiaren Jagon Sailaren batzordeak Pello Esnalen eskutik
argitaraturikoak, Testu-antolatzaileak. Erabilera Estrategikoa (2008) eta
Hitz-ordena. Erabilera estrategikoa (2011) izenburuekin.
8.1.3.2. Kazetariei zuzendutako estilo-liburuak
Euskarazko kazetaritza duela gutxiko mugimendua dela kontuan izanik,
azken hogeita hamar urteotan hainbat ahalegin gauzatu dira euskal
prentsaren inguruan, estilo periodistiko egokia sortzeko, hogeigarren
mendearen lehen erdian eten egin baitzen ordura arte egondako tradizioa.
Gauzak horrela, pasa den mendeko laurogeiko hamarkadan euskarazko
prentsa birsortzeko herri-mugimenduaren ekimenetan egindako esperientzia
eta ereduen berri ematen duten estilo-liburuak ere argitaratu dira; horien
artean bereziki aipagarriak eta erabilgarriak izan dira euskarazko bi egunkari
hauek eginikoak: Egunkariaren estilo-liburuak (1992, 2001) eta Berriaren
estilo-liburua (2006). Ohar modura diogun ezen azken liburuaren bertsio
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osatu eta eguneratua argitaratu dela 2013an, baina oraingo honetan on line
bertsioan soilik.48
8.1.3.3. Euskara Teknikoari buruzko estilo-liburuak
Liburu hauetan arlo tekniko-zientifikoari buruzko arazo espezifikoak
lantzen dira, hala nola terminologia zientifikoaren oinarriak, adierazpen
matematiko-fisikoen idazkera eta irakurbidea, ikur eta sinbolo
matematikoak eta abar. Gai horiek lantzeko Zientzia eta teknikarako
Euskara: Zenbait hizkuntza-baliabide (2002) eta Zientzia eta teknikako
euskara arautzeko gomendioak (2011) izeneko estilo-liburuak erabil
daitezke.

8.2. Ohiko hiztegien ezaugarriak eta erabilera
Ikusi dugunez, kontsultarako hizkuntza-tresnen oinarrian dauden hiztegiak
mota desberdinetakoak izan daitezke. Bakoitzaren ezaugarriak zein diren
jakitea komeni da, bertatik zer motatako informazioa lor dezakegun eta nola
erabil ditzakegun jakiteko.
8.2.1. Hiztegietan kontuan hartu beharreko ezaugarriak
Hiztegia erosi edo aukeratu aurretik, arretaz aztertu behar da zein diren
hiztegi bakoitzaren ezaugarriak, gero erabiltzeko orduan ahalik eta onura
handiena atera ahal izateko. Lehenengo hurbilketa batean, honako ezaugarri
hauei erreparatzea komeni da, gutxienez:
– Zer hizkuntzatan idatzita dagoen, hots, elebakarra den edo eleaniztuna
den; eta eleaniztuna denean, zein hizkuntzen arteko itzulpenak ematen
dituen.
– Argitalpenaren urtea. Izan ere, hiztegiak etengabe ari dira garatzen eta
eboluzionatzen, akatsak zuzentzen, hitz berriak sartzen eta zaharrak
kentzen, arauak gehitzen eta abar. Horregatik, beti komeni da azken
argitalpenaz baliatzea.
– Aurreko puntuarekin lotuta, euskararen kasuan, normalizazioprozesuan dagoenez, garrantzitsua da jakitea Euskaltzaindiaren
erabakien arabera eguneraturik dagoen ala ez.
– Oso baliagarria da, halaber, hiztegiaren «iturriak» (erabilitako
corpusak) zein izan diren jakitea. Kasurako, horrek hainbat informazio
eman ditzake terminoen fidagarritasunari buruz.
– Zer esanik ez, garrantzitsua da, garrantzitsuena, hiztegiaren ezaugarri
kuantitatiboak (sarrera kopurua) eta kualitatiboak (sarrera motak,
informazioak…) ondo ezagutzea. Ez da zertan azpimarratu sarreren
48
Berriaren estilo-liburu hori helbide honetan kontsulta daiteke:
<http://www.berria.info/estiloliburua/eliburua/idazkuntza>
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kopuruak duen garrantzia, agerikoa baita. Nolanahi dela, ezaugarri
kualitatiboei dagokienez, funtsezkoa da jakitea, zein diren adierak eta
ordainak emateko irizpideak; lagungarriak gertatzen dira, halaber,
hitzen inguruko informazio soziolinguistikoak (aldaera geografikoak,
soziolektoak eta hizkera-mailak bereizten dituen; erabilera-maiztasuna
eta hedadura kontuan hartzen duen;…), baita informazio linguistikoa
nolakoa den (kategoria gramatikalak, adibideak…).
8.2.2. Laburdura-zeinuen garrantzia
Hiztegien erabilera dela eta, kontuan izatekoa da hiztegietan egon ohi
den laburdura-zeinuen katalogoa. Normalean hiztegi guztietan jartzen da
laburdura-zeinuen azalpena, hasiera-hasieran, eta funtsezkoa da etengabe
kontuan hartzea eta erabiltzea, hitzaren inguruko hainbat informazio
gehigarri eta baliagarri ematen baitira era horretan, hala nola:
– Hitzaren kategoria gramatikala, alegia izena den edo izenondoa den
edo… Horretarako, hizkuntza bakoitzak arauturik dauzka laburdurak;
adibidez, euskaraz iz. (izena), izlag. (izenlaguna), izond. (izenondoa),
izord. (izenordaina), ad. (aditza), esap. (esapidea) lgart. (lagunarteko
hizkera), lok. (lokailua) eta beste erabiltzen dira.
– Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua kontuan harturik, arauekin zerikusia
duten bestelako informazioak ere agertzen dira; adibidez:
• e. = erabil (erabili beharreko forma ondokoa da)
• h. = hobe (forma hobetsia ondokoa da)
• g.er. = gutxi erabilia; g.g.er. = gaur gutxi erabilia
– Euskalkien markak ere jartzen dira batzuetan, hitza lurralde edo
euskalki jakin batean normalki erabilia denean: Bizk. (Bizkaia), Gip.
(Gizpuzkoa), eta berdin Lap., Naf., Zub.eta abar.
– Hitz zientifiko-teknikoen kasuan, espezialitate jakin bateko terminoak
direnean, bereziki adierazten da erabilera teknikoa, zein arlotan
erabiltzen den aipatuz; kasurako, Anat. (Anatomia), Biol. (Biologia)
Elektron. (Elektronika), Kim. (Kimika), Mat. (Matematika), Teknol.
(Teknologia), Telekom. (Telekomunikazioak) …

8.3. Euskarri elektronikodun hizkuntza-tresnak
Gaur egun, aurreko atalean aipaturiko hizkuntza-tresna gehienak euskarri
elektronikoan ere badaude eskuragai. Esaterako, paparezko euskarriarekin
saltzen diren hiztegi batzuekin batera, hiztegi berbera euskarri elektronikoan
dakarten CDak ere eskaintzen dira, edozein unetan bilaketak ordenagailuz
egiteko, eta hainbat hiztegi on line eran kontsulta daitezke Internet bidez.
Azken horiei buruzko datuak emango ditugu ondorengo azpiataletan.
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8.3.1.Zuzentzaile automatikoak
Ordenagailuan instalatzeko tresna laguntzaileak dira, ortografia- edo
gramatika-akatsak detektatu eta zuzentzeko aukera ematen dutenak.
Euskaraz badugu XUXEN izeneko zuzentzaile ortografikoa, EHUko
Informatika Fakultateko irakasle-talde batek sortu eta egokitua. Gaur egun
Eusko Jaurlaritzak finantzaturik dago, eta dohainik deskarga daiteke.
Informaziorako, <http://www.xuxen.com/> webgunea kontsulta daiteke.
8.3.2. Era askotako hizkuntza-tresnak dituzten zenbait web-orri
Bukatzeko, web-orri batzuen aipamena egingo dugu jarraian, laburturik
bada ere, zer informazio eskaintzen duten azalduz:
<http://www.euskaltzaindia.net>
Euskaltzaindiaren webgune ofiziala. Bertan era askotako baliabideak
kontsulta daitezke: Euskaltzaindiaren arauak (arau guztiak, adibideak
eta irizpideak azaldurik), Hiztegi Batua, Jagonet (kontsulta- eta
aholku-zerbitzua), Plazaberri aldizkaria, corpusak eta abar.
<http://www.hiztegia.net>
Webgune honetan sarturik, mota askotako hiztegiak kontsulta daitezke
(orokorrak, sinonimodunak, herriz herrikoak…); atal garrantzitsu bat
ere badauka, non euskarazko softwarea lor daitekeen.
Horren barnean, euskalbar izeneko tresna lagungarria jaits daiteke,
norberaren ordenagailuan instalatzeko. Tresna hori oso baliagarria da
itzulpenak egiten laguntzeko eta helbide honetan lor daiteke:
<https://addons.mozilla.org/eu/firefox/addon/euskalbar/>.
<http://www.ehu.es/ehulku>
Euskal Herriko Unibertsitatearen (EHU) webgune hau oso praktikoa
da ikasleentzat, euskarari buruzko zalantzak argitzeko, bereziki
“EHULKUren aholkuak” izeneko atala.
<http://www.ueu.org>
Udako Euskal Unibertsitatearen (UEU) webgune honek hainbat
informazio ematen ditu ikastaroei, argitalpenei eta beste hamaika
arlori buruz. Eta UEUrenak dira, halaber, <http://www.inguma.org>
(INGUMA Euskal komunitate zientifikoaren datu-basea) eta sareko
liburutegia, <http://www.buruxkak.org> (on line liburutegia).
<http://www.hiztegia.net>
Artez elkarteak prestaturiko webgunea, bertatik hainbeste gunetara
sartzeko aukerarekin. Gure irakasgaiari dagokionez oso praktikoak
suerta daitezke batetik zientzia.net (Zientzia eta Teknologiaren
bilgunea) eta, bestetik elhuyar.org (Elhuyar fundazioariari dagokiona).

9. Zenbakien erabilera
Zenbakia kontzeptu berezia da, gizarteko komunikazio eta harremanetan
funtsezkoa dena, eguneroko bizitzako arlo guztietan agertzen baita. Hizkera
orokor arruntean, zenbakiek etengabeko presentzia dute, objektuak
zenbatzeko eta neurtzeko ohitura baitugu, eta zenbatzean eta neurtzean
zenbakiak erabili behar baititugu. Bestalde, teknikan eta zientzian
berebiziko garrantzia dute zenbakiek, zeren, aritmetikatik hasita, mota
guztietako kalkulu tekniko-zientifikoetan agertzen baitira; izan ere,
zehaztasunaren adierazle nabarmena dira zenbakiak.
Ikasgai honetan zenbakien izaera eta horiei buruzko arauak (idatzizkoak)
aztertuko ditugu. Ikusiko dugunez, bi ikuspegi nagusi har daitezke azterketa
horretan: ikuspegi linguistikoa eta ikuspegi matematikoa. Ikuspegia zein
den, era batera edo bestera sailkatuko ditugu zenbakiak; gainera, ikuspegi
bakoitzean arau bereziak daudela konturatuko gara. Liburu honetan hizkera
tekniko eta akademikoa lantzen ari garenez, arau horiek guztiok bete
beharrekoak izango dira; halaber, kontzeptuak eta aplikazio-eremuak zehatz
mugaturik egongo dira. Hori dela eta, lehenik eta behin zenbakiei buruzko
zehaztapenak egingo ditugu, ikasgaian erabiliko ditugun hitz espezializatu
bereziak (terminoak) zehazte aldera.49

9.1. Zenbakiei buruzko zenbait zehaztapen
Zenbatu eta neurtu etengabe erabiliko ditugun bi aditz dira, hizkera
orokorrean nahasirik erabil daitezkeenak gehienetan, baina hemen bereizi
beharrekoak, ekintza desberdinak adierazten baitituzte.
Zehatz hitz eginda, zenbatu aditzak mota beteko zenbat objektu dauden
kontatzea adierazten du; hots, zenbaketa deritzon eragiketaren emaitza da
zenbat objektu dauden esatea, objektuen kopurua adieraztea. Zer esanik ez,
zenbatu ahal izateko, objektuek edo magnitudeek diskretuak izan behar
dute, zenbakarriak alegia, eta zenbaketaren emaitza zenbaki osoa izango da,
noski.
49
Zenbakien idazkerari buruzko arauak modu eskematikoan kontsultatzeko, liburu honetara
jo daiteke: Etxebarria, 2011; bereziki, II.3. atalean arau orokorrak aipatzen dira, eta III.1.1.
atalean, ikuspegi matematiko-fisikotik kontuan hartu beharrekoak.
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Neurtu aditzak, ordea, bestelako ekintza adierazten du, honakoa hain
zuzen ere: objektu edo magnitude fisiko baten neurrian unitate bat zenbat
aldiz sartzen den kalkulatzea. Normalean tresna baten laguntzaz egiten da,
edo eragiketa matematiko baten emaitza da. Neurketaren emaitza da
magnitude fisikoa zein tamainatakoa den esatea; horixe da neurria. Ez dira
kopuruak neurtzen, kantitateak edo tamainak baizik; eta magnitude fisikoei
dagokienez, magnitudeak jarraituak izan daitezke, hots, magnitude
zenbakaitzak, edo bestela esanda, ez-zenbakarriak. Bada hirugarren aditz
bat aurrekoekin erlazionaturik dagoena: zenbakitu aditza. Zenbakitzea da
zenbakien ordena naturalaren arabera objektuak kontatzea eta objektu
bakoitzari zenbaki bat esleitzea, hurrenez hurren.
Zenbatu zein neurtu, emaitza beti da zenbaki bat; horixe baita zenbakia:
objektuak zenbatzearen edo neurtzearen emaitza. Zenbatzean kopuru bat
adierazten da; neurtzean, zatiketa baten emaitza den kantitate bat, hots,
magnitude baten eta haren unitatetzat hartzen denaren arteko erlazioa edo
arrazoia. Beraz, zenbakiek kopuruak edo kantitateak adierazten dituzte,
zenbatu edo neurtu diren arabera, kasuan kasukoa. Bi kontzeptu horiek
honelaxe definitu eta bereizten ditugu. Kopurua da zenbaketaren emaitza
magnitude zenbakarrien (diskretuak) kasuan, eta temino matematikotan
esanik, zenbaki osoen bidez adierazten da. Kantitatea da neurketaren
emaitza magnitude zenbakaitzen (jarraituak) kasuan, eta zenbaki ez-osoen
bidez adierazten da.
Zenbakiak beren izenez identifikatzen dira ahozko diskurtsoan. Baina
idaztean, sinboloak (ikur eskematiko adostuak) erabiltzen dira gehienetan.
Gure kulturan, zenbaki arabiarrak erabili ohi ditugu horretarako. Oinarrizko
hamar sinbolo dira: 0, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 eta 9; oinarrizko sinbolo horiei
digitu deritze. Zenbakia digitu bidez adieraztean, hots, zenbakia era
sinbolikoan idatzita dagoenean, sinbolo osoari zifra esan ohi diogu, nahiz
eta sarri zifra hitza digitu bakoitzari ere aplikatzen zaion.

9.2. Zenbakien erabilera ikuspuntu linguistikotik
Ikuspuntu linguistikotik azterturik, hizkera orokorraren erabilera kontuan
hartuta, izaera desberdinetako zenbakiak daude: zenbaki kardinalak (/bat/,
/bi/, /hogei/), zenbaki ordinalak (/lehenengo/, /laugarren/, /hamargarren/),
banatzaileak (/bana/, /bina/, /hiruna/), zenbaki frakzionarioak eta partitiboak
(/erdi/, /heren/, /laurden/) eta hainbat funtziotarako erabiltzen diren atzizkidun
zenbakiak (/laukote/, /hirukoitz/, /bosteko/…).
Horietaz guztietaz arau zehatzak eman ditu Euskaltzaindiak, eta guretzat
arau horiek guztiak ikasi eta bete beharrekoak dira. Dena den, aurrerago
ikusiko dugunez, era sinbolikoan idaztean eta matematikaren ikuspuntutik
lantzean, tratamendu berezia dute zenbakiek. Arlo horretan nazioarteko
arauak daude, mundu osoko zientzialarien biltzarretan adostu eta
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erabakitakoak. Jarraian, atal honetan ikuspuntu linguistikoa harturik, mota
desberdinetako zenbakiei buruzko arauak aztertuko ditugu, banan-banan.
9.2.1. Zenbaki kardinalak
Zenbaki kardinalek multzo bateko elementuen kopurua adierazten dute,
hau da, multzoan zenbat elementu dauden; kopurua finitua zein infinitua
izan daiteke.
9.2.1.1. Euskararen zenbaki-sistema
Euskararen zenbaki-sistema ez da hamartar hutsa. Zerotik ehunera
bitartean hogeitarra da, hogeika zenbatzen baita:
20
40
60
80

hogei / 30 hogeita hamar
berrogei / 50 berrogeita hamar
hirurogei / 70 hirurogeita hamar
laurogei / 90 laurogeita hamar

Horrek arazoak sor ditzake ahoz esandako zenbakiak digitu bidez bat-batean
idaztean (digitu bidez «kodetzean»), zeren, adibidez, /hirurogei.../ entzutean,
berehala erabaki behar dugu /6/ ala /7/ digitua aukeratu behar dugun, eta
behin baino gehiagotan oker egiten dugu aukera, eta aldatu beharra izaten
dugu. Horregatik, ahozko komunikazioan, digitu asko dituzten telefonozenbakiak edo nortasun-agiriko zenbakiak digituz digituz ematea komeni
da, deskodetzean nahasterik ez sortzeko:
946017355

bederatzi-lau-sei-zero-bat-zazpi-hiru-bost-bost

Ehundik aurrera, gure zenbaketa hamartarra da, gure inguruko hizkuntzen
antzera:
/100, ehun/, /200, berrehun/, /300, hirurehun/, /600, seiehun/...
/1.000, mila/, /2.000, bi mila/, /800.000, zortziehun mila/...
/1.000.000, milioi bat/, /2.000.000, bi milioi (milioi bi)/...

9.2.1.2. Zenbaki kardinalen idazkera letra bidez50
Euskaltzaindiaren 7. arauak finkatu du zenbaki kardinalen idazkera. Arau
luzea da, kasuak banan-banan aipatzen baititu. Laburpen honetan zalantzak
sor ditzaketen kasuen aipamena egingo dugu soilik, bide batez arauaren
barne-koherentzia azalduz:
− «Zero» zenbaki-izena onarturik geratu da, «huts» izenarekin batera:
0 zero, huts

Matematikan, hitzarmenez onartzen da /0, zero/ zenbakia, esanez
multzo hutsaren kardinala dela. Hizkera zientifiko-teknikoan /zero/
izena baino ez dugu erabiliko zenbaki gisa, /huts/ terminoak bestelako
adiera bat baitu fisikan: /vacuum (en)/, /vacío (es)/, /vide (fr)/.
− Hogeira bitarteko zenbakiak hitz bakarrez adierazten dira:
50

Irakurri osorik Euskaltzaindiaren 7. araua (Zenbakien idazkeraz).
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bost, zortzi, bederatzi, hamahiru, hamazazpi, hemeretzi, hogei...

− Hogeitik ehunera bitartekoak bi hitzez adierazten dira, biak lotzen
dituen /eta/ hitza lehenengoarekin lotuta emanik /-ta/ eran:
hogeita bat, berrogeita bost, hirugeita hemabi, laurogeita hemezortzi...

− Ehun eta mila bitarteko zenbaki kardinal konposatuetan /eta/
juntagailua erabili behar da, banandurik eta osorik, honelaxe:
101
254

ehun eta bat
berrehun eta berrogeita hamalau

− Milatik gora ez da inolako hitzik sartzen milakoak eta ehunekoak
lotzeko (hori adierazteko jarri dugu Ø sinboloa):
1.967
13.425

mila Ø bederatziehun eta hirurogeita zazpi
hamahiru mila Ø laurehun eta hogeita bost

− Baina milakoen atzetik hitz bakarreko zenbakia datorren kasuetan,
mila hitzaren ondoren /eta/ juntagailua erabiltzen da, banandurik:
1.005
3.040
5.400

mila eta bost
hiru mila eta berrogei
bost mila eta laurehun

− Zenbait kasutan aukera bikoitza dago onarturik, zenbakia adierazteko,
biak maila berean onarturik, hiztunaren jatorrizko euskalkiaren
arabera erabili ahal izateko:
bost / bortz
hamabost / hamabortz
hamazortzi / hemezortzi
bostehun / bortzehun
mila milioi / miliar bat

− Ipar Euskal Herriko formak ere onartuta daude, nahiz eta guk
hegoaldekoak erabiliko ditugun:
hirurogei / hiruretan hogei
hirurogeita hemezortzi / hiruretan hogeita hemezortzi
laurogeita bost / lauretan hogeita bortz
laurogeita hemeretzi / lauretan hogeita hemeretzi

9.2.1.3. Zenbaki kardinalen deklinabidea51
Zenbaki kardinalak erabiltzean hiru posibilitate gramatikal daude, zeren
zenbakiek hiru izaera desberdin izan baititzakete: izen, izenordain edo
izenlagun zenbatzaile zehaztu modura joka dezakete. Horren ondorioz,
deklinatzean, zenbakiaren izaera hiru horietako zein den hartu behar da
kontuan.
− Izena. Zenbakia izena denean, hiru aukera daude deklinatzeko
orduan:
51
Honetaz, Euskaltzaindiaren 8. araua (Zenbakien deklinabideaz (hiru, lau)) osorik
irakurtzea komeni da.
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• Singularrean:
Otsailaren zortzian Bilbora joango naiz.

• Mugatu pluralean:
Orrialde honetako zortzietan moldiztegi-akats bat dago.

• Mugagabean:
8 eta VIII zortzi zenbakiaren sinboloak dira. Zenbaki arabiarretan
idaztean lehena, eta zenbaki erromatarretan bigarrena.

Ikus daitekeenez, adibide honetako lehen esaldian /zortzi/ hitza
aurreko bi sinboloen (8, VIII) izendapen hutsa da, eta bigarren
esaldian aposizio gisa erabiltzen da /zortzi zenbakia/ esatean.
− Izenordaina. Kasu honetan bi aukera hauek daude:
• Mugatu pluralean:
Zortziek esan zuten baietz.

• Mugagabean:
Zortzik soilik esan zuten baietz.

− Izenlagun zenbatzailea. Izaera honetan zenbakiek ez dute
atzizkirik hartzen, eurekin batera doan izenak baizik:
Zortzi lagun etorri dira.
Zortzi lagunekin egon naiz hitz egiten.
Goiko herrian bizi diren gure zortzi lagunak etorri dira.

9.2.1.4. Ohar txiki batzuk /hiru/ eta /lau/ zenbakien deklinabideaz
Euskaltzaindiak 8. araua ematean argi utzi zuenez, /hiru/ eta /lau/
zenbakiak deklinatzean, bereziki aipatu beharreko zenbait bitxikeria daude.
Hain zuzen ere, izenordain izaera dutenean, deklinabide-kasu batzuetan /-r-/
letra ageri da mugatu pluralean, /hirur-/ eta /laur-/ multzoak eratuz, honelaxe:
hirurak
hirurek
hirurei
hiruretan
hiruretako
…

laurak
laurek
laurei
lauretan
lauretako
…

Dena den, gainerako kasuetan guztiz erregularra da deklinabidea. Gainera,
beste bi ohar gehitu behar zaizkio aurreko salbuespenari:
− Aipaturiko /-r-/ hori /hiru/ eta /lau/ zenbakiei gehitu behar zaie
bakarrik, eta ez bi zenbaki horietan bukatzen diren gainerako
zenbaki konposatuei. Alegia, /hamahiru/, /hamalau/, /berrogeita hiru/,
/hirurogeita lau/ eta antzeko zenbakien deklinabidea guztiz erregularra
da, eta ez da /-r-/ hori gehitu behar inongo kasutan.
− Zenbait euskalkitan, /hiru/ eta /lau/ zenbakien jokamoldearen
analogiaz sorturiko /seirak/, /zazpirak/, /zortzirak/, /seiretan/, /zazpiretan/,
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eta antzeko formak (/-r-/ hartzen dutenak), ahozko
hizkeran ohikoak direnak, alde batera utzi behar dira euskara
estandarrean. Hortaz, horiek guztiak bokalez bukaturiko izenak
bezala deklinatzen dira, tarteko /-r-/ letrarik gabe: /seiak/, /zazpiak/,

/zortziretan/

/zortziak/, /seietan/, /zazpietan/, /zortzietan/.

9.2.1.5. Zenbaki kardinalak zifraz idaztean, atzizkiekin ageri diren
zenbait arazo
Zenbakien idazkera bi eratara gerta daiteke, letra bidez edo digitu bidez
(sinbolo bidez, alegia).52 Iraganean ohitura ortografiko desberdinak egon
ziren zenbaki-sinboloa deklinabide-atzizkiaren lotzeko, kontuan izanik
tipografia desberdinakoak zirela letrak eta digituak; bereziki bi marka hauek
erabiltzen ziren: /15'ean/ eta /15-ean/. Dena den, estandarizaziorako bidean, eta
mota desberdinetako ikurrak direla eta bien arteko nahasterik sortzen ez dela
kontuan harturik, inolako markarik ez jartzea onartu da, bi motatako ikurrak
elkarturik idatziz, honela: /15ean/.
Beraz, deklinabide-atzizkiak zenbakia adierazten duen sinboloari lotuta
idazten dira, inolako marka edo marratxorik jarri gabe ez hutsarterik utzi
gabe. Sinboloaren ostean soilik idatziko dira zenbakiaren izenari gehitzen
zaizkion letrak, hori bai, zenbakia bokalez edo kontsonantez bukatzen den
kontuan hartuta, eta kontsonatez bukatzen denean /-e/ epentetikoa gehituz:
15ean
14an
11n
13tik
10era

hamabostean
hamalauan
hamaikan
hamahirutik
hamarrera

Aurreko arauaren bide beretik, oraindik ere zenbaki kardinalen barnean,
Euskaltzaindiak araututa dauka, halaber, datak emateko modua (37. araua).
Ondoko adibideetan laburbil daitezke kasu nagusiak:
1996ko apirilaren 5a
1996ko apirilaren 5ean
2005eko otsailaren 11(n)
2009-X-30eko bilera

Azken adibidean ageri denez, datak zenbaki hutsez ere eman daitezke.
Horrelakoetan, euskaraz ohitura desberdinak daude zenbakien grafiari
dagokionez, guztiak onargarriak Euskaltzaindiaren ikuspegitik: 2009/09/30,
2009-09-30, 2009/IX/30, 2009-IX-30. Dena den, kasu guztietan erabiltzen da
euskararen ordena sintaktikoa: /urtea-hilabetea-eguna/.53

52
Gehienetan digitu arrabiarrez idazten dira era sinbolikoan; kasu batzuetan (mendeak eta
dinastien edo izenen ordena adierazteko, adibidez), sinbolo erromatarrez. Dena den, loturamarkarik ez jartzeko arau ortotipografiko berbera erabiltzen da zenbaki erromatarrekin.
53
Kontuz ibili behar da arau honekin itzulpenak egitean, inguruko hizkuntzetan darabilten
ordena desberdina baita, gaztelaniazkoa bezalakoa, hots, [día/mes/año]. Badaezpadako
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Ohar jakingarri bat ere badakar 37. arauak, datak emateko bestelako era
bati buruz. Hain zuzen, /apirilak 5/ bezalako esamoldeak ere erabil daitezke,
baina bakar-bakarrik aposizio modura, eta inola ere ez horri atzizki bat
gehituz; horretarako lehenago aipaturiko esamoldea erabili behar da:
Gaur, urtarrilak 10, hemen bildu gara.
*Otsailak 20an egin zuten bilera → Otsailaren 20an egin zuten bilera

Bigarren adibidean ikusten denez, aposizio gisa erabiltzen denean ez da
onartzen zenbakiari inesiboko atzizkia gehitzea; edo, bestela esanda, atzizki
hori erabiltzeko, bestelako egitura sintaktikoa erabili behar da.
9.2.2. Orduak adierazteko modua
Euskaltzaindiak araututa dauka orduak forma estandarrean adierazteko
modua (35. araua). Honelaxe dio, hitzez hitz arau horrek:
1. Orduak honela ematen dira: ordu bata, ordu biak, hirurak, laurak,
bostak, seiak, zazpiak, e.a. Ordu hitzaren ordez oren ere erabil daiteke:
oren bata, bi orenak / biak, hirurak, e.a. Eta honela deklinatu: ordu
batean, bietan / ordu bietan / bi orenetan, hiruretan, e.a.
2. Erdia honela adierazten da: ordu bat eta erdiak, ordu bi eta erdiak, hiru
eta erdiak, bost eta erdiak, ordu bat eta erdietan, ordu bi eta erdietan,
hiru eta erdietan, bost eta erdietan, e.a. Gauza bera oren hitzarekin.
3. Laurdena honela adierazten da: ordu bat eta laurdenak, oren / ordu bata
eta laurden, ordu bi eta laurdenak, oren / ordu biak eta laurden, hirurak
eta laurden, hiru eta laurdenak, hirurak eta laurdenetan, hiru eta
laurdenetan, bostak laurden gutxi(ago), e.a.
4. Minutuak: hamarrak hamar gutxi, hamarrak hamar gutxiago, hamarrak
hamar gutxitan, hamarrak hamar gutxiagotan, seiak eta bostean, laurak
eta hogeian, hirurak eta hemezortzian, e.a.
5. Zifretan ematen direnean, bi punturekin bereizten dira orduak eta
minutuak, eta bakoitzeko bi zifra erabili behar dira beti: 00:12, 12:10,
09:25, e.a. Deklinatzen direnean, orduei plurala erantsi, eta minutuei
singular marka, dagozkien lotura bokalekin: 15:00etan, 15:03an,
15:04an, 15:30ean, e.a. Irakurtzeko orduan hobe da, hala ere, honela
irakurtzea: hiruretan, hirurak eta hiruan, e.a. Erabilera formaletan ontzat
maten dira, dena den, hamabostak eta bostean, hamabostak eta
hamabostean, e.a.
6. Egitarau, kartel eta horrelakoetan ez da eragozpenik erdiko bidea
hartzeko: arratsaldeko 5etan, goizeko 11,30etan, iluntzeko 8etatik 11k
arte, arratsaldeko 3etatik gaueko 12ak arte, e.a.

9.2.3. Zenbaki ordinalak eta banatzaileak
Zenbaki ordinalak eratzeko, ahozko euskaraz /-garren/ atzizkia gehitzen
zaie zenbaki kardinalei: /lau/ + /-garren/ → /laugarren/. Zenbaki banatzaileak
nahasteak ekiditeko, ohitura egokia da euskaraz hilabeteak zenbaki erromatarrez adieraztea,
honelaxe: 2014-V-22.
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eratzeko, /-na/ atzizkia: /lau/ + /-na/ → /launa/. Forma idatzian, zenbaki
banatzaileak letraz idazten dira normalean; baina zenbaki ordinalak
idaztean, horien osagai den zenbaki kardinala idazkera sinbolikoan idazten
da askotan, zenbaki arabiarrez edo zenbaki erromatarrez, euskarazko
testuetan. Halakoetan zalantza sortzen da /-garren/ atzizkia nola idatzi, zeren
ohitura desberdinak egon baitira tradizioan:
6garren, 6gn, 6.
1977garren urtea, 1977gn urtea, 1977. urtea
XXgarren mendea, XXgn mendea, XX. mendea

Gure inguruko hizkuntzetan ere molde desberdinak erabiltzen dira: /6ª, 6º/
(es), /6th/ (en), /6ème/ (fr). Gauzak horrela, Euskaltzaindiak arau bat onartu
zuen (19. araua), euskara estandarreko forma idatzi laburtua finkatzeko.
Hauxe:
1. Ordinaletan “garren” ahoskatzen den bakoitzean puntua jar bedi haren
ordainean: Atano X.arekin, XX. mendean, 12. mendean.
2. Oso-osorik letraz idazteko orduan arazoak sor ditzaketen ordinalek
honela egiten dute: hogeita batgarren, hirurogeita batgarren. Hala ere,
bosgarren, hogeita bosgarren, hirurogeita hamabosgarren, e.a. idatziko
da.
3. Distributiboak, -na baliatuz osatzen direnean, honela idazten dira: bana,
bosna, ehuna, mila bana, zenbana, e.a. Hauen aldaerak ere (borzna)
berdin idatziko dira.

Zenbait ohar egitea komeni da zenbaki hauei buruz, batzuetan salbuespenak
edo kontuan hartu beharreko kasu bereziak baitaude:
− Bizpahiru forma daude /bat/ zenbakiari dagokion zenbaki ordinala
emateko, guztiak onartuak: /lehen/, /aurren/, /lehenengo/ (baina ez /lehengo/,
hori beste zerbait baita), /lehenbiziko/, /lehendabiziko/…
− Mendeen eta dinastien kasuan, zenbaki erromatarrak hobesten dira:
/XXI. mendea/, /Olaizola II/.

− Zenbaki erromatarrez idatzitako serietan onartuta dago /-garren/
atzizkiari dagokion puntua ez jartzea: /Matematika II liburua/, /Joana III
Nafarroakoa/.
− Ipar Euskal Herrian, zenbaki ordinala bokalez bukatzen denean, /-na/
atzizkia hartu ordez /-ra/ atzizkia hartzen da banatzaileak eratzeko:
/bira/ (baina /hiruna/, /launa/), /seira/, /zazpira/… Euskaltzaindiak forma
horiek ere onartzen ditu, baina hangoen testuetan erabiltzeko denean.
9.2.4. Zenbaki frakzionarioak eta partitiboak
Zenbaki frakzionarioak bi zenbakiren zatiketaz osatzek direnak dira.
Bigarren partean ikuspegi matematikoaren arabera sailkatuko ditugun arren,
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hemen ikuspegi linguistikotik aipatuko ditugu batez ere, nahiz eta irakurketa
teknikoa ere kontuan izango dugun.
Esan dugunez, A zenbakia B zenbakiaz zatituz sortzen da BA zenbaki
frakzionarioa. Hain zuzen, A zenbakiari zenbakitzailea deritzo eta B
zenbakiari, izendatzailea.
Zenbakitzailea /bat/ zenbakia denean, hots, A =€1 denean, zenbaki
frakzionarioari partitiboa deritzo54; horrelakoak eratzeko, /-r(en)/ atzizkia
gehitzen zaio zenbaki kardinalari, oro har, bost zenbakitik hasita: /bosten/,
/seiren/, /hamarren/, /ehunen/, /milaren/, /milioiren/… Zenbaki partitiboen eraketan,
€
forma irregularrak erabiltzen dira 2, 3 eta 4 zenbakien kasuan:
1
:
2

1
:
3

erdi bat

heren bat

1
:
4

laurden bat

Zenbakitzailea /bat/ zenbakia ez denean, hots, A ≠ 1 denean, bi modu
daude zenbaki frakzionarioak ahoz esateko:
€− Hizkera arruntean,
€
€
eta bereziki
izendatzailea zenbaki txikia denean
(hamar baino txikiagoa, gehienbat), €
lehenik zenbakitzailea izendatzen
da (kardinal modura) eta ondoren izendatzailea (partitibo modura):
2
:
3

8
:
10

bi heren

zortzi hamarren

Modu berean jokatzen da zenbakitzailea hitz bakarrekoa denean:
2
:
100

bi ehunen

8
:
1000

A
B
3
4
15
22

hiru zati lau (kasu honetan posible da «hiru laurden» esatea)

zortzi milaren

€
€
− Matematikan irakurbide teknikoa erabiltzen da beti: ahozko forman,
lehenik zenbakitzailea (zenbaki kardinal modura) esaten da, ondoren
da, eta azkenik izendatzailea (kardinal modura):
€ /zati/ hitza gehitzen
€
A zati B (eta ez «a beren»)

hamabost zati berrogeita bi (eta ez «hamabost berrogeita biren»)

€9.2.5. Zenbaki kardinaletatik eratorritako atzizkidun hitz berriak
€Zenbaki kardinalei itsasten zaizkien hainbat atzizki daude euskaraz.
€
Jarraian
horrelako atzizki batzuk aipatuko ditugu, kasu bakoitzean eraturiko
hitzen adiera azalduz, adibideak emanez eta erabilera-eremua zehaztuz.
9.2.5.1. /-ko/ atzizkia
Hizkera arruntean ere hainbat erabilera dituen atzizki honek balio bereziak
hartzen ditu matematikaren arloan:
− Multzokari gisa, kopuruan hamarreko berreturen balioak hartzen
dituzten multzoak izendatzeko.
bateko
54

‘unitate’, ‘elementu bateko multzoa’

Izatez, izendatzaileari deitzen zaio «partitiboa», zatiketa nolakoa den adierazten baitu.
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hamarreko
ehuneko
milako

‘hamarreko multzoa’, [‘decena’ (es)]
‘ehuneko multzoa’, [‘centena’ (es)]
‘milako multzoa’, [‘millar’ (es)]

− Portzentajeak (edo ehunekobesteak) honelaxe esan eta idazten dira
euskarazko hizkera orokorrean:
ehuneko bost

% 5 (hutsarte bat utzirik bi sinboloen artean)

Ahozko ordenari dagokionez, erabateko adostasuna dago /ehuneko bost/
esatean. Idatzirako, ordea, Euskaltzaindiak ez du arau espezifikorik
eman, baina aurreko ohituraz forma hau erabiltzen du: /% 5/. Eta
EIMAren estilo-liburuan ere horrela egiten da. Dena den, testu
zientifiko-teknikoetan erabili ohi diren nazioarteko arauetan (ISO
arauak) /5 %/ idaztea proposatzen da, eta onartzekoa da euskarazko
dokumentu teknikoetan ere horrelaxe erabiltzea.
Halaber, ehunekobesteen antzera, teknikan bestelako unitate erlatibo
hauen ere erabiltzen dira (alboko sinboloak ISO arauetan onartutakoak
dira:
milako parteak
‰
milioko parteak
bilioiko parteak

ppm (‘parts per million’)
ppb (‘parts per billion’)

Ohar gisa diogun /ehuneko/ hitz honek bi adiera eta joskera agertu
dituela azken bi kasuetan. Bi kasuen arteko desberdintasuna nabarmen
agertzeko, /bost ehuneko/ eta /ehuneko bost/ zenbakien balioak oso
desberdinak direla ikus dezakegu, kalkulua egin ondoren:
bost ehuneko = 5 · 100 = 500 ≠ ehuneko bost =

1
⋅5 = 0,05
100

− Bestelako erabilerak ere baditu /-ko/ atzizkiak zenbaki multzokariak
adierazteko:
€

a) Karta-jokoan, zenbakidun kartak izendatzeko:
bateko bastoa, biko ezpata, bosteko urrea, zazpiko kopa

b) Dirua adierazteko (bereziki pezeta erabiltzen zen garaiko hitzak):
ogerlekoa (‘hogei errealekoa’, ‘duroa’)
laurlekoa (‘lau errealekoa’, ‘pezeta’)

c) Eskua adierazteko:
Ekazu bostekoa!

d) Dantzen izenen kasuan, zenbaki banatzaileei /-ko/ atzizkia gehituz.
banakoa, binakoa

e) Jatorduak adierazteko, hain zuzen orduetan (zenbaki kardinalak)
indar eginez:
hamarretakoa, hamaiketakoa
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− Bestelako erabilerak ere baditu /-ko/ atzizkiak neurri eta unitateetan,
beti ere tartean zenbakiak direla. Preseski, geroago ikusiko dugunez,
zatiketaren adierazle modura, unitate fisikoen irakurketan:
m/s, irakurtzean, «metro segundoko» (edo «metro zati segundo»)

Edota neurriak adieraztean, unitateen osteko atzizki modura:
10 m-ko luzera
10 m/s-ko abiadura

9.2.5.2. /-kote/ atzizkia
Zenbaki kardinalei eransten zain atzizki hau n osagai dauzkan multzoak
adierazteko erabiltzen da
− Matematikan, fisikan eta kimikan multzokari gisa:
bikote [‘doblete’ (es)], hirukote, laukote, zortzikote [‘octeto’ (es)]

− Musikan:
zortzikote [‘ochote’ (es)] , otxote-lehiaketa
Errobi bikotea
ganbera-laukotea

Baina
zortzidun [‘octava’(es)]

Ohar bat egitea komeni da, azken boladan asko samar entzuten den /-kote/
atzizkiaren erabilera desegoki bati buruz. Hain zuzen, bi pertsonaren arteko
harremanetan, neska zein mutil izan, /bikote/ hitza erabiltzen da askotan
/bikotekide/ hitza erabili behako litzatekeen kasuan. Izan ere, bi adiera
desberdineko hitzak dira horiek, eta ondo bereizi behar dira erabileran,
honelaxe: /bikote/ hitzak bi pertsona horiek osaturiko multzoa adierazten du,
bere osotasunean; pertsona bakoitzari /bikotekide/ hitza dagokio. Gainera,
kontzeptu hori adierazteko lehendik ere badira hitz egokiak: /mutilaguna/ eta
/neskalaguna/.
9.2.5.3. /-tar/ atzizkia
Berez deiturekin (/larrañagatarrak/, /altonagatarrak/) eta jatorri-izenekin
(/bilbotar/, /bizkaitar/) erabiltzen den atzizki hau zenbakiekin ere erabiltzen da
matematikan, izenondo modura, zenbaki-sistemak adierazteko, preseski:
zenbaki-sistema hamartar [‘sistema decimal’ (es)]
zenbaki hamartarra [‘número (del sistema) decimal’]
bitar [‘binario’]
ehundar [‘centesimal’]
hirurogeitar [‘sexagesimal’]

baina euskaraz bereizi egiten da kontzeptu hori gaztelaniazko /decimal/
substantibotik, kasu horretan /dezimal/ erabiltzen baita euskaraz, izen edo
izenondo modura:
dezimal
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zifra dezimal
zenbaki dezimalduna [‘número con decimales’ (es)]

9.2.5.4. /-koitz/ atzizkia
Zenbaki bati itsastean, zenbaki horri dagokion multiplizitatea adierazten
du atzizki honek; hortaz, gaztelaniazko /-ble/ edo /-plo/ atzizkidun hitzen
kontzeptuak adierazteko erabiltzen da, matematikan bereziki, beti ere
izenondo modura:
bikoitz
hirukoitz
hamarkoitz

Izan ere, euskarari dagokionez, kasu honetan, kontzeptualki bereizi egiten
da gaztelaniazko /‘múltiplo’/ hitza izena ala izenondoa den, eta ondorioz,
kasuan kasuko ordaina erabili behar da. Hain zuzen izen modura, multiplo
erabiltzen da (/multiplo komunetan txikiena/, /mkt/) eta izenondo modura, /-koitz/
atzizkidun hitza (/bikoitz/, /laukoitz/, /anizkoitz/…; adibidez, /hari bikoitza/, /konexio
hirukoitza/...).
9.2.5.5. /-kun/ atzizkia
Aurreko atzizkiaren baliokidea da gehienetan. Oro har, baliokidetza
hauek ditugu: /-kun/ = /-koitz/, /hirukun/ = /hirukoitz/. Dena den, kasu berezia
dago, /bakun/ hitzaren kasuan hain zuzen; hitz horren adiera urrunduta dago
/bakoitz/ hitzaren adieratik, eta /sinple/ hitzaren sinonimotzat hartzen da. Esate
baterako, hizkuntzalaritzako hizkeran, /perpaus bakuna/ (‘oración simple’, es)
erabiltzen da.
9.2.5.6. /-ki/ atzizkia
Erabilera arruntean, zenbaki bati gehitzean, erditze edo kumaldi berean
jaiotako umeen elkarrekiko izaera adierazten du:
biki, hiruki, lauki…
Itziarrek bikiak izan ditu

Dena den, /bi/ zenbakiari dagokion hitzak hainbat aldaki ditu euskaraz:
biki = bizki, biritxi, bikotx

Eta /zazpi/ zenbakiaren kasuan bestelako esanahiak ere baditu. Adierak
gaztelaniaz emanik:
zazpiki: a) sietemesino; b) impaciente, cascarrabias

Bestalde, /-ki/ atzizkia bestelako adiera teknikoarekin erabiltzen da
geometrian, batez ere irakaskuntzako hasierako mailetan, umeekin.
hiruki = triangelu
lauki = koadrilatero
laukizuzen = errektangelu

9.2.5.7. /-ka/ atzizkia
Bi erabilera nagusi ditu:
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– Gutxi gorabeherako zenbakiak adierazteko:
ehunka, milaka, dozenaka
Ehunka lagun bildu dira ekitaldian (alegia, 200-1000 bitartean)

– Multzokako sailkapenak adierazteko:
Hamarka bildu ditu (= hamarreko multzotan)
Zazpika elkartu dira

9.2.5.8. /-na/ atzizkia
Lehenago ikusi dugunez, zenbaki banatzaileak sortzeko erabiltzen da
(ikus Euskaltzaindiaren 19. araua), honelaxe erabiltzen direnak:
bana
bina
hiru
mila
hamar mila

liburu bana
bina liburu /liburu bina
hiruna liburu
milana / mila bana
hamar milana

Futbolean, pilotan eta antzeko kiroletan erabiltzen da, oro har, tantoak
(kintzeak), golak edo puntuak berdindurik doazela adierazteko:
bina doa partida
hamalauna amaitu da eskubaloi-partida

Baina kasu horretan, sarri forma ustel bat erabiltzen da, huts (zero)
zenbakiarekin /-na/ atzizkia aplikatzean, zeren kasu horretan ezin baitaiteke
ezer “banatu”. Zuzenketa oso erraza dago, gainera:
*husna → hutsean, huts eta huts

9.2.5.9. /-naka/ atzizkia
Zenbaki banatzailetatik eratortzen da, horiei /-ka/ atzizkia gehitzean.
Multzokako sailkapenetan erabiltzen da eta gehienetan /-ka/ atzizki hutsaren
baliokidea da:
-na + -ka → -naka
Launaka jarri ditugu aulkiak
Hogeinaka erosi ditugu sagarrak

9.2.5.10. /-tan/ atzizkia
Atzizki honek biderketa edo multiplizitatea adierazten du eta esamolde
edo modu baliokideak ditu:
n-tan = n aldiz = n bider

Kasu bereziak edo irregularrak ere badaude bat eta bi zenbakiekin:
bat
bi

→
→

behin (batean, behin batean)
bitan, birritan, bi aldiz, bi bider

Hortik aurrera, erregularra da:
hiru →
lau
→
zazpi →

hirutan, hiru aldiz, hiru bider
lautan, lau aldiz, lau bider
zazpitan, zazpi aldiz, zapi bider
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9.2.5.11. /-urren/ atzizkia
Oraintsu arte erlijioko ekitaldietan erabili da gehienbat, beti ere
zenbakien atzizki modura. Horrelakoak dira
hirurren
zortziurren
bederatziurren

[‘triduo’ (es)]
[‘octava’, ‘octavario’]
[‘novena’, ‘novenario’]

Gaur egun urteen inguruko esamoldeekin (ez zenbakiekin) erabiltzen da:
urteurren
mendeurren

nahiz eta nozbait /milurren/ ere erabil den, euskara normaleko /milurteko/
(‘milenio, es) hitzaren ordez.
9.2.5.12. /-kada/ atzizkia
Urte kopuruekin erabiltzen da, hamar urteko multzoak adierazteko
bereziki.
hamarkada [‘década’ (es)]
Pasa den mendeko hirurogeiko hamarkadan (alegia, 1960-69 bitarteko
urteak) gertatu zen iraultza hori.

Ohar bat egin behar da hamarkada zein den adierazteko aurretik jarritako
atzizkiaren erabileraz, zeren zenbait testutan /-garren/ atzizkia ikusten
baita sarri, desegokiro erabilita, ondoko adibidean ikus daitekeen bezala:

/-ko/

Pasa den mendeko *hirurogeigarren hamarkadan

Horrelakoetan /-ko/ atzizkia erabiltzea komeni da,
Pasa den mendeko hirurogeiko hamarkadan

edo, /-garren/ atzizkia erabili nahi izanez gero, esaldi hori era honetan eman
beharko litzateke:
Pasa den mendeko zazpigarren hamarkadan

Izan ere, /-garren/ atzizkia ordinalak sortzeko baino ez da erabiltzen; eta
mende bateko 60-69 bitarteko urteak zazpigarren hamarkadan daude, 0-9
bitarteko urteak baitira lehenengo hamarkada.

9.3. Puntu eta komaren erabilera zenbakietan
Zenbakiak modu sinbolikoan idaztean, batzuetan komak edo puntuak
jartzen dira digituen artean. Kontua da, herrialdeen arabera puntu eta koma
horiek esanahi desberdinak izan ditzaketela, eta hortik nahasteak sor
daitezkeela. Horregatik, erabilera horiek arautu behar izan dira, testu
teknikoetan zer adierazi nahi den argiro adierazita gera dadin.
Lehenago aipaturiko zehaztapen terminologiko batetik abiatuko gara.
Kasu honetan sistema hamartarrean idatzitako zenbakiei buruz arituko
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gara, eta bertan zenbaki dezimaldunen eta digitu asko dituzten zenbakien
idazkera aztertuko dugu, puntu eta komei dagokienez.
9.3.1. Nola idatzi zenbaki dezimaldunak
Oraintsu arte, testu orokorretan hiru modu hauetara idatzi dira zenbaki
dezimaldunak, marka desberdinez bereiziz parte osoa eta parte dezimala:
goialdeko koma batez (3’456), behealdeko koma batez (3,456) eta behealdeko
puntu batez (3.456); izan ere, ohitura desberdinak egon dira herrialdeen
arabera. Gure artean, goialdeko koma erabiltzen zen oraintsu arte; Europa
kontinentalean, behealdeko koma; eta ohitura anglosaxoian, behealdeko
puntua. Arazo hori kontuan hartuta, International Organization for
Standardization (ISO) izeneko nazioarteko erakundeak azken idazkera biak
onartu ditu, bata zein bestea erabiltzeko, ohituraren arabera. Beraz, idazkera
hauek hobetsi dira:
3,456 eta 3.456

Euskarari dagokionez, Euskaltzaindiak behealdeko koma erabiltzea
onartu du testu orokorren kasurako: 3,456. Baina testu tekniko-zientifikoetan
ISO arauek agintzen dute:
Hortaz, 3,456 edo 3.456 idatziko dugu

3456
balioa adierazteko.
1000

Bestalde, parte dezimal periodikoa duten zenbakien kasuan, kapela
moduko batez adierazten da periodikotasuna:

4, 666... = 4, 6

€

9.3.2. Digitu asko dituzten zenbakien idazkera
Honetan
ere hiru ohitura nagusi egon dira orain arte, baina guztietan
€
hirunaka elkartu izan dira digituak, eskuinetik hasita, ezkerrerantz. Europa
kontinentalean, puntu batez banantzen dira hiru digituko multzoak: 230.945
eta 2.345.679.091. Ohitura anglosaxoian, ordea, koma erabiltzen dute gauza
berbera adierazteko: 230,945 eta 2,345,678,091. Nolanahi den, testu zientifikoei
dagokienez, ISO 0-3.3.1 arauan erabakita dagoenez, markarik gabe
bereizten dira hirukoteak, baina batetik bestera hutsarte txiki bat utzirik:
230 945 eta 2 345 678 091.
Euskarazko testuetarako, Euskaltzaindiak erabakirik hartu ez duen arren,
EIMA erakundearen estilo-liburuan argitaraturiko Ortotipografia liburuan
(Zubimendi, 2004), zenbakiak honelaxe idaztea proposatu da, bai
dezimaldunak eta bai digitu asko dituztenak ere:
15.756.552,1724
100 € = 16.638,6 pezeta

Alegia, koma dezimaletik hasita ezkerrerantz, hirunaka bilduta eta puntuez
banandurik; eta koma dezimaletik hasita eskuinerantz, digitu guztiak
segidan, banandu gabe.
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9.3.3. Salbuespenak testu orokorretan
Aurreko ohitura eta arauak gorabehera, zenbait kasutan ez da inolako
markarik ez hutsarterik jartzen hiru digitu baino gehiago dituzten
zenbakietan:
− Milatik gorako urteak punturik gabe eta digituak lotuta idazten dira:
1905
2013

− Halaber idazten dira punturik eta hutsarterik gabe etiketa modura
jokatzen duten zenbait «zenbaki» hala nola honako hauek:
3348 bulegoa
NA: 72554829F
Posta-kodea: 48006
Telefonoa: 946022222

Izatez, «zenbaki» horiek ez dira benetako zenbakiak, digituen bidez
eratutako kodeak baizik, non digitu bakoitzak esanahi kodetua duen.
Esaterako, /48006/ posta kodean /48/ parteak Bizkaiko herrialdean
dagoela esan nahi du, eta /006/ parteak bertako posta-barrutia zein den,
kasu horretan Santutxu auzoari dagokiona.
9.3.4. Nazioarteko argitalpenetako testu zientifiko-teknikoetan
ISO arauak bete behar dira
Hizkera zientifiko-teknikoan ISO arauak betetzea komeni da. Adibidez,
honelaxe adierazten dira zenbait zenbaki baliagarri idazkera horretan:
− Hauexek dira /π/ eta /e/ zenbakien balio hurbilduak:
π = 3,141 592 6...
e = 2,718 281 8...

− Hauxe da grabitazio unibertsalaren konstantearen balioa:
€
€

G = (6, 672 59 ± 0, 000 85) × 10−11 N ⋅ m2 / kg−2

9.4. Zenbakiak ikuspegi matematiko-fisikoan
€

Zenbakiak ikuspegi matematikotik aztertzean, bestelako sailkapena egiten
da; hain zuzen ere, kontuan hartzen da zein zenbaki-multzotakoak diren,
alegia osoak, frakzionarioak konplexuak... diren. Horrez gain, zenbakiak
formulen barnean idaztean, ortotipografia teknikoaren arauak eduki behar
ditugu kontuan; esaterako, zenbaki digitudunak edo zenbaki parametrikoak
diren, letrakera zuzen edo etzana erabiliz, hurrenez hurren. Eta, bestalde,
oso handiak edo oso txikiak direnean, notazio zientifikoan idatzi behar dira.
9.4.1. Zenbakiak idazteko letrakera
Testu zientifiko-teknikoetan, formula eta adierazpen matematikoetan
erabiltzean, zenbakiak letrakera zuzenez idazten dira beti. Adibidez,
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1 2
mv da.
2
P puntuaren koordenatu kartestarrak (x1 , x2 , x3 ) dira.

Energia zinetikoaren formula Ek =

Halaber idazten dira letrakera zuzenez letra bidez adierazten diren zenbaki
ezagunak, hala nola /π/ edo €
/e/. Baina zenbaki parametrikoak (zenbait balio
€
oso har dezaketenak) letrakera etzanez,
hurrenez hurren /1/, /2/ eta /3/ balioak
adierazten dituen formula honetako /i/ zenbaki parametrikoa bezala:
yi = 2xi + 5, non i = 1,2,3

9.4.2. Zenbaki-multzoak
Zenbaki-multzoak
sailkatzeko, egiturazko ezaugarriak (ordena-erlazioa,
€
baliokidetza-erlazioa, eragileak…) hartzen dira oinarritzat. Horiek kontuan
izanik, multzo hauek kontsidera daitezke:
9.4.2.1. Zenbaki arruntak
Zenbaki arruntak objektuak zenbatzeko erabiltzen dira, hots, zenbat diren
esateko. Horiek dira hizkera arruntean ageri diren lehenengo zenbakiak;
horregatik, zenbaki naturalak ere baderitze. Guztiek batera zenbaki arrunten
multzoa osatzen dute, sinbolikoki /N/ letra larriaz adierazten dena. Idazkera
teknikoan, ISO 31-11:1992(E) arauak dioenez, letra hori letrakera lodiz
idazten da (edo matematikan erabili ohi den /ℕ/ letrakera hustuaz).
Matematikan honelaxe adierazten da zenbaki arrunten multzoa:
N = {1, 2, 3, 4, 5, 6, …}

Ez dugu /0/ (‘zero’) zenbakia sartu multzoan, ez baitu ezer zenbatzen. Dena
den, autore batzuek hori ere sartzen dute zenbaki arrunten multzoan.
9.4.2.2. Zenbaki osoak
Zenbaki osoen multzoaren barnean, batetik, zenbaki positibo arruntak
daude; baina horiez gain, zenbaki negatibo arruntak eta zero zenbakia ere
hartzen dira. Guztiok batera /Z/ multzoa osatzen dute:
Z = {…, –5, –4, –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, …}

Sinboloaren idazkeraz ISO arauak dioenez, zenbaki osoen multzoa /Z/ (letra
larri lodiz) adierazi behar da (edo matematikan erabili ohi den /ℤ/ letrakera
hustuaz). Dena den, zenbaki positibo eta negatiboen idazkeraz,
ortotipografiazko zenbait ohar egin behar dira:
– Zenbaki positiboak sinbolikoki idaztean, /+/ zeinua («plus» irakurtzen
da) jartzen da zenbakiaren aurretik, zeinuaren eta digituaren artean
hutsarterik utzi gabe. Honelaxe:
Idaztean, /+7/ idazten da.
Irakurtzean, «plus zazpi» esaten da.

– Zenbaki negatiboak sinbolikoki idaztean, /–/ zeinua («minus» irakurtzen
da) jartzen da zenbakiaren aurretik, zeinuaren eta digituaren artean
hutsarterik utzi gabe:
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Idaztean, /–7/ idazten da.
Irakurtzean, «minus zazpi» esaten da.

Ohar modura diogun ezen ondo bereizi behar direla hitz
konposatuetako /-/ marratxoa, /–/ zeinu negatiboa («minus») eta
kenketako /–/ zeinua («ken»); azken hau idaztean, gainera, hutsartea
utzi behar da zenbakien artean:
7–4=3

– Zero zenbakia ere kontuan hartzen da zenbaki osoen multzoan:
Idaztean, /0/ idazten da.
Irakurtzean, «zero» esaten da.

9.4.2.3. Zenbaki arrazionalak
Bi zenbaki osoren arteko frakzioak dira, hots, zatiketa baten emaitza:
17
= 4, 25
4

21 420
= 15, 7375
1 344


46
= 7, 666... = 7, 6
6

Agerikoa denez, zenbaki arrazionalak frakzio modura idatz daitezke,
baita zenbaki dezimaldun finitu edo zenbaki dezimaldun infinitu modura
ere.€ Idazkera dezimaldunean, bi parte dituzte, koma dezimalaz banandurik:
parte osoa eta parte dezimala. Guztiak bilduta, zenbaki arrazionalek /Q/
multzoa osatzen dute (sinbolo hori /ℚ/ eran ere idazten da).
9.4.2.4. Zenbaki irrazionalak eta zenbaki errealak
Nolanahi den, badira bi zenbaki osoren arteko frakzio modura adierazi
ezin diren zenbaki dezimaldunak. Horrelakoak idazkera dezimalean
idaztean, infinitu digitu dezimal dituzte, era periodikoan inoiz errepikatzen
ez direnak: zenbaki horiei zenbaki irrazionalak deritze. Zenbaki irrazionalak
dira, besteak beste, sarritan erabiltzen ditugun hauek:
– Karratu perfektuak ez diren zenbaki osoen erro karratuak:
2 = 1, 414 213562...
3 = 1, 732 050 808...
€

Idazkera dezimalean infinitu dezimal periodogabe dituzte.

–€ Izen eta sinbolo berezia duten zenbaki irrazional batzuk letra batez
adierazi ohi dira era sinbolikoan, letrakera zuzenez:
π = 3,141 592 653... (pi zenbakia)
e = 2,718 281 828... (e zenbakia)
1+ 5
= 1, 618 033 989... (urrezko zenbakia edo phi zenbakia)
Φ=
2
€
€ Letren bidez idaztean, zenbaki irrazional horien balio zehatza

adierazten da:
€

π, e, Φ
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Zenbaki arrazionalak eta zenbaki irrazionalak biltzen dituen multzoa
zenbaki errealen multzoa da, eta /R/ sinboloaz adierazten da (edo /ℝ/,
letrakera hustuaz).
9.4.2.5. Zenbaki irudikariak eta zenbaki konplexuak
Zenbaki negatiboen erro karratua egin ahal izateko, zenbaki irudikariak
behar ditugu. Unitate irudikaria /i/ letra latindarraz (letrakera zuzena)
adierazten da, eta honelaxe definituriko zenbakia da:
i = −1

Zenbaki irudikariak unitate irudikariaren eta zenbaki erreal baten arteko
biderkadura dira, eta sinbolo biak elkarren ondoan jarrita adierazten dira:
€

8i
−6i

Zenbaki konplexuak zenbaki errealen eta zenbaki irudikarien batura dira.
Honelaxe definitzen dira matematikan:
a + ib
a
ib
4 − 2i

non a, b ∈ R
parte erreala
parte irudikaria
4, parte erreala; –2i, parte irudikaria

Zenbaki konplexuek /C/ multzoa osatzen dute (idazkera hustuaz, /ℂ/).

9.1. irudia. Eskema honetan ageri denez, zenbaki konplexuen
multzoak bere barnean hartzen ditu gainerako zenbaki-multzo guztiak.

Matematikan azaltzen denez, zenbaki konplexuen multzoak mota
guztietako zenbakiak hartzen ditu bere barnean. Izan ere, 9.1. irudiko
eskeman ikus daitekeenez, zenbaki konplexuen multzoak bere barnean ditu
zenbaki errealak eta irudikariak; aldi berean, zenbaki errealen multzoaren
barnean arrazionalak eta irrazionalak daude; arrazionalen barnean, osoak eta
frakzionarioak; osoen barnean, arruntak (positiboak negatiboak) eta zero
zenbakia. Eta horrela biltzen dira zenbaki-multzo guztiak.
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9.4.3. Zenbakien notazio zientifikoa
Zenbaki oso handiekin edo oso txikiekin notazio zientifikoa erabiltzen da
testu zientifiko-teknikoetan. Hauxe, hain zuzen:
m ⋅10 n

Zehazki, /m/ parteari mantisa deritzo, eta zenbaki dezimaldun bat da, parte
osoa zero ez den zifra bakarra duena. Bigarren partea hamarren berretura
bat €da, esponentea /n/ zenbaki osoa duena. Hona hemen zenbait zenbaki,
notazio zientifikoan emanak:
2, 43 ⋅1013
9,11 ⋅10−31
Avogadroren zenbakia 6, 023 ⋅10 23 da.
€
€
€

10. Nazioarteko sinbolo zientifikoen
txertaketa euskarazko diskurtsoan
Zazpigarren ikasgaian aipatu dugunez, testu zientifiko-tekniko idatzien

ezaugarri nabarmenetako bat da mota askotako ikur eta sinbolo bereziak
erabiltzea. Gainera, sinbolo horiek nazioartekoak dira askotan, hizkuntza
guztietan berberak, eta ondo arauturik eta kodeturik egoten dira. Sarritan,
sinbolo kodetu horiek izaten dira testu zientifiko-teknikoen irakurketa
zailtzen dutenak, zeren ikusi ahala deskodifikatu beharreko kode bereziak
baitira, alegia, jakintza-arlo bakoitzeko espezialitateko ikasketak egitean
ikasleek estudiatu eta buruz ikasi beharreko kodeak.
Diogunez, gehienetan sinbolo horiek izaten dira testu zientifikoteknikoak irakurgaitz bihurtzen dituztenak espezialitatekoak ez diren
irakurleentzat, matematika edo fisikako testu batzuetako formulekin eta
ekuazioekin gertatzen den antzera. Izan ere, ez da hainbeste letra arruntez
idatzitako hitzen bidezko diskurtsoa zaila dena —gramatika eta joskera
arruntez osatuta baitago, azken batez—, hitz arrunten tartean ageri diren
sinbolo kodetuak ulertzea baizik.
Ikasgai honetan, lehenik sinbolo zientifiko-teknikoak zer diren zehazten
hasiko gara, mota desberdinetako ikus, zeinu eta abar aipatuz, ondoren
sinboloak eta testu orokorretako laburduren izaerak bereizten saiatuko gara,
eta azkenik sinbolo eta zeinu matematikoen ezaugarriak aztertuko ditugu.55

10.1. Zer dira sinbolo zientifiko-teknikoak?
Sinboloen erabilera orokorra
Has gaitezen nolabaiteko definizioa ematen: sinbolo deritzegu zenbait
kontzeptu era idatzian labur adierazteko nazioarteko zientzialarien
komunitateak kode modura erabiltzen dituen ikurrei. Beraz, sinbolo
bakoitza kode adostu baten parte da, irudi grafiko arautu bat, ikusi ahala
«interpretatu» beharrekoa.
55
Ikasgai honetarako kontzeptu eta adibide gehienak liburu honetan argitaraturik daude,
puntuka. ETXEBARRIA, J.R. (2011): Zientzia eta teknikako euskara arautzeko
gomendioak, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, Gasteiz. Hemendik aurrera
ZTEAG siglaz aipatuko dugu liburu hau.
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Sinbolo zientifiko-teknikoak kontzeptu-eskema egituratuen arabera
antolatuta daude, eta haien formak eta erabilerak nazioarteko zenbait
erakundek arautuak dira, kontzeptu horiek edozein hizkuntzatan modu
zehatz eta unibokoan adierazteko asmoz. Arlo horretan, bereziki kontuan
hartzekoak dira sinbolo matematiko-fisikoak, alde batetik, eta sinbolo
kimikoak, bestetik.
Berez, sinboloak nolabaiteko laburtzapenak diren arren, bereizi egiten
ditugu hizkuntza bakoitzean idatziz edo ahoz erabiltzen diren bestelako
laburtzapenetatik; azken horiei, laburdura deituko diegu eta 10.2. atalean
aipatuko ditugu zehatzago.
10.1.1. Zenbait motatako sinboloak
Erabilitako karaktereak edo ikurrak kontuan izanik, mota desberdinetako
sinboloak daude. Honelaxe sailka ditzakegu:
– Letrak. Horrelakoak dira magnitude eta unitate fisikoak adierazteko
erabiltzen direnak, nahiz eta, geroago ikusiko dugunez, letrakera
desberdinak erabiltzen diren
Magnitude fisikoak: E, m, F, v
Unitate fisikoak: m, kg, A, N
– Karaktere alfanumerikoak. Normalean zenbakiak adierazteko:
0, 1, 3, π, e

(‘e zenbakia’), ∞ (‘infinitu’), ℵ (‘aleph’)

– Karaktere bereziak. Horrelakoak dira zeinuak, eragiketak, funtzioak
eta bestelako erlazioak adierazteko erabiltzen direnak:
Zeinuak: +, –, ±, ≥
Eragiketak eta funtzioak: +, –, ∫, d/dx, ∂/∂x, sin
Bestelakoak: →, %, ∃, ⊂, ∈
Oro har esanda, letrek osatuak direnak erraz txertatzen dira joskera
naturalean; zeinuak, ordea, hizkuntza idatzi arruntetik kanpoko osagaiek
osatuak dira, eta gehienetan hizkuntza naturaletik kanpoko irakurketa dute.
Dena den, bereziki aipatu ezean, biak bilduko ditugu sinbolo zientifikotekniko izendapen bakarraren barnean.
10.1.2. Sinbolo zientifiko-teknikoen erabileraren mailak
Sinboloek kode berezia osatzen dute: hizkuntza guztietarako balio duen
kodea, baina idatzirako baino ez den kodea. Baina hizkuntza bakoitzean
sinboloak ahoz aipatu nahi direnean, hizkuntza naturalaren kodearen bitartez
adierazi behar dira sinboloek adierazitako kontzeptu kodetuak, kontzeptu
horiek ahozko diskurtsoan txertatu ahal izateko. Gainera, testu idatzietan
hitz arrunten bidezko azalpenak ere agertzen direnez, sinboloak eta hitzak
elkarrekin integratu behar dira ahozko diskurtso naturalean.
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Integrazio hori dela eta, sinboloen erabilerari dagokionez, hiru maila
bereizi behar dira, nazioartekotasuna kontuan hartuta:
− Lehenengo mailan, sinboloa bera dago, nazioartekoa dena, hizkuntza
guztietan berdin idazten dena. Nazioarteko sinbolo-sistemak mundu
zabaleko zientzialariek antolatu eta onartutako erakundeek arautzen
dituzte. Sail honetakoak dira ISO arauak, SI sistemako unitateak eta
magnitudeen adierazpide idatziak, eta IUPAC erakundeak formulazio
kimikorako emaniko arauak.56 Nazioartekoak izanik, euskararako
arauak ere badira. Mundu osoan idazten dira berdin:
,

eta

− Bigarren mailan, sinboloaren irakurketa dago hizkuntza bakoitzean,
askotan hizkuntza horretako adierazpide naturala izaten dena, baina ez
beti. Kasu honetan, hizkuntza bakoitzaren hiztegi-ondareko zenbait
hitzen espezializazioari dagozkion salbuespenak salbu, joera dago
hizkuntza guztietan kultura-erro bereko izenak erabiltzeko, baina
betiere hizkuntza bakoitzean bere izaeraren araberako moldapen
fonetiko eta ortografikoak eginez. Esate baterako, /cm/ sinboloa berdin
idazten da hizkuntza guztietan, baina desberdin ahoskatzen (eta
idazten) da, hizkuntza zein den:
zentimetro (eu), centimeter (en-US), centimetre (en-UK), centímetro (es),
centimètre (fr)…

− Hirugarren maila diskurtsoari dagokio. Maila honetan, euskarazko
diskurtso naturalean txertatu behar da sinboloa, eta, horretarako,
hizkuntza-elementuei dagozkien deklinabidea eta joskera eduki behar
dira kontuan. Ahoskeraz gain, euskararen ortografiako elementuak ere
eduki behar dira kontuan, bereziki sinboloa eta letra arruntezko testua
elkarrekin lotzeko gidoiak, adibidez:
Tumore-markatzaile honen normaltasunaren goi-maila 2 ng/mL-tik behera
dago.

Inguruko hizkuntzetan deklinabide-atzizkirik hartzen ez denez, ez da
ez premiarik ez ohiturarik gidoirik erabiltzeko, euskararen kasuan
gertatzen den bezala.
Aipaturiko hiru maila horiek hizkuntza guztietan agertzen dira nolabait,
nahiz eta bakoitzak bere berezitasunak dauzkan, eta bakoitzak bere bide
propioa hartzen duen. Guri euskararen kasu espezifikoa interesatzen zaigu,
56

ISO arauak, kantitate, sinbolo matematiko, magnitude fisiko, unitate eta multiploei
buruzkoak, International Organization of Standardization izeneko erakundeak emanak.
SI sistema (Système International d’unités, SI), 1960ko Pisu eta Neurrien Konferentzia
Orokorrean (Conferènce Générale de Poids et Mesures, CGPM) onartua.
IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry).
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eta horregatik, hurrengo azpiatalean, bereziki aztertuko dugu sinboloen
txertaketa gure hizkuntzako testuetan.

10.2. Testu orokorretako laburdurak ez dira nazioarteko
sinboloak
Hizkuntza orotan izaten da hitzak eta esamoldeak laburtzeko joera, nolabait
esateko, praktikan ekonomia linguistikoa egiteko joera, bai ahozko
diskurtsoan bai idatzizkoan. Berez, sinbolo zientifikoak ere testu idatziak
laburtzeko modu bat dira, sinbolo bakarrak hitza edo esamoldea adierazten
baitu, eta horrela deskodetu behar baita. Nolanahi den, gai orokorrei
buruzko testu idatzietan ere badago antzeko jokamoldea, bereziki behin eta
berriro agertzen diren hitzak edo esamoldeak errepikatzearen zama kentzeko
asmoz; horretarako, laburdurak deritzen laburtzapen bereziak erabiltzen
dira hizkuntza guztietan, baina bakoitzak bere laburdura propioak erabiliz.
Laburdurak zer diren ulertzeko, lehenik eta behin definizio moduko bat
emango dugu.
Laburdurak hitz arrunten adierazpen idatzi laburtuak dira, berez izaera
foniko independenterik ez dutenak eta hizkuntza bakoitzaren ohituren
arabera erabiltzen direnak. Laburdurak ez dira nazioarteko sinboloekin
nahastu behar, nahiz eta batzuetan biak nahasteko arriskua dagoen.
Laburdurak ez daude erabat arauturik, eta liburutik liburura gorabeherak
egon daitezke. Laburdurak idazteko arau-gomendioak sinboloak idaztekoak
ez bezalakoak dira; izan ere, ez dira unibertsalak, hizkuntza bakoitzean
erabaki beharrekoak baizik, ohituraren araberakoak askotan.
Euskarari dagokionez, egokiro azalduta daude Ortotipografia liburuan
(Zubimendi, 2004). EIMAren estilo-liburuaren57 osagai den liburuki
horretan oinarriturik, horrelako batzuk aipatuko ditugu hemen,
irakaskuntzako ikasliburuetan arrunki agertzen diren laburdurak gogora
ekarriz. Eta horien aurkezpena egin ahala, laburdurekin sor daitezkeen
arazoak aipatuko ditugu, bide batez:
– Oro har, unibertsitatera iritsi arteko ikasliburuetan laburdura gutxi
erabiltzen dira. Horrelako batzuk Ortotipografia liburukian ageri dira.
Adibide modura, honako hauek aipatuko ditugu:
etab.
K.a.
K.o.
or.
vs

eta abar
Kristo aurreko
Kristo ondorengo
orrialdea(k)
versus (‘aurka’, ‘kontra’)

57
EIMA, /Euskal IkasMAterialgintza/ unitate lexiko konplexua laburtzeko asmaturiko
akronimoa. Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailaren programa bat da, barnean estiloliburua argitaratzen duena. Orain arte zortzi liburuki argitaratu ditu.
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Salbuespentzat har daiteke hiztegien kasua, zeinetan hainbat laburdura
erabiltzen diren, behin eta berriroko azalpenak laburtu beharrez.
Laburdura horiek asko izaten direnez, hiztegiek bertan erabilitako
laburduren zerrenda izan ohi dute, bakoitzaren esanahia azaldurik.
Jarraian, Euskaltzaindiaren Hiztegi Batuan erabiltzen diren zenbait
laburdura aipatuko ditugu, adibide modura:
iz.
ad.
Ipar.
Heg.
e.
h.
ik.

izena
aditza
Iparraldeko euskalkietako hitza
Hegoaldeko euskalkietako hitza
erabil (erabili beharreko forma ondokoa da)
hobe (forma hobetsia ondokoa da)
ikus

Orain arteko adibideetan ikus daitekeenez, laburdura gehienek puntu
bat daramate atzean; hots, puntu eta guzti idatzi behar dira, siglak,
akronimoak eta sinboloak ez bezala. Hala ere, salbuespenak daude,
hala nola matematikako funtzioen eta grafikoen azalpenetan erabiltzen
den vs (= versus) laburduraren kasuan.
Higiduraren eboluzioa /espazioa vs denbora/ motako grafikoen bidez
adierazten da.

– Laburdurak bi osagai dituenean, puntua jartzen da parte bakoitzean,
baina ez da hutsarterik uzten bi parteen artean.
*K. o. → K.o. (‘Kristo ondorengo’)58
*k. k. → k.k. (‘kontu korrontea’)

Adibidez, honako laburdura hauek datoz Euskaltzaindiaren Hiztegi
Batuan, bi osagaiak elkarren segidan:
g.er. = gutxi erabilia
g.g.er. = gaur gutxi erabilia

– Laburdurei ez zaie atzizkirik erantsi behar. Horretan, siglek eta
sinboloek ez bezala, puntuaren ostean hutsunea baino ez dute
onartzen. Beraz, testu barruan atzizkia esplizitatu nahi bada, ez da
laburdurarik idatziko:
15. orrialdeko irudia (*15. or.ko irudia / *15. or.-ko irudia)

– Ahal dela, ez da laburduraz hasi behar esaldia, ezta laburdura letra
larriz hasten den kasuan ere. Praktikan, ohitura nahiko zabala dago,
idazleen eta argitaratzaileen artean, esaldiak sinbolo edo laburdurekin
ez hasteko. Gure ustez, egokia da ohitura horri eustea. Bi soluzio
daude: bata, laburdurarik ez erabiltzea, eta bestea, laburduraren

58
Liburu honetan, hitz baten ezkerraldean /*/ izartxoa agertzean adierazi nahi dugu hitz
horrek ez dituela arauak betetzen, eta, hortaz, forma arautua idatzi behar dela forma horren
ordez.
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aurretik esaerari hasiera emango dion makulu-hitz («komodin») bat
jartzea. Honela idatziko da:
Kristo ondorengo XX. mendean jaio ginen. (*K.o. XX. mendean jaio ginen)
Gure belaunaldikoak K.o. XX. mendean jaio ginen.

Esan bezala, ohitura hori bat dator esaldiaren hasieran zenbakiak
digitu gisa ez idazteko egiten den ohiturarekin eta, kasu horretan,
zenbakiak letra bidez adierazteko hobespenarekin. Adibidez:
Hirurehun eta bost entzule bildu zituen kantariak. (*305 entzule bildu zituen
kantariak).

– Laburdura irakurtzean, osorik ahoskatu behar da laburturiko hitza.
Esaterako, /izond./ laburdura ez dugu /«izond»/ irakurriko, /«izenondoa»/
baizik.
–

Sigla eta akronimoen erabilerarako,59 Ortotipografia liburukian
proposaturikoa izango da jarraibide. Gogoan hartzea komeni da ezen
sigla bidez adierazten diren terminoak maiz izen arruntak direla eta
mugatzailea daramatela. Oro har, ez da marratxorik jartzen siglaren
eta deklinabide-atzizkiaren artean, salbuespenak salbu. Edonola ere,
adierazpide alfanumerikoak daudenean edo letra larri eta xeheak
biltzen direnean, marratxoa erabiliko da beti siglaren eta deklinabideatzizkiaren artean.
Hortaz, honelakoak idatziko dira sigla arrunten kasuan:
DNAren oinarrizko molekulak
DNAk daraman kodea

Baina, mota desberdinetako karaktereak nahasturik daudenean,
honelakoak:
aAMP-aren egitura
NADH+-ik ez da sortzen
5 ATPren
DNA-katea.

10.3. Sinbolo matematikoak
Testu orokorretako laburduretan ez bezala, formula eta ekuazio
matematikoetan karaktere bereziak erabiltzen dira, guztiak nazioarteko
balioa dutenak, mota desberdinetako sinboloak eta zeinuak adierazteko.
Sinbolo eta zeinu horien idazkera estandarra arauturik dago ISO 31-11:
1992(E) arauan. Magnitude eta unitate fisikoen sinboloak ez bezala, sinbolo
eta zeinu horietako batzuk ez dira teklatu arruntetan erabiltzen, eta soilik
aurki daitezke editore matematiko espezifikoetan.
59
Geroagoko ikasgai batean azalduko da siglak eta akronimoak zer diren eta nola erabiltzen
diren.
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ZTEAG liburuaren eranskin batean unibertsitatera arteko irakaskuntzan
erabiltzen diren zeinu eta sinbolo matematikoen katalogoa kontsulta
daiteke.60 Atal horretako tauletan, sinboloa zein den adierazteaz gain,
sinbolo bakoitzaren aplikazioa, esanahia, irakurbidea eta zenbait adibide ere
ageri dira.
Dena den, arauak eta gomendioak finkatze aldera, horien erabilerari
buruzko oinarrizko kontzeptuak eta irizpideak azalduko ditugu jarraian:
– Zeinu eta sinbolo matematikoen esanahia nazioartean finkaturik dago,
berbera da mundu osoan zehar eta ondo definiturik dago eremu
matematikoan, ISO arauetan zehazturik.
– Zenbait kasutan sinboloak edo zeinuak izen bat du, gero hizkuntza
bakoitzaren arabera moldatzen dena.
Esate baterako, / / sinboloari «kuantifikatzaile unibertsal» deritzo euskaraz,
eta / / zeinuari, «inplikazio zeinu».

Nolanahi den, sinbolo gehienek ez dute izenik. Horrelakoetan, ISO
arauan ondo definiturik daude bai sinboloaren esanahia eta bai
hitzezko baliokidea edo irakurbidea ere, nahiz eta azken hau hizkuntza
bakoitzaren arauera moldatzen den, araua kontuan izanik.
Adibidez, / / sinboloak ezkerrean jartzen den elementua eskuinean jartzen
/ idaztean, «x
den multzoaren barnekoa dela adierazten du. Hortaz, /
elementua A multzokoa dela» adierazten da.

Dena den, irakurtzeko orduan, III.1.5. atalean azalduko den irakurbide
lineala erabiltzen da.
Hortaz, /

/ adierazpena honelaxe irakurriko da: «ixa barne A».

Gauzak horrela, argi bereizi behar dira lau kontzeptu hauek:
sinboloaren idazkera, sinboloaren izena, sinboloaren esanahia eta
sinboloaren irakurbidea.
– Sinbolo batzuk karaktere arruntekin (letrekin) idazten dira.
Tangente funtzio trigonometrikoa /tan/ sinboloaren bidez adierazten da.
/ adierazpen matematikoak «α angeluaren tangentea»
Beraz, /
adierazten du eta «tangente alfa» irakurtzen da.

10.3.1. Sinbolo bakunak eta egituradun sinboloak
Sinboloen idazketa-irakurketari dagokionez, bi motatakoak daudela
kontsidera dezakegu: sinbolo bakunak eta egituradun sinboloak.
– Sinbolo bakunak deritze barruan inolako aldagai edo parametrorik ez
dutenei, alegia, azpiindizerik edo goi-indizerik ez dutenei, eta
izendapenean esamolde berezirik gehitu behar ez dutenei.
60
Ikus liburu horretan datorren «sinbolo eta zeinu matematikoen katalogo laburra» izeneko
atala (IV.2. atala, 131-140 orrialdeak).
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Sinbolo bakunak dira, adibidez, / ∫ / , / / eta / ⊆ /. Horien izenak eta
esanahiak «integral», «bil» (bi multzoren bildura), eta «parte» (multzo bat
beste mutzo baten parte da).
€
– Egituradun sinboloen kasuan,
barruko aldagaiek edo
€ ordea, sinbolo
parametroek har ditzaketen balioei dagozkien indizeak daude, eta
horiek adierazteko hizkuntza bakoitzaren sintaxiaren arabera
moldaturiko esamoldeak erabili behar izaten dira.
/ lim / sinboloa egituraduna da: limitea «x aldagaia a baliorantz infinituki
x→a

€

hurbiltzen denean» kalkulatu behar dela esan nahi du, eta «limite ixa a-rantz
doanean» eran irakurtzen da.
/ ∫ ab / ere sinbolo egituraduna da: «integrazioaren mugak a eta b balioak»
direla esan nahi du, eta «integral, a-tik be-ra» irakurtzen da.

Geroago, 14. kapituluan, adierazpen matematiko sinbolikoen irakurbidea
€
aztertzean,
kontuan izango ditugu berezitasun horiek.

10.4. Nazioarteko sinbolo zientifikoen txertaketa
euskarazko diskurtsoan naturalean
Sinboloak zer diren eta nola idazten diren aipatu ondoren, euskarazko
diskurtsoan sinbolozko adierazpenak nola txertatzen diren aztertuko dugu.
Horretarako, lehenik sinboloen erabilerari buruzko zenbait oinarrizko
printzipio orokor aipatuko ditugu, jarraian horien aplikazioa egiteko bi
eremu nagusi hauetan: lehenik, sinboloen diskurtso idatzian (horixe baita
abiapuntua); gero, idatzitako adierazpen sinbolikoen diskurtso mintzatuan,
zeina idatzizko formaren gaineko garapena den.
10.4.1. Oinarrizko printzipio orokorrak
Sinboloak testuetan integratzean, zenbait egokitzapen egin behar izaten
dira hizkuntza guztietan. Euskararen kasu espezifikoan, honako printzipio
hauek hartu behar dira kontuan sinboloak diskurtso barruan txertatzean:
– Adierazpen sinboliko osoa hitz konposatu arrunt modura hartzen da,
edo, zehatzago esanda, izen kategoriako unitate bakar modura. Berez,
sinbolo bakun bakoitza izen arruntzat har daiteke; eta zenbait sinbolo
bakunez osaturiko adierazpen sinboliko osoa nolabaiteko izensintagmatzat hartzen da, unitate bakartzat.
– Adierazpen sinboliko bakoitzaren osagai diren sinboloak beren izenen
bitartez sartzen dira diskurtsoan; dena den, ahozko diskurtsoan,
batzuetan sinbolo bakunak beren izenez aipatzen dira eta beste
batzuetan izenen ordez letraz letra irakurtzen dira.
– Adierazpen sinbolikoek izen arrunten erara hartzen dituzte
deklinabide- edo postposizio-atzizkiak (edo izen-sintagmen antzera).
Euskarazko berezitasuna da sinboloak eta atzizkiak lotzeko eta
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bereizteko marratxoa, deskodetu beharreko partea ongi identifikatzeko
erabiltzen dena.
Hizkuntza landu guztietan, espezialitateko testu zientifiko-teknikoetan
sinboloen bidezko idazkera hobesten da, formula eta ekuazioak askoz ere
konpaktuago geratzen baitira horrela eginez gero. Gainera, zientzialariek
hizkuntza desberdinetako testuak erabiltzera ohiturik daudenez, errazago
moldatzen dira testu guztietan nazioarteko idazkera bera erabiltzera eta
sinboloak bat-batean deskodetzera, ia-ia automatikoki. Hortaz, euskarazko
testu zientifikoetan ere idazkera sinbolikoa hobesten da. Euskarazko
berezitasuna da sinboloak eta atzizkiak bereizteko erabiltzen den marratxoa,
deskodetu beharreko partea ongi identifikatzeko erabiltzen dena.
10.4.2. Sinboloen txertaketa diskurtso idatzian
Adierazpen sinbolikoak diskurtso idatzian txertatzean, kontuan izan
behar dira batetik arauetan finkaturiko ortotipografia (nazioarteko
sinboloak) eta testu arruntetako puntuazioa, sinboloak hitz arrunt gisa
harturik. Hortaz, 10.1.2. azpiatalean azaldutako hizkuntza-mailak eduki
behar dira kontuan. Kasuistika nahiko zabala denez, puntuka aipatuko
ditugu idatzizko testuetan sinboloen txertaketa egiteko agertzen diren
arazoak eta bakoitzean zein bide hartu behar den:
– Adierazpen sinboliko osoa diskurtso idatzian txertatzean, kontuan izan
behar da atzizkia sinbolo osoari gehitzen zaiola eta bi zati horiek ondo
bereizi behar direla; horretarako, marratxo batez banantzen dira beti
sinboloa eta atzizkia:
Balbula horrek 25 N/cm2-ko presiorako balio du.
Radarrak 139 km/h-ko abiadura neurtu du.

Arau honen helburua da deskodifikatu behar den zatia zein den argi
markatzea. Izan ere, idazkera hori «hibridoa» da: lehenengo partea
kode sinboliko teknikoa da (nazioartekoa), eta bigarrena, idazkera
arrunteko testua (hizkuntza bakoitzekoa). Dena den, arau honetan
salbuespena egiten da zenbakiekin; preseski, zenbakiak digitu
arabiarren edo sinbolo erromatarren bidez adierazten direnean, ez da
jartzen marratxorik, argi baitago bi zatien arteko bereizketa, alegia,
digituaren eta alfabetoko letraren artekoa:
Azaroaren 26an biltzekoak dira elkarteko kideak.
Beherapenetan % 35eko deskontua aplikatzen ari dira.
Olaizola II.ak irabazi du buruz buruko txapelketa.

10.4.3. Sinboloen txertaketa diskurtso mintzatuan
Sinboloak diskurtso mintzatuan txertatzeko, «izendatu» edo «esan» egin
behar dira. Sinbolo bakunen kasuan, bi modu daude horretarako: sinboloen
izenak esanez eta sinboloak letraz letra irakurriz.
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Sinbolo bakunen izenak esan ahal izateko, lehenik eta behin izendatu
egin behar dira, «bataiatu» alegia. Horretarako, kode adostua finkatu behar
izaten da arauen bitartez, zientzialarien komunitateko kide guztiek era
berean erabiltzeko. Adibidez, unitate fisikoen izenak eta sinbolak, biak ala
biak, nazioarteko biltzarretan arautzen dira; horixe besterik ez dira ISO
arauak. Nolanahi den, erabat nazioartekoak direnak sinboloak baino ez dira;
izenen kasuan (nola «esaten» diren) hizkuntza bakoitzerako egokitzapen
fonetiko ortografikoak onartzen dira, 10.1.2. azpiatalean azaldu dugun
moduan. Kasurako, /N/ letra /newton/ izeneko indar-unitatearen sinboloa da,
horrelaxe adostu eta erabaki delako. Edo /Cf/ sinboloa /kalifornio/ elementu
kimikoari dagokio.
Sinbolo horiekin guztiekin kode osoa ezartzen da, eta horiek guztiak
arloan arloko sinboloen katalogoetan biltzen dira; zer esanik ez, sinboloa eta
izena batera biltzen dituen kode hori buruz ikasi beharrekoa da (edo behar
denean kontsultatzekoa).
Dena den, batzuetan nekagarria gerta daiteke izenak osorik erabiltzea, eta
diskurtsoa errazte aldera, sinboloak letraz letra irakurtzen dira; edo,
hamalaugarren kapituluan aipatuko dugunez, «irakurbide teknikoa»
erabiltzen da.
Esate baterako, letraz letra irakurri ohi dira sinboloen izenak ezagunak ez
direnean, edo sinbolo-kate konposatuak agertzen direnean. Kasurako,
konposatu kimikoen formula kimikoa saihesteko ere jokatzen da horrela:
Pb(NO3)4 letraz letra irakurriz, «pe be parentesia ene o hiru parentesia lau»

Irakurbide teknikoak bere arauak ditu, geroago 13. kapituluan aztertuko
ditugunak, beti ere kontuan izanik bi motatako sinboloak daudela sinbolo
bakunak eta egituradun sinboloak eta horiek sinbolo-kateak eratuz
konbinatzen direla, eta sinboloen katalogoa kontsultatzea komeni da betiere.
Dena den, sinboloak batera zein bestera irakurri, euskarazko diskurtsoan
txertatzeari dagokionez, hiru ohar labur hauek egitea komeni da:
– Adierazpen sinboliko osoari gehitu beharreko atzizkia zehazteko
orduan, euskarazko gainerako hitz arruntetan bezala, bereizi egin
behar da sinboloa bokalez ala kontsonantez amaitzen den, /-e-/
epentetikoa61 erabili behar den ala ez erabakitzeko. Zer esanik ez,
sinbolo osoa nola irakurtzen den jakin behar da aldez aurretik.
Horretarako, 14. ikasgaian aztertuko dugun irakurbide teknikoa
erabiltzen da gehienetan:

61

Epentesia deritzo fonema bat hitz baten barruan gehitzeari, hizkuntzaren fonetika hori
eskatzen duelako. Euskaraz normala da bi kontsonanteren arteko lotura fonikoa egiteko /e/
letra sartzea: /newton + -ko → newtoneko/. Horregatik deritzo epentetikoa /-e-/ horri.

Nazioarteko sinbolo zientifiko-teknikoak

Forma idatzia
25 N
25 N-eko indarra
25 N/cm2
25 N/cm2-ko presioa
10 Pa
10 Pa-eko presioa
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Honelaxe irakurtzen da
hogeita bost newton (/N/ sinboloa deskodifikaturik)
hogeita bost newtoneko indarra
hogeita bost newton zati zentimetro karratu
hogeita bost newton zati zentimetro karratuko presioa
hamar pascal
hamar pascaleko presioa

– Forma idatzian sinboloa bere izen osoaz adierazten denean (hau da, ez
forma sinbolikoan), besterik gabe gehitzen zaio atzizkia izensintagmari, marratxorik gabe:
Balbula hori hamar pascaleko presioa kontrolatzeko gai da.
Azaroaren hogeita seian biltzekoak dira elkarteko kideak.
Dendan ehuneko hogeita hamabosteko deskontua egin digute.

Bistan denez, idazkera hori euskarazkoa da, osorik. Ez dago forma
sinboliko hibridorik, eta ez dago ezelako sinbolorik deskodifikatu
beharrik.
– Zer esanik ez, ahozko diskurtsoan ere, izen-sintagma osoari gehitzen
zaio atzizkia:
40 N/cm2-ko presioa
% 35eko deskontua

{berrogei newton zati zentimetro karratu}ko presioa
{ehuneko hogeita hamabost}eko deskontua

11. Magnitude eta unitate fisikoen
sinboloak eta izendapena
Aurreko ikasgaian aztertu dugun sinbologiaren barnean, lehenengo pausoak
unitateen nazioarteko sistema ezartzearen aldera eman ziren, jadanik XIX.
mendearen erdialdetik aurrera. Unitateak aukeratzearekin batera, unitate bakoitzari
zegokion sinboloa ere aukeratu zen poliki-poliki, kode estandarra finkatzeko
asmoz.
Ikasgai honetan, zientzia eta teknologiaren arloko arauak ezartzen dituzten
zenbait erakunderen aipamenarekin hasiko gara, ondoren unitate fisikoei buruzko
arauak aztertzeko.

11.1. Nazioarteko arauak.
SI sistema, ISO arauak, IUPAC erakundea
Nazioarteko erakunde arauemaileek hainbat jakintza-arlotako kode idatziak
arautzen dituzte, mundu osorako arautu ere. Zientziaren eta teknologiaren
arloei dagokienez, honako erakunde eta arau sorta hauek izan behar ditugu
kontuan:
− Unitateen nazioarteko SI sistema (Système International d’unités, SI).
Izatez, 1960an sortu zen, Pisu eta Neurrien Konferentzia Orokorrean
(Conferènce Générale de Poids et Mesures, CGPM) onartua. Hasieran
sei oinarrizko unitate fisiko onartu ziren, eta geroago, 1971n,
zazpigarrena onartu zen, /mol/ izenekoa. 2006tik aurrera unifikatzen ari
dira SI eta jarraian aipatuko ditugun ISO arauak, Magnitudeen
Nazioarteko Sistema (ISO/EIC 80000) eratzeko.
− ISO arauak, kantitate, unitate eta multiploei buruzkoak, International
Organization of Standardization izeneko erakundeak emanak. Gaur
egun, mundu osarako arauak ematen ditu, hainbat arlotan, ez soilik
unitate fisikoei buruz. Egoitza nagusia Genevan (Suitza) du, baina,
izatez, organismo estatalen federazio bat da: AENOR (Espainia),
AFNOR (Frantzia), DIN (Alemania)...
− Kimikaren arlorako, IUPAC (International Union of Pure and Applied
Chemistry) erakundeak emaniko arauak.
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− Biologiaren arloko izendapenerako, bi kode hauetako arauak:
International Code of Botanical Nomenclature (ICBN, 1952) eta
International Code of Zoological Nomenclature (ICZN, 1895-1995).
Arau estandar horiek osorik onartzen dira munduko hizkuntza ofizial
guztietan, idazkera sinbolikoari dagokionez. Hala ere, hizkuntza bakoitzean
zenbait egokitzapen egiten dira sinboloak diskurtso naturalean integratzean.
Euskaraz ere onartzen dira nazioarteko arauak. Baina nazioarteko
sinboloekin egokitzapenak egin behar dira euskaraz, eta horiek ere ongi
finkaturik eta arauturik daude, jarraiko puntuan ikusiko dugunez.
11.1.1. Magnitude eta unitate fisikoak
Magnitude eta unitate fisikoak elkarrekin batera doazen bi kontzeptu
dira, baina argi bereizten direnak eta zehazki definitu beharrekoak.
– Magnitude fisikoa da sistema fisiko baten edozein propietate
neurgarri. Magnitudeen balioa zehazteko prozesua neurketa da, eta
hori egin ahal izateko, zehaztuta eduki behar da aldez aurretik
konparaziorako hartu behar den balio jakin bat, unitatea alegia.
– Unitate fisikoa da magnitude fisiko bakoitzaren erreferentzia-balio
bat, kasu konkretu bateko magnitudearen neurketaren emaitza lortu
edo kalkulatzeko erabiltzen dena. Edozein magnituderen unitateari 1
balioa esleitzen zaio modu arbitrarioan. Alderantziz esanda,
magnitude fisiko jakin baten 1 balioa magnitude horren unitatea da.
Unitate fisikoari dagokion balioa komunitate zientifikoan adostu
beharrekoa da. Definitu egiten da eta nazioarteko balioa du: araua da.
Hortaz, magnitude fisiko bakoitzari unitate fisiko estandar bat dagokio, ISO
arauetan zehazki definiturik dagoena. Era berean, magnitude eta unitate
sinboloak ere definiturik daude ISO arauetan. Dena den, izenei dagokienez,
hizkuntza bakoitzaren araberako egokitzapenak daude.
11.1.2. Magnitude eta unitate fisikoen sinboloak eta izenak
Magnitude eta unitateen sinboloak eta izenak argi bereizi behar dira,
bakoitzak trataera berezia baitu:
– Unitateen sinboloak nazioartekoak dira, aldaezinak, mundu guztian
berberak. Forma idatzian arau ortotipografiko zehatza dago unitate
fisikoen sinboloak adierazteko: letrakera zuzen arrunta erabiltzen da
beti, honelaxe
m, kg, A, N

– Magnitudeen sinboloak ere nazioartekoak, aldaezinak, mundu guztian
berberak. Magnitude fisikoen kasuan, arau ortotipografikoek kontuan
hartzen dute magnitudearen izaera:
F
m

«indarra», letrakera etzan lodia, bektorea delako.
«masa», letrakera etzan arrunta (eskalarra)
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«lana», letrakera etzan arrunta (eskalarra)
«abiadura», letrakera etzan lodia (bektorea)

– Unitateen izenak funtsean nazioartekoak dira, baina hizkuntza
bakoitzera egokituta; izan ere, ortografia (forma idatzian) eta fonetika
(forma mintzatuan) aldatzen dira hizkuntzatik hizkuntzara:
metro, segundo, kilogramo, ampere, joule

– Magnitudeen izenak hizkuntza bakoitzarenak, batzuk hitz arrunt
samarrak (termino bihurtuak) eta beste asko nazioartekoak:
indar, masa, lan, abiadura, energia zinetiko

Nolanahi ere, jokamolde hori ez da soilik euskararena, gainerako
hizkuntzetan ere berdintsu jokatzen baita, koadroan ikus daitekeen bezala.
Unitateen
sinboloak
Magnitudeen
sinboloak
Unitateen
izenak
Magnituden
izenak

gaztelania
m
kg
J
F
v
W
metro
kilogramo
julio
fuerza
velocidad
trabajo

frantsesa
m
kg
J
F
v
W
mètre
kilogramme
joule
force
vitesse
travail

ingelesa
m
kg
J
F
v
W
meter, metre
kilogram(me)
joule
force
velocity, speed
work

euskara
m
kg
J
F
v
W
metro
kilogramo
joule
indar
abiadura
lan

11.2. Nazioarteko SI sistemako unitateak
Sistema metriko modernoaren nazioarteko izena Système International
d’Unités da, frantsesez alegia. Sistema hori adierazteko, SI sigla erabiltzen
da mundu osoan. Horregatik, euskaraz «nazioarteko SI sistema» izendapena
erabiliko dugu, edo huts-hutsik, «SI sistema». Irakurtzean, «esei sistema»
esan ohi da.
SI sistemako oinarrizko unitateak
Unitatea
Izena
Sinboloa
metro
m
kilogramo
kg
segundo
s
ampere
A
kelvin
K
mol
mol
kandela
cd

Magnitudea
luzera
masa
denbora
korronte elektrikoa
tenperatura termodinamikoa
substantzia-kantitatea
argi-intentsitatea

Zazpi dira SI sistemako oinarrizko unitateak. Aurreko koadroan
adierazita daude unitate horien izen eta sinboloak, eta halaber zein
magnituderi dagokion bakoitza.
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Oinarrizko unitateez gain, SI sisteman bi unitate adimentsional osagarri
daude. Horien adierazpen dimentsionalean 1 zenbakia jartzen da, hutshutsean, inolako unitate-sinbolorik gehiago jarri gabe, ondoko taulan ageri
den bezala.
SI sistemako unitate adimentsional osagarriak
Unitate adimentsionalak
Oinarrizko unitatetan
Izena
Sinboloa
adierazirik
radian
rad
1 rad = 1 m/m = 1
estereorradian
sr
1 sr = 1 m2/m2 = 1

Magnitudea
angelu laua
angelu solidoa

11.2.1. SI sistemako estilo-arauak
Nazioarteko SI sisteman zenbait estilo-arau erabaki dira hitzarmenez,
sinboloetan erabili beharreko letrakerari dagokionez. Jarraian aipatuko
ditugu:
– Magnitude fisikoak adierazteko sinboloak letrakera etzanez idazten
dira; unitateak adierazteko sinboloak, ordea, letrakera zuzen arruntez.
Hortaz,
F = 23 N

idatziko genuke, /F/ indarraren balioa hogeita hiru newtonekoa dela
adierazteko.
– Unitate-sinboloa izate matematiko unibertsala da. Ez da laburdura bat,
eta, hortaz, ez zaio punturik gehitzen atzetik (esaldiko azken hitza
denean izan ezik). Adibidez, /kg/ delakoa kilogramo izeneko
unitatearen sinboloa da, eta ez da inoiz /kg./ idatzi behar (esaldiko
azken hitza izan ezik).
– Pertsona-izena duten unitate-sinboloak (hots, zientzialari baten ohorez
jarritako izena dutenak) letra larriz idazten dira, letra bakarrekoak
badira:
N
A
C

newton
ampere
coulomb

eta lehenengo letra larria dute eta bigarrena xehea, bi letraz adierazten
diren kasuan:
Hz
Gr
Wb

hertz
gray
weber

Hala ere, unitate horien izena letra xehez idazten da, neurri-izena
idatziz gero:
10 J = hamar joule
Indar-unitateari /newton/ izeneko /N/ sinboloa dagokio, eta luzera-unitateari,
/metro/ izeneko /m/ sinboloa.

Magnitude eta unitate fisikoen sinboloak eta izendapena
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– Unitate-sinboloen kasuan ez bezala, unitate-izenak idazteko modua
espezifikoa da hizkuntza bakoitzaren kasuan; hots, izenen ortografia
eta ahoskera ez dira SI sistemaren parte. Horregatik, euskaraz ematen
direnean, euskarako ortografia eta ahoskera erabiltzen dira izen horiek
emateko.62
Korronte elektrikoaren unitatea /ampere/ da euskaraz, esan nahi baita «m»
letraz idatzirik eta ez «n» letraz.

– Logika berari jarraituz, unitate-izenen pluralak hizkuntza bakoitzean
egiten diren era arruntean egiten dira testu barruan.
Esaterako, /volt/, /newton/ edo /pascal/ esan eta idatz daitezke, baina baita
/voltak/, /newtonak/ edo /pascalak/ ere.

Bestalde, unitate-sinboloak mugagabean doaz normalean, eta ez dira
ematen pluralean.
Hortaz, ezin idatz daiteke /14 km-ak/ gisakorik, /14 kg/ baizik.

Dena den, arau horrek bere salbuespenak ditu, aurretik aipaturiko
kantitate bati buruz hitz egitean, adibidez.
Lehenengo 4 kg-ak erraz galtzen dira, baina hortik aurrera, ez hainbeste.

– Tenperatura Celsius, Fahrenheit edo Reamur eskalan sinbolikoki
idazten denean, zenbakia eta gero hutsartea utziko dugu, eta eskala
bakoitzeko unitatearen sinboloa adierazteko, lehenik /º/ sinboloa eta
segidan /C/, /F/ edo /R/ letra larri zuzena jarriko ditugu, hurrenez
hurren, bien artean hutsarterik utzi gabe, honelaxe:
27 ºC, 75 ºF eta 48 ºR.

Bestalde, neurri horiek hitzen bidez adierazten direnean, gradu hitza
eta bai /º/ sinboloa biak erabil daitezke. Kasu horretan, Celsius,
Reamur eta Fahrenheit hitzak letra larriz idatziko ditugu; izan ere,
eskalaren sortzailearen izenen bidez eraturiko aposizioak dira.
Hortaz, Celsius eskalan /Celsius gradua/ eta /ºC/ idazkerak erabiliko ditugu
(hitzak ala sinboloak diren), edota /Fahrenheit gradu/ eta /ºF/ idazkerak
Fahrenheit eskalan.
–

Tenperatura termodinamikoaren kasuan, ordea, /gradu/ hitza eta /º/
sinboloa kendu egiten dira bai unitatea aipatzean eta bai idazkera
sinbolikoan ere.
Beraz, /kelvin/ eta /K/ idatziko ditugu, eta ez /Kelvin gradu/ eta /ºK/; gainera,
/15 K/ idaztean «hamabost kelvin» irakurriko dugu.

11.2.2. SI sistemako aurrizkiak eta atzizkiak
Unitateen multiploak eta azpimultiploak adierazteko, aurrizkiak gehitzen
zaizkie bai unitate-izenei eta bai unitate-sinboloei ere, kontuan izanik 10
62
Halere, zientzilarien izena hartzen duten unitateen kasuan, euskaraz osorik errespetatzen
da jatorrizko izenaren ortografia.
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balioaren zer ordenako berretura adierazi nahi den. Aurrizkien idazkerari
dagokionez, lehenago izenekin eta sinboloekin erabilitako irizpide berberak
onartu dira SI sisteman:
– Unitate-sinboloekin erabiltzen diren aurrizkiak unibertsalak dira;
unitate-izenekin erabiltzen diren aurrizkien ortografia eta ahoskera,
aldiz, tokian tokiko hizkuntzaren araberakoak dira, nahiz eta sustrai
berekoak diren mundu osoan.
–

Aurrizkiei dagokienez, 106 balioa edo handiagoa adierazten duten
aurrizki-sinboloak letra larriz idazten dira, eta gainerakoak letra xehez.
Guztiak idazten dira letrakera arruntez eta karaktere latindarrez, 10–6
balioari dagokion /mikro-/ aurrizkiaren sinboloa izan ezin, zeina
karaktere grekoz idazten den idazkera sinbolikoan: /µ/.

Gauzak horrela, ondoko taulan multiploak eta azpimultiploak eratzeko
izen-aurrizkiak eta horiei dagozkien aurrizki-sinboloak ageri dira.
SI sistemako aurrizkiak
Faktorea

Multiploak
Aurrizkia

Sinboloa

Faktorea

Azpimultiploak
Aurrizkia
Sinboloa

yotta

Y

dezi

zetta

Z

zenti

d
c

exa

E

mili

peta

P

mikro

m
µ

tera

T

nano

n

giga

G

piko

p

mega

M

femto

f

kilo

k

atto

a

hekto

h

zepto

z

deka

da

yokto

y

Salbuespena da
faktoreari dagokion sinboloa; izan ere, bi letra
xehez osaturik dago, /da/ (alegia, /deka-/), zeren letra xehe bakarra erabiltzeak
nahasteak sor bailitzake
faktorea adierazten duen /d/ (hots, /dezi/)
sinbolo-aurrezkiarekin. Gainera, ikus daitekeenez, euskaraz /hekto-/, /deka-/,
/dezi/ eta /zenti/ idazten dira.
Horregatik, /hektometro/, /dekametro/, /dezimetro/ dira, baita /zentimetro/
ere, nahiz sinboloa /cm/ izan.

Bestalde, aurrizkidun unitateen izen osoak letra xehez idazten dira, nahiz
sinboloa letra larriz idatzi; izan ere, izen arruntak dira.
Esate baterako, /MW/ unitatearen izena /megawatt/ da eta ez /Megawatt/ edo
/Mwatt/.

Zenbait ohar egin behar dira esponente-aurrizkiei dagokienez.

Magnitude eta unitate fisikoen sinboloak eta izendapena
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– Aurrizkiak adierazten duen esponentea unitate osoari dagokio
1 cm3 = 1 ⋅ (10−2 ) 3 = 10−6 m3

Arrazoi historikoak tarteko direla, /kilogramo/ da bere izenean aurrizkia
duen oinarrizko unitate bakarra, /gramo/ hitzari dagokion /g/ sinboloari
€ /k/ aurrizki-sinboloa gehituz sortzen baita.

–

– Sinbolo-aurrizkiak ez dira bikoizten edo konbinatzen, hots, aurrizki
horiek beti izan behar dute bakunak.
Kasurako, /pA/ idatzi ordez, ezin idatz daiteke /µµA/.

11.2.3. SI sistemako unitateen arteko eragiketak
Unitate-sinboloen arteko biderketak adierazteko, bi aukera daude.
Lehenengoan, erdi-mailako puntua jartzen da bi sinboloen artean, inolako
hutsarterik gabe; bigarrenean, hutsarte bat uzten da bi sinboloen artean:
Beraz, /N ⋅ m/ edo /N m/ idatziko dugu «newton (bider) metro» unitatea adierazteko.

Unitate-sinboloen arteko zatiketak adierazteko ere, bi aukera daude.
Lehenengoan, frakzio-barra bat jartzen da bi sinboloen artean; bigarrenean,
€
biderketa €modura aurkezten da, izendatzaileko sinboloari esponente
negatiboa gehituz. Edozein kasutan, frakzio-barra behin bakarrik erabiltzen
da.
Hortaz, m/s edo m ⋅s−1 idatziko dugu. Era berean, m/s 2 edo m ⋅s−2 , baina ez
m/s/s .

Interpretazio okerrak saihesteko, izendatzailean unitate bat baino gehiago
€
€ parentesiak erabiltzea gomendatzen
€
€ da, edo bestela,
agertzen denean,
€
esponente
negatiboak.
Horren arabera, W/(m2 ⋅ K 4 ) edo W ⋅ m−2 ⋅ K−4 idazkerak hobetsiko ditugu
eta W/m2 ⋅ K 4 idazkera baztertuko.

Zer esanik ez, unitate-sinbolo konposatuen kasuan sinbolo-aurrizkiak
€
ager daitezke zenbakitzailean
zein€izendatzailean.
€

Adibidez,

edo

unitate-sinbolo konposatuak erabil daitezke.

Unitate-izenak ez dira nahastu behar eragiketa matematikoei dagozkien
sinboloekin.
Esate baterako, «metro zati segundo» edo «metro segundoko» idatz daiteke,
baina ez da idatzi behar «metro/segundo» edo «metro segundo–1».

Aurreko kasua zatiketari dagokio, baina gauza bera esan daiteke
biderketari dagokionez. Bi unitateren biderketa adierazten duen unitatearen
izena idazten edo irakurtzen denean, /bider/ hitza esan daiteke edo, nahi
izanez gero, adierazi gabe ere utz daiteke baina, kasu horretan, gidoia
jartzea gomendatzen dugu, unitate bakarra dela nabarmentzeko.
Horren adibide garbia dira «kilowatt-ordu» eta «newton-metro» unitateak.
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Dena den, sinbolo horiek testu modura idazten direnean, ezin erabil
daiteke erdi-mailako punturik hitzen artean, sinbolo hori ez baita testuen
arlokoa sinbolo matematikoa baizik. Dakigunez, testuaren idazkerari
dagokionez, bi eratara idazten dira: hutsarte batez edo gidoi batez loturik.
Nazioartean bestelakorik erabakitzen ez den bitartean, badirudi euskaraz ere
bi era horiek onargarriak direla:
Hain zuzen, N ⋅ m sinboloa «newton-metro» edo «newton metro» modura idatz
daiteke, baina ez da onartzen «newton·metro» idaztea. Halaber, «kilowatt ordu» zein
«kilowatt-ordu» biak onartuko ditugu, baina ez «kilowatt·ordu».

€

11.3. SI sistemakoak ez diren zenbait unitate
Nazioarteko SI sistemaren helburuetako bat da beharrezko ez den unitaterik
ez sortzea. Dena den, eguneroko praktika eta ohituraren eraginez, sistema
horretakoak ez diren zenbait unitate ere onarturik daude nazioartean.
Horrelakoak hiru kategoriatan bil daitezke: «SI sistemako unitateekin batera
onarturiko unitateak», «SI sistemakoak izan gabe, denbora baterako
erabiltzea onartu diren unitateak» eta «SIkoak izan gabe ere arrunki
erabiltzen diren bestelako unitateak».
11.3.1. SI sistemako unitateekin batera onarturiko unitateak
SI sistemako unitateekin batera erabiltzeko onarturik dauden unitateak
zenbait multzotan sailkatu ohi dira, beren erabilera-eremua kontuan izanik.
– Batetik denbora, angeluekin eta merkataritzako unitateekin zerikusia
duten zenbait unitate daude, mundu osoan zehar erabiltzen direnak.
Horrelakoak ondorengo taulan bildu ditugu.
Magnitudea
Denbora
Angelu laua

Edukiera
Masa
Abiadura
angeluarra

Unitate-izena
minutu
ordu
egun
gradu
minutu
segundo
litro
tona

Unitate-sinboloa
min
h
d
º
’
”
l, L∗
t

Balioa SIko unitateetan
1 min = 60 s
1h
= 60 min = 3 600 s
1d
= 24 h = 86 400 s
1º = (π/180) rad
1’ = (1/60)º = (π/10 800) rad
1” = (1/60)’ = (π/648 000) rad
1 L = 1 dm3 = 10−3 m3
1 t = 1 000 kg = 103 kg

bira minutuko

rpm

1 rpm = 2π/60 rad/s = 2π/60 s−1

Horrelako unitate batzuek erabilera oso hedatua dute mundu osoan
zehar SIko unitateekin nahasturik, hala nola /km/h/ abiadura-unitateak
(irakurtzean, «kilometro orduko» edo «kilometro zati ordu»).

Kasu honetan, «l» letra xehearekin batera «L» letra larria ere onarturik dago, «l» letraren
eta «1» zenbakiaren artean sor daitekeen nahastea saihesteko.

∗
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– Bestetik, badira oso berezi diren unitate batzuk, zeinen balioak ez
diren zehazki ezagutzen, zeren esperimentalki kalkulatu behar baitira.
Nahiz eta horietako gehienak eremu espezializatuetan erabiltzen diren,
horien arteko bi unitate hauek aipatuko ditugu, askotan agertzen
baitira unibertsitatera arteko testuliburuetan.
Unitatearen izena

Unitatearen
sinboloa

elektroi-volt
masaren unitate
atomiko bateratua

eV

Balioa SIko unitateetan
(esperimentalki lortua)
1 eV = 1, 602 177 33 × 10−19 J

u

1 u = 1, 660 540 2 × 10−27 kg

€

– Halaber, badira beste zenbait unitate, SIkoak izan gabe, oso erabiliak
direnak arlo espezifikoetan,€ hala nola astronomian erabiltzen diren
luzera-unitateak.
Unitatearen izena

Sinbolo edo
laburdura

argi-urtea
unitate astronomikoa
parsec

l.y.
AU
pc

Balioa SIko unitateetan

1 AU = 1, 495 987 7 × 1011 m
1 pc = 206 264, 8 AU = 30, 856 78 × 1015 m

11.3.2. SI sistemakoak izan
€ gabe, denbora baterako erabiltzea onartu
diren unitateak €
SI sistemakoak izan gabe, denbora baterako erabiltzea onartu diren
unitateen artean, zenbait arlo jakinetan ohiturazko erabilera zabala dutenak
daude. Ondorengo taulan, horrelako batzuk adierazi dira.
Unitatearen izena
area
hektarea
itsas milia
itsas korapiloa
ångstrom

Unitatearen
sinboloa
a
ha
nmi edo M
kn
Å

Balioa SIko unitateetan

1 itsas milia = 1 852 m
1itsas milia orduko =
(1 852/3 600) m/s
1 Å = 0,1 nm =

Ez dago onarturik cgs sistemako unitaterik erabiltzea SI sistemakoekin
batera. Jarraian datorren taulan cgs sistemako indar eta energia-unitateak
ageri dira, sarri testuliburuetan ageri direnak.
Izena

Sinboloa

dina

dyn

erg

erg

Balioa SIko unitateetan
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Azkenik, hainbat testuliburutan oso erabiliak diren arren, ISO arauetan
baztertu beharrekotzat jotzen dira atmosfera (atm) eta kilogramo-indar (kgf)
unitateak.63 Horien ordez, pascal (Pa) eta newton (N) unitateak erabiltzea
gomendatzen da. Hauexek dira unitate horien arteko baliokidetzak:
1 atm = 101 325 Pa
1 kgf = 9,806 65 N

11.3.3. SIkoak izan gabe ere, arrunki erabiltzen diren bestelako
unitateak
Azkenik, zenbait arlo teknikotan ohitura dago bestelako zenbait unitate
erabiltzeko, hizkuntza arruntean ere nahikoa sarturik daudenak, arrazoi
historikoak tartean direla. Horrelakoak dira, adibidez, motorren potentzia
adierazteko erabiltzen den zaldi-potentzia, bero-kantitatea adierazteko
kaloria edo merkurio-zutabearen altuera adierazteko erabiltzen diren
milimetroak. Horiek guztiak baztertzekoak dira, baina bitartean komeni da
bestelako unitate estandarrekin dituzten baliokidetzak adieraztea. Hona
hemen:
Magnitudea

63

Unitatearen izena

Sinboloa edo
laburdura

Balioa SIko unitateetan

potentzia

zaldi-potentzia
caballo de vapor (es)
cheval-vapeur (fr)
horse power

ZP (euskaraz)
CV (es)
CV (fr)
HP (en)

1 ZP = 1 HP = 735 W

bero-kantitatea

kaloria
termodinamikoa

calth, cal

1 cal = 4,184 J

presioa

merkurio-milimetroa

mmHg

1 mmHg = 133,322 4 Pa

Medikuntzako testu batzuetan cc idazten da cm3 idatzi ordez. Zer esanik ez, idazkera hori
ere baztertzekoa da, oro har.

12. Matematika eta fisikako
ekuazioak idazteko arauak
Fisikaren adierazpen matematikoak idazten direnean, kontuan hartu behar
dira zenbait arau zehatz, nazioartean onarturik daudenak. Alde batetik,
hainbat motatako magnitude fisikoak hartu behar dira kontuan adierazpen
horietan (formulak, ekuazioak...), bakoitzari letrakera berezia baitagokio
izaera fisikoaren arabera. Kasurako, kontuan hartzen da magnitudea beti
balio berekoa den (hots, konstantea) edota aldagaia den (aldakorra, noski);
gainera, aldagaien kasuan zer izaera tentsorial duen ere jakin behar da,
alegia, eskalarra den, bektoriala den edo ordena jakineko tentsorea den.
Beste alde batetik, lege edo printzipio fisikoak adierazten dituzten
formula eta ekuazioetan, magnitudeen arteko eragiketa matematikoak
azaltzen dira, eta argi eduki behar da eragiketa sinpleen zeinuak diren edo
aldagaien arteko bestelako funtzioak diren. Labur esanda, magnitudeen eta
funtzioen ortotipografia teknikoa zaindu behar da.

12.1. Adierazpen matematiko-fisikoen
ortotipografia teknikoa
Has gaitezen, bada, ortotipografia teknikoa zer den azaltzen. Agerikoa
denez, /ortotipografia/ zenbait kultura-erroz sintetizaturiko hitz berria da,
nazioartekotzat har dezakeguna, idazkera eta ahoskera alde batera utzita.
Hauexek dira hitz hori eratzeko harturiko erroak: /orto/ + /tipo/ + /grafia/,
banaka eta elkarrekin ondoko kontzeptuak adierazten dituztenak:
– /orto/: grezierazko erro honek ‘zuzen’ esan nahi du, «ortodoxo»,
«ortoedro» eta «ortogonal» hitzetan bezala.
– /tipo/: inprimategian edo ordenagailuan erabiltzen den letra-estiloa.
– /grafia/: soinuak idazteko edo adierazteko modua, eta, halaber, soinu
bat edo sinbolo bat letra, karaktere edo zeinu batez adieraztekoa.
– /ortotipografia/: inprentako letrak, karaktereak eta zeinuak zuzen eta
egokiro erabiltzea.
– /ortotipografia teknikoa/: testu teknikoetako formulak eta adierazpen
sinbolikoak nazioarteko arauak betez idaztea.
Jakintza-arlo bakoitzeko ortotipografian, arlo horretan autoritatea duen
erakunde batek aldez aurretik ezarritako arauak bete behar dira; edo,
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alderantziz esanda, testu idatzian ageri den grafia jakintza-arloko arauen
arabera moldatu behar da. Horregatik, testu idatzietako grafia aztertzean,
gaia ondo ezagutzeaz gainera, arauak identifikatzen ikasi behar da, zeren
«zer ikusi behar duen ez dakienak ez du ikusten ikusi behar duena»; gehiago
oraindik, «ezin du ikusi». Bestela esanda, adierazpen fisiko sinbolikoak
ondo idazteko, batetik, fisika jakin behar da; eta, bestetik, arlo horretako
arauak ezagutu behar dira.
Preseski, atal honetan, ISO-31-11:1992(E) arauaren euskararako
egokitzapenaz arituko gara.64 Arau horren izenburua honako hau da:
«Matematikako zeinuak eta sinboloak zientzia fisikoetan eta teknologian
erabiltzeko araua». Hona, bada, euskararako egokitzapena, modu
eskematikoan emana.
12.1.1. Magnitude fisikoen eta funtzio matematikoen ortotipografia
Magnitude fisikoen idazkerari dagokionez, betiere ISO arauetan
murgildurik gaudela, oinarrizko kontzeptu nagusi hau eduki behar da
gogoan: magnitude fisikoen tipografia magnitudearen beraren izaeraren
araberakoa da. Zehatzago esateko, kontuan izan behar da balio konstantea
duen ala aldagaia den, izaera eskalarra ala bektoriala duen eta maila jakin
bateko tentsorea den eta hortaz matrizialki adieraz daitekeen.
Antzera jokatzen da magnitude fisikoak erlazionatzen dituzten funtzio
matematikoekin ere; izan ere, kontuan hartu behar da funtzio ongi definitua
den edo kasuan kasurako modu esplizituan definitu behar den. Horregatik,
kasuistika horren arabera emango ditugu arauak, banaka, sistema osoaren
koherentzia agerian jartzeko:65
– Digituz adierazten diren zenbakiak letra zuzen arruntez idazten dira.
Esate baterako:
123; 25,349; G = 6, 67 ⋅10−11 m3 ⋅ kg−1 ⋅ s−2

Halaber idazten dira letra arruntez sinboloen azpiindizeetan edo goiindizeetan ageri diren zenbakiak (koordenatu-sistemako osagaien
€ barne), bai eta berreturak adierazten dituztenak ere. Esate
adierazleak
baterako:
Hona hemen kasu horretako energia zinetikoaren adierazpena:
1
Ek = k A 2 − x 2
2
Batzuetan, x, y eta z koordenatuak x1 , x2 eta x3 eran adierazten dira, hurrenez
hurren.

(

)

€

€ €

64
65

€

Erreferentziarako: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_31-11
Azpiatal hau ZTEAG liburuaren III.1.4. ataletik dago hartuta, ia erabat.
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– Era berean, letra arruntez idazten dira beti balio berbera duten zenbait
konstante matematiko, letraz adierazten direnak, hala nola e, i, π.66
Letra horiek balio edo zenbaki hauek ordezkatzen dituzte:
e = 2,718 281 8...
i = −1 ; i 2 = −1
π = 3,141 592 6...

€

– Letra €
etzanez idazten dira, halaber, aldagaien azpiindizeetako eta goi€
indizeetako zenbakiak (running number), baita testuinguru jakinean
€
konstantetzat har daitezkeen parametroak ere. Adibidez:
n

Segidako gaien batura ∑ xi eran adierazten da.
i=1

Hauxe da grabitazio unibertsalaren konstantearen balioa:
G = 6, 67 ⋅10−11 N ⋅ m2 ⋅ kg−2 .

– Aldagaiak letra €
etzanez idazten dira, letra larri zein xehez, kasuaren
arabera. Esate baterako:
€
lan mekanikoa = W
denbora = t

– Oro har, funtzioak ere letra etzanez idazten dira, era bakar eta finkoan
definiturik ez badaude. Adibidez:
,

Baina kasu guztietarako ondo definituriko funtzioak letra arruntez
idazten dira. Adibidez, funtzio hauek:
sin, exp, G, ln

– Bestalde, magnitudeen eta funtzien izaera bektoriala ere kontuan hatu
behar da letrakera aukeratzeko. Horrela, aldagai eskalarrak letra
etzanez idazten dira, letra larriz zein xehez, kasuaren arabera.
Adibidez:
Aldiuneko intentsitateak balio hau du: i = I 0 sin ωt .

Halaber idazten dira letra etzanez letra grekoz adierazten diren aldagai
eskalarrak (angeluak, adibidez), betiere letra xehez.
€
Trigonometriaren funtsezko teoremak dioenez, sin 2 α + cos 2 α = 1 .

– Ostera, funtzio edo aldagai bektorialak letra lodi etzanez idazten
dira67, edo, bestela, letra etzanez baina bektore-sinboloa (gezia) jarrita
gainean, eta letra larri zein xehez, €kasuaren arabera. Oro har, goimailako testuetan, letra lodiaren aukera hobesten da. Testuak eskuz
66
ISO arauak horrela dioen arren, ohitura onartu samarra da letraz adierazten diren zenbaki
horiek letra etzanez idaztea, hots, e, i, π eran.
67
ISO arauak horrela dioen arren, kasu honetan ohitura onartu samarra dago fisikan
bektoreak eta tentsoreak letra lodi zuzenez idazteko (v, a, F).
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edo arbelean idazten direnean, berriz, sinboloaren gaineko gezia
erabiltzen da, aldagaiaren izaera bektoriala agerian jartzeko. Adibidez:

abiadura bektorea = v edo v 
azelerazio bektorea
 = a edo a
indarra = F edo F

€ dira€ letra lodiz eta etzanez matrizeak eta tentsoreak
– Halaber idazten
€
€
adierazten dituzten
letrak. Bigarren ordenako tentsoreen kasuan,
€
€
arbelean gezi bikoitza erabil daiteke. Adibidez:



inertzia-tentsorea = I , I edo I

– Aldagai bektorialen eta tentsorialen osagaiak eta bektoreen modulua
letra etzanez idazten dira, aldagai eskalarrak bezala. Beraz:
€ €
€
abiadura bektorearen osagaiak = vx , v y eta vz
F indarraren modulua = F

– Zenbakien eta aldagaien arteko biderketa adierazteko, biak bata
€
€ inolako
bestearen segidan idazten€ dira,
markarik gabe eta hutsarterik
€ utzi gabe. Era berean adierazten da bi aldagai eskalarren arteko
biderketa. Bestalde, funtzioen arteko gaiak zeinuz banantzen dira,
zeinu eta gaien artean hutsarte bat utzirik. Beraz, honela:
z = 3x 2 − 5xy + 2 y 2

Aldagaien arteko biderketa adierazteko, hobetsita dago letren artean
punturik ez idaztea, letren artean inolako hutsarterik utzi gabe:
€

F = ma

– Bi bektoreren arteko biderketa eskalarra altuera erdiko puntu batez
adierazten da, eta biderketa bektoriala, motako gurutzeaz.
€

€
€

A eta B bektoreen arteko biderketa eskalarra = A ⋅ B
A eta B bektoreen arteko biderketa bektoriala = A × B

Zenbait testutan, /∧/ sinboloa erabiltzen da biderketa bektoriala
€
€
adierazteko,
baina nazioarteko arauetan
sinbolo hori logikaren
€
€
eremuari
dagokio; zehazki, bi elementuren
arteko loturari. Adibidez:
p∧ q adierazpenak ‘p eta q’ esan nahi du.

– Funtzio trigonometrikoak letra arruntez idazten dira. Hauexek dira
nazioartean hobetsitako sinboloak:
€

€

sinu funtzioa: sin x
kosinu funtzioa: cos x
tangente funtzioa: tan x (zenbait testutan, tgx eran ageri da)
kotangente funtzioa: cot x (zenbait testutan, cotg x eran ageri da)
€
sekante funtzioa: sec x
€
kosekante funtzioa: csc x
€
alderantzizko
funtzioak: arcsin x , arccos x , arctan x , arccot x , arcsec x ,
arccsc x €
€
€
€
€
€
€
€
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Beraz, sin α = 1 − cos 2 α eta tan α =
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sin α
idatziko ditugu.
cos α

– Letrazko sinboloz adierazten diren eragiketak ere letra arruntez
idazten
€ dira. Hona hemen zenbait adibide:
– Funtzio logaritmikoak:

€

log a x
logaritmo natural edo nepertarra: ln x (edo log e x )
logaritmo hamartarra: lg x (edo log10 x )
logaritmo
bitarra: lb x (edo log 2 x )
€
€
€
– Funtzio esponentziala:
€
€
exp x = e x
€
€
– Funtzio hiperbolikoak:
sinh, cosh, tanh, coth, sech, csch

€

– Funtzio hiperboliko alderantzizkoak:
arsinh, arcosh, artanh, arcoth, arsech, arcsch

– Eragile diferentzial bektorialak:
dibergentzia: div
gradientea: grad (letra lodiz, bektorea baita)
errotazionala: rot (edo curl) (hau ere letra lodiz)

– Zenbaki konplexuak:
zenbaki konplexua: z = a + bi
parte erreala: Re z edo ℜz
parte irudikaria: Im z edo ℑz
argumentua: arg z
€ 68
zeinua:
€ sgn z
konplexu konjugatua: z * edo z

– Limiteak:€
€

€

lim, lim

€
€
3x 2 − 4x 3
= idatziko dugu.
Beraz, lim
x→∞ 2x 2 + 5
2
x →a

____

€

goi-limitea: limsup edo lim
behe-limitea: liminf edo lim

€

– Azpiindize modura idatzita doazen informazio gehigarriak letra
arruntez idazten €
dira. Azpiindizeetako informazio gehigarri horiek
euskaraz ematen direnean, forma mugatuan idazten dira. Zenbait
kasutan, azpiindizeak nazioartean onarturiko laburdurak izan daitezke,

68

Izatez, zeinua zenbaki errealekin erabiltzen da.
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eta horrelakoetan errespetatu egiten da notazio hori; dena dela,
batzuetan, euskarazko laburdura ere erabiltzen da. Adibidez:
mdisoluzioa , msolutua , Ezinetikoa .
energia zinetikoa = Ek (kinetic energy) eta ez Ez edo Ezin
energia potentziala = Ep eta ez Epot

€
–€ Ondo €definituriko
eragile diferentzialak letra arruntez idazten dira69.
€ deribatuak adierazteko
€ erabiltzen
€
Esate baterako,
diren d guztiak letra
arruntez idazten€dira: €
v=

dy
dz
dr dx
=
i+
j+
k
dt
dt
dt dt

Eragile bektorialen kasuan, letra lodia ere erabil daiteke, bektore
izaera nabarmentzeko. Adibidez, eremu bektorial baten dibergentzia,
€ eremu eskalar baten gradientea eta eremu bektorial baten errotazionala
honela adierazten dira:
∂Ex ∂E y ∂Ez
,
+
+
∂x
∂y
∂z
∂ϕ
∂ϕ
∂ϕ
grad ϕ = ∇ϕ =
ex +
ey +
e z eta
∂x
∂y
∂z
 ∂E ∂E   ∂E ∂E 
 ∂E ∂E 
y
 i +  x − z  j +  y − x  k
rot E = ∇ × E =  z −
∂
y
∂
E
∂
z
∂
E


z 
x

 ∂x ∂E y 

div E = ∇ ⋅ E =

€
€

– Aurreko puntuetan azaldutakoak konbinatuz, gisa honetan geratzen
dira adierazpen matematiko-fisikoak:
€

Hauexek dira azelerazioaren adierazpenak:
dv d 2 x
d2 y
d2z
a=
=
i + 2 j + 2 k,
dt dt 2
dt
dt
d2 y
d2z
dv d 2 x
= 2 e x + 2 e y + 2 e z edo
a=
dt dt
dt
dt

 dv d 2 x  d 2 y  d 2 z 
€
a=
= 2 i+ 2 j+ 2 k
dt dt
dt
dt

€ Hauxe da inertzia-tentsorearen adierazpen garatua:
€

I I I 
 xx xy xz 
I =  I xy I yy I yz 
I I I 
 xz yz zz 

– Sinboloek eta adierazpen matematiko osoek hitz arrunten trataera dute
diskurtsoan:
€

mdisoluzioa , msolutua , Ezinetikoa .

69
€
€dago, halaber,
€
Zabaldurik
deribatuen sinboloari dagokion /d/ hori letrakera etzanez
idaztea.
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d2 y
d2z
dv d 2 x
= 2 i + 2 j + 2 k,
dt
dt
dt dt
d2 y
d2z
dv d 2 x
=
e x + 2 e y + 2 e z edo
a=
dt
dt
dt dt 2

 dv d 2 x  d 2 y  d 2 z 
i + 2 j+ 2 k.
=
a=
dt
dt
dt dt 2
a=

€

€ Hau da, hitz arruntekin bezala jarri behar dira puntuazio-markak

(puntuak, komak...) testuan, hala dagokionean.
€

12.1.2. Sinbolo eta zeinu matematikoak
Formula eta ekuazio matematikoetan, funtzioez gain, hainbat motatako
sinboloak eta zeinuak adierazteko, karaktere bereziak erabiltzen dira,
guztiak nazioarteko balioa dutenak; horien idazkera estandarra ere arauturik
dago ISO arauetan. Dena dela, magnitude eta unitate fisikoen sinboloak ez
bezala, sinbolo eta zeinu batzuk ez dira teklatu arruntetan agertzen, eta
editore matematiko espezifikoetan lortu behar dira. Unibertsitatera arteko
irakaskuntzan erabiltzen diren zeinu eta sinbolo matematikoen katalogoan
kontsultatu daiteke ZTEAG liburuko taula batean. Taula horretan, sinboloa
zein den adierazteaz gain, sinbolo bakoitzaren aplikazioa, esanahia,
irakurbidea eta zenbait adibide ere ageri dira.
Arauak eta gomendioak finkatze aldera, sinbolo matematikoen erabilerari
buruzko oinarrizko kontzeptuak eta irizpideak azalduko ditugu jarraian.
– Zeinu eta sinbolo matematikoen esanahia nazioartean finkaturik dago,
berbera da mundu osoan zehar eta ondo definiturik dago eremu
matematikoan. Zeinu eta sinbolo horiek ISO arauetan daude
zehazturik.
– Zenbait kasutan, sinboloak edo zeinuak izen bat du, gero hizkuntza
bakoitzaren arabera moldatzen dena. Esate baterako, honela deritze
hauei:
sinboloari, «kuantifikatzaile unibertsal»
zeinuari, «inplikazio-zeinu»

Nolanahi den, sinbolo gehienek ez dute izenik. Horrelakoetan, ISO
arauan ondo definiturik daude, bai sinboloaren esanahia eta bai
hitzezko baliokidea edo irakurbidea ere, nahiz eta azken hori
hizkuntza bakoitzaren arabera moldatzen den, araua kontuan izanik.
sinboloak ezkerrean jartzen den elementua eskuinean
Adibidez,
jartzen den multzoaren barnekoa dela adierazten du. Hortaz, honela
idazten, irakurtzen eta adierazten da:
: (irakurtzean) «ixa barne A»
(azalpenean) «x elementua A multzokoa da»
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Gauzak horrela, argi bereizi behar dira lau kontzeptu hauek:
sinboloaren idazkera, sinboloaren izena, sinboloaren esanahia eta
sinboloaren irakurbidea.
– Sinbolo batzuk karaktere arruntekin idazten dira. Esate baterako,
tangente funtzio trigonometrikoa tan sinboloaren bidez adierazten da.
Hartara, /tan α/ sinboloak «α angeluaren tangentea» adierazten du eta
«tangente alfa» irakurtzen da.

12.2. Letra grekoak magnitude fisikoetan eta funtzioetan
Testu teknikoetan, sarri erabili behar izaten dira letra grekoak, bereziki
adierazpen matematikoen kasuan, eta zalantzak egoten dira letra horiek
euskaraz duten izenaz eta letra latindarrekin duten korrespondentziaz.
Ondoko taula alfabeto grekoa erakusten da, letra bakoitzaren euskarazko
izenarekin batera; halaber adierazten da letra greko bakoitzari alfabeto
latindarreko zein tekla dagokion teklatu arruntetan.
Letra grekoaren
euskarazko
izena
alfa
beta
gamma
delta
epsilon
zeta
eta
theta
iota
kappa
lambda
mi
ni
ksi
omikron
pi
ro
sigma
tau
ipsilon
fi
khi
psi
omega

Letra
greko
larria
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω

Letra
greko
xehea
α
β
γ
δ
ε
ζ
η
θ, ϑ
ι
κ
λ
µ
ν
ξ
ο
π
ρ
σ
τ
υ
φ, ϕ
χ
ψ
ω

Letra latindar
baliokidea
(teklatuan)
a
b
g
d
e
z
h
q, j larria
i
k
l
m
n
x
o
p
r
s
t
u
f, j xehea
c
y
w
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12.3. Editore matematikoaren diseinua eta erabilera
Magnitude fisikoen eta funtzio matematikoen sinboloen ortotipografia
aztertzean ikus dugunez, ekuazio fisiko bat modu egokian idatzi ahal
izateko, aldez aurretik zehazki jakin behar da zein den bertan ageri diren
magnitudeen izaera fisikoa (zenbakia, eskalarra, bektorea...). Eta sinbolo
bakoitza idatzi aurretik, aukeratu egin behar da sinboloa idazteko letrakera
(zuzena, etzana, lodia...), magnitudearen izaerari dagokiona. Idazteko
prozesu hori errazteko, ordenagailuetako testu-editoreek aukera izaten dute
ekuazioak editatzeko leiho berezi bat irekitzeko, «editore matematikoa»
deituko duguna; hain zuzen, atal honetan Word programako editorearen
erabileraz arituko gara.
Lehenengo pausoa Wordeko editore matematikoa pantailan bistaratzea
izango da, eta horretarako editore horri dagokion ikonoa erregelan jarriko
dugu ageria. Editore hori lokalizatzeko pauso hauek ematea gomendaten da:
tresnak > pertsonalizatu > komandoak > txertatu > ekuazio-editorea

Behin aurkitu ondoren, goiko erregelara eraman daiteke ikonoa herrestan,
bertatik zuzenean erabiltzeko. Pauso horiek emanez gero, honelaxe agertuko
da Word dokumentuaren pantaila, eskuinaldean editorearen ikonoa duela.

Testua idazten gabiltzala editorearen ikonoan klikatuz gero, ondoko
irudian ageri den leihoa irekiko zaigu pantailan, eta horretan idatzi beharko
dugu ekuazioa.
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Ekuazioa idazten hasi aurretik, magnitude fisikoen sinboloen estiloak
definitu behar ditugu, magnitude-mota bakoitzari bere letrakera egokitzeko.
Horretarako, erregelan estiloak definitzeko tokian klikatuz, beste leiho bat
irekiko zaigu, estiloak definitzeko aukera emango diguna, baita letra-iturria
ere. Honelaxe, hain zuzen:
Testua: letrakera zuzena
Aldagaiak: letrakera etzana
Funtzio ezagunak: letrakera zuzena
Letra grekoak (Symbol tipoa):
letra xeheak, letrakera etzana
larriak, letrakera zuzena
Matrizeak eta bektoreak: letrakera etzan eta lodia
Zenbakiak: letrakera zuzena

Behin aukerak egin ondoren, itxura hau hartuko du leihoak:

Horrekin batera sinboloen tamainak ere definituko ditugu:

Jadanik prest dago editorea ekuazioak idazten hasteko. Idaztean, bananbanan hartu behar da kontuan magnitude eta eragiketa bakoitzaren izaera,
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dagozkien letra, sinbolo eta estiloak aukeratzeko. Posizioa ere erabaki behar
da idatzi aurretik. Prozesu horretan pantailak itxura hau izango du:

Horiek guztiak egin ondoren, editorearen leihoa ixtean, ekuazioa
integraturik geratuko da Word dokumentuan.
12.3.1. Adibidea: Coulomben legea
Esandakoak praktikan eramanez, Coulomben legea ISO arauak betez
adierazi ahal izateko, hots,
qq′
ur
r2
idazkerarekin, honako aukera hauek egin behar izan ditugu idatzi ahala:
F = Ke

F
K
e
q, q’
r
u
r
2

indar elektrostatikoa, aldagaia, bektorea: letrakera etzan eta lodia
konstante
€ elektrostatikoa (balio neurtua): etzana
informazioa ematen duen azpiindizea («elektrostatikoa»): zuzena
karga elektrikoak, aldagaiak, eskalarrak: etzana
kargen arteko distantzia, aldagai eskalarra: etzana
aldagaia, bektorea: etzana eta lodia
norabideari erreferentzia egiten dion azpiindizea: etzana
zenbakia: zuzena

13. Matematika eta fisikako
ekuazioen ahozko erabilera.
Irakurbide teknikoa
Hamargarren ikasgaian modu orokorrean aztertu genuen nazioarteko
sinboloak euskarazko diskurtsoan txertatzeko bidea, eta oraingoan
matematika eta fisikako ekuazioen ahozko erabileraz arituko gara. Izan ere,
ekuazioetan erabiltzen diren nazioarteko sinboloak ikurrak edo irudi
grafikoak dira berez, eta ahozko forman deskodetu beharreko kode grafiko
bat osatzen dute, zeren gauza bat baita idatzizko testuetan nola txertatu
behar diren, eta beste gauza bat nola adierazi behar diren ahozko
diskurtsoan, hots nola «esan» behar diren.
Ikusiko dugunez, adierazpen matematikoen kasuan, nazioartean
onarturiko idazkera hori bakarra dela ahantzi gabe, bi modu oso
desberdinetara adieraz ditzakegu ekuazioak ahozko forman: irakurriz eta
azalduz. Espezialistek bi moduak erabiltzen dituzte praktikan; biak ala biak
gertatzen zaizkie beharrezkoak. Irakurtzeko modua guztiz teknikoa da,
espezialitatekoa, arloan dabiltzanentzat egokia, hizkuntza naturalarekin
zertan bat etorri ez duena nahitaez. Azalpenezko modua, ostera, hizkuntza
naturalean oinarriturikoa da, eta espezialisten arteko komunikazio arruntean
erabiltzeaz gain, definizioetan edota testu barruko azalpen argigarrietan ere
erabiltzen da; eta azalpenak modu askotara eman daitezkeenez, azalpenezko
forma baliokide asko egon daitezke. Ikasgai honetan irakurbide teknikoaz
arituko gara, azalpenezko adibideren bat edo beste ere emanez, tarteka.

13.1. Ekuazioak «esateko» moduak
Aurreko ikasgaian matematika eta fisikako ekuazioak «idazten» ikasi
ondoren, oraingoan horrelakoak ahoz «esaten» ikasi behar dugu. Sarreran
aipatu dugunez, bi modutara egin dezakegu ahozko erabilera:
– Ekuazioaren edukia hizkuntza naturalaren bidez azalduz: bestela
esanda, ekuazioen edukia normalki hitz eginez azalduz. Ekuazioaren
edukia hizkuntza naturalaren bidez azaltzean, euskararen sintaxia
erabiltzen da, hitzen ordena normala errespetatzen da eta gramatika-
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arauak betetzen dira. Azken batez, euskara naturalean ematen dira
azalpenak, hiztunen arteko komunikazio normalean.
–

Ekuazioa bere hutsean teknikoki irakurriz: alegia, irakurbide teknikoa
eginez. Irakurbide teknikoa erabiltzean, ez da zertan euskararen
sintaxia erabili, eta ez dira nahitaez gramatika-arauak bete behar.
Azken batez, irakurbide teknikoaren helburua ekuazioak modu
unibokoan azaltzea da, zertaz ari diren badakiten espezialisten artean.
Horretarako, ekuazioko sinboloak idaztean erabilitako ordena berbera
erabiltzen da irakurtzean ere, eta sinboloak aipatzean, ez dira
sintaxian ohikoak diren atzizkiak erabiltzen; hots, irakurbide teknikoa
ez da euskara naturalean gauzatzen.

13.2. Ekuazioen irakurbide teknikoa
Lehenik eta behin, irakurbide teknikoa zer den argitzen eta zehazten
saiatuko gara. Arazoa ulertzeko, bi adibide erraz jarriko ditugu.
13.2.1. Ekuazioen azalpena vs irakurbide teknikoa
Lehenik eta behin, umetan eskolan ikasitako aritmetikako eragiketa bat
aztertuko dugu. Nola irakurri edo «esan» berdintza hau?
3+5=8

Azalpena ematen ari bagara, honelakoak esan ditzakegu, adibidez:
Hiru eta bost batuz, zortzi lortzen da.
Hiru eta bost zenbakien arteko batuketaren emaitza zortzi da.

Hori euskara naturala da; izan ere, euskararen sintaxi normala erabili
dugu, eta formulako sinboloez gain, atzizkiak eta aditzak erabili ditugu.
Baina eskolan, aritmetikako eragiketak egiten ikasi dugunean, bestela esaten
ikasi dugu:
Hiru gehi bost berdin bi.70

Kasu honetan ez dugu euskara naturala erabili, ez baitugu ezelako
atzizkirik erabili hitzak lotzeko. Banan-banan harturik, hitz guztiak
euskarazkoak dira, baina ez dago lotura sintaktiko espliziturik hitzen artean;
hori ez da euskara naturala. Inork ez du horrela egiten nomalean, baina
eskolan horrela esaten ikasi dugu, aritmetika ikasteko egokia edo praktikoa
delako eta matematikan horrela egiteko delako.
Bigarren adibidea beste maila batekoa da. Demagun honako adierazpen
matematiko hau dugula:

∫x
70

n

dx=

x n+1
+K .
n +1

Irakurbide teknikoan aipaturiko adibideak letrakera etzanez adieraziko ditugu.
€
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Zer egin behar dugu? Irakurri behar ote da? Eta erantzuna baiezkoa bada,
nola irakurri behar da? Nola adieraziko dugu ahoz horren edukia? Jarraian
aipatuko dugunez, irakurketa teknikoa eginez, honelako zerbait esango
dugu:
Integral, ixa ber ene diferentzial ixa, berdin, ixa ber ene gehi bat, zati, ene
gehi bat, gehi, ka.

Erraz konturatuko gara hori ez dela euskara «normala», zeren sinboloen
eta zeinuen izenak baino ez baititugu aipatu, eta ez baitugu inolako
atzizkirik erabili horien arteko lotura egiteko; sinboloen izenak baino ez
ditugu aipatu, lotura sintaktiko espliziturik gabe. Bestela esanda, ez dugu
euskara «naturalaren» sintaxia erabili: hori unibertsitatean ikasitako
irakurbide teknikoa da.
Oso bestelakoa litzateke adierazpen horren edukia «azaltzen» hasiko
bagina. Orduan diskurtso normala erabiliko genuke, gutxi gorabehera
honelaxe:
x n+1
funtzioa lortzen da, eta horri
n +1
definitu beharreko K integrazio-konstantea gehitu behar zaio.

x 2 funtzioaren integral mugagabea eginez

Agerikoa
denez, azalpen horretan euskarazko joskera normala erabili dugu.
€
€ matematikoen irakurbide teknikoa
Beraz, argi bereizi behar dira adierazpen
eta adierazpen horien edukia azaltzeko erabiltzen den diskurtsoa.
13.2.2. Zer da irakurbide teknikoa?
Zer da, beraz, irakurbide teknikoa? Zergatik erabiltzen da? Noiz eta nola
erabili behar da? Galdera horiei erantzuteko, lehenik irakurbide teknikoaren
printzipio nagusiak aipatuko ditugu:71
– Ekuazioak sinboloz sinbolo idazten direnez, irakurbidean ere sinboloz
sinbolo irakurriko dira. Batzuetan beren izenaz adieraziko dira, baina
beste askotan sinboloko letren izenez, letraz letra esanez.
– Arbelean ekuazioa idazten dagoela, sinbolo bakoitza idatzi ahala,
irakasleak «esan» egiten du idatzitakoa, alegia, sinboloaren izena.
Testu idatzi bateko adierazpen matematikoa irakurtzean ere, gauza
bera egiten da, sinboloaren izena bere hutsean emanez.
– Ekuazioa idazteko erabilitako ordenan egiten da ahozko irakurketa,
hots, sinbolo bakoitzaren izena banan-banan ahoskatuz.

71
Karlos Santamaria matematikariak (1909-1997) egin zituen irakurbide teknikoari
buruzko lehenengo proposamenak Elhuyar aldizkarian argitaraturiko bi artikulu hauetan:
“Ahoz eta euskeraz irakurtzekotan, nola irakurri behar dira algebrazko formulak? (I) eta
(II)” Elhuyar, 6 eta 8, 1976. Artikulu horiek liburu honetan ere kontsulta daitezke:
Torrealdai, J.M. (JAKIN) (2013): Karlos Santamaria. Euskarazko lanak, Jakin eta EHU,
Donostia.
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– Gehienetan, ez da sintaxiko atzizkirik esaten. Izan ere, hurrenkerak
markatzen du sinboloen arteko lotura sintaktikoa; eta eragiketaren
izenak, lotura semantikoa.
Esandakoa azpimarratzeko, beste adibide honetan zehatzago identifikatu
ahal ditugu ezaugarriak. Esate baterako, /a + b > c/ desberdintza idaztean,
sinboloak ezkerretik eskuinera idatzi ditugu, letra bakoitzaren azpian
adierazten den ordenan.
a+b>c
1 2345
Halaber, irakurbide teknikoa erabiliz ordena hori gordeko dugu, honelaxe
esanez:
a gehi be handiago ze
1 2 3
4
5

Baina ez da berdin gertatzen desberdintza horren esanahia azaltzean, orduan
honeko zerbait esango baikenuke:
a eta be batuz lortzen den emaitza ze baino handiagoa da.
1
3
2
5
4

Agerikoa denez, kasu honetan ordena aldaturik dago; ez dator bat
ekuazioaren ordenarekin. Gainera, beste zenbait osagai ere gehitu ditugu,
sintaxi naturalekoak direnak: atzizkiak, aditzak, juntagailuak...
Beste bi izen ere erabiltzen dira irakurbide teknikoa adierazteko:
– Irakurbide analitikoa, sinboloak banan-banan ematen direlako,
ekuazioa nolabait analizatuz.
– Irakurbide lineala, ordena berean esaten direlako, linealki, lerro
batean bezala, huts-hutsean, ezelako gehigarririk gabe.
Irakurbide teknikoa soilik erabiltzen da ekuazioa irakurtzean edo
irakasleak arbelean ekuazioak idatzi ahala sinboloak banan-banan aipatzean.
Espezialisten arteko ahozko jarduna hizkera naturalean gertatzen da,
azalpenezkoa baita. Espezialistek horrela darabilte euskara ideiak azaltzean,
teoriei buruzko eztabaidetan, ikerketaren komunikazioetan, espezialistak ez
direnei azaltzean. Soilik erabiltzen da irakurbide teknikoa ekuazioa bera
adieraztean, hizkera naturaletik aparteko metalengoaia erabiliz.
Nolanahi den, irakurbide teknikoak bere arauak ditu, kontuan izanik bi
motatako sinboloak daudela (sinbolo bakunak eta egituradun sinboloak), eta
horiek sinbolo-kateak eratuz konbinatzen direla.
13.2.3. Sinbolo bakunen irakurbide teknikoa
Lehenengo araua, sinbolo bakunen izendapenari buruzkoa da. Hain
zuzen, hizkuntza bakoitzean sinboloaren izena zein den finkatu behar da,
arloko espezialistek jakin dezaten zehazki nola irakurri behar den. Zer
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esanik ez, termino teknikoekin gertatzen den bezala, oso kontuan hartzen da
inguruko hizkuntzen glosategia. Ensunzak honelaxe formulatu zuen araua:72
Sinbolo bakunen izendapenean, ahal dela, erlazio biunibokoa ezarri da
sinbolo bakoitzaren eta sinboloari hizkuntza bakoitzean esleitzen zaion
irakurbidearen artean, eta sinbolo hori adostu eta ezagutzera eman da
erabiltzaileen komunitatean.
Irakurbide teknikoan, sinboloen izenak artikulurik gabe ahoskatzen dira,
mugagabean.

Ondoko taulan zenbait adibide ageri dira. Dena den, bestelako sinboloen
izena ezagutzeko, sinboloen katalogoetara jo behar da, horrelakoetan arloz
arlo bilduta eta ordenatuta baitaude.73
Sinbolo bakuna
=
sin

Irakurbide teknikoa
berdin
edozein
bildura, bil
sinu
erro
integral

13.2.4. Egituradun sinboloen irakurbide teknikoa
Dakigunez, egituradun sinboloak dira sinbolo barruko aldagaiek edo
parametroek har ditzaketen balioei dagozkien indizeak dituztenak. Beraz,
ekuazioa zehazteko, ondo definitu beharko dira balio horiek, eta hori
azalpenezko eran egin beharko da. Hain zuzen, Ensunzak honelaxe adierazi
zuen horiek irakurtzeko araua:
Egituradun sinboloen kasuan,
a) Lehenik sinbolo hutsen izenak aipatzen dira, inolako atzizkirik gabe,
mugagabean, lehehengo arauan aipatu den moduan.
b) Ondoren aldagaiak, parametroak eta eragiketa-mugak definituko dira
euskararen joskera naturalaren arauak erabiliz, betiere aurreko tradizioan
izandako proposamenak kontuan hartuz eta esamolde estandarrak
zehazteko asmoz.

Ondoko taulan asko erabiltzen dira egituradun sinbolo batzuken
irakurbidea aipatzen da. Ikus daitekeenez, euskara naturalaren moldeko
esamoldeak letrakera zuzenez adierazi dira, eta sinboloen izendapen hutsa,
letrakera etzanez.

72
Jarraian aipatuko ditugun arauak Martxel Ensunza irakaslearen doktorego-tesia
proposaturikoak dira, eta adostasun handia eragin dute erabiltzaileen artean, arautzat
hartzeko modukoa. Ensunza, M. (2001): Ikur eta zeinu bidezko adierazpen matematikofisikoen irakurbidea. Bilakaera historikoaren azterketa eta zenbait proposamen berri,
EHU, Bilbo.
73
Lehenago aipaturiko Zientzia eta teknikako euskara arautzeko gomendioak liburuko
eranskinetan kontsulta daitezke zenbait arlotako sinboloen katalogoak.
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Egituradun sinboloa

Irakurbide tekniko-naturala
a azpi i
integral, atik bera
limite, ixa zerorantz doanean
deribatu i grekoa ixarekiko
batukari, i berdin batetik enera

13.2.5. Sinbolo-kateen irakurbide teknikoa
Sinbolo-kateak deritzegu sinboloak elkarren segidan idatziz eratzen diren
adierazpen matematikoei, hots, ekuazio osoei. Berriro ere Ensunza
irakaslearen proposamenari jarraituz, honelaxe formula dezakegu horiek
irakurtzeko araua:
Sinbolo-kateak irakurtzean, hiru oinarri nagusi izango dira kontuan:
a) Idatzirako erabili den hurrenkera berean irakurriko dira sinboloak (bai
sinbolo bakunak, eta bai egituradun sinboloak ere), banan-banan, bata
bestearen ostean.
b) Sinbolo bakoitza bere aldetik irakurriko da, sinbolo bakunen kasuan,
izena bere hutsean aipatuz, eta egituradun sinboloen kasuan, bigarren
arauan esandako moduko esamoldeak erabiliz.
c) Sinboloak beren artean inolako loturarik gabe irakurriko dira, hutshutsean bata bestearen ondoren, idatzi bezala irakurriz, hurrenez hurren.

Ondoko taulan zenbait adibide ageri dira. Bertan ikus daitekeenez,
kortxete artean jarri ditugu sinbolo bakunei eta egituradun sinboloei
dagozkien irakurbideak, katearen irakurketa pausoz pauso egiten dela
nabarmentzeko.
Sinbolo-kateak

Irakurbide teknikoa
[a] [gehi] [be] [berdin] [ze]
{balio absolutu [efe ixa] [ken] [efe ixa azpi ka]}
[txikiago] [bat]
[limite, ene infiniturantz doanean] {[ixa ber ene
gehi bat] [zati] [ene gehi bat faktorial]} [berdin]
[zero]

a ⋅(b × c)

€

[a bektorea] [biderketa eskalar] {[be bektorea]
[biderketa bektorial] [ze bektorea]}
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13.3. Unitate fisikoen irakurbide teknikoa
Analisi dimentsionala kontuan izanik, unitate fisikoak ez dira guztiak mota
berekoak, eta horrek eragina dauka unitateen adierazpen sinbolikoan, eta bai
adierazpen horien irakurbidean ere. Gainera kontuan izan behar da unitateek
ez dutela izaera independenterik, baizik eta beti doazela magnitude
fisikoekin batera, hain zuzen ere, magnitude horri dagozkion neurriekin
lotuta, hots, zenbaki batekin lotuta. Beraz, neurrien adierazpen sinbolikoa
irakurri behar dugu, osorik, eta ez unitatearena soilik.
Izaeraren arabera, lau multzotan sailka ditzakegu unitate fisikoak: unitate
bakunak, unitate konposatuak, unitate adimentsionalak eta eskala-unitateak.
Jarraian, lau motetako unitateak era eskematikoan sailkaturik aipatuko
ditugu, bakoitzaren idatzizko eta irakurrizko formak azalduz.
13.3.1. Izen bakuneko unitateak
Unitatea izen bakar batez adieraz daiteke, hots, izen bakun batez.
Fisikaren ikuspuntutik, neurri horiek bi motatako magnituderenak izan
daitezke:
– oinarrizko unitateak dituztenak (/metro/, /gramo/ eta antzekoak)
– eta zientzialari baten ohorez jarritako izena dutenak (/joule/, /pascal/,
/coulomb/ eta antzekoak).
Bigarren kasu horretakoak, berez, oinarrizko unitateetatik eratorritakoak
dira gehienak (egia esanda, bi oinarrizko unitatek ere mota horretako izena
dute, /ampere/ eta /kelvin/ unitateek hain justu), baina izen bakarrean
kontzentratu da izendapena. Dena den, beti adieraz daitezke oinarrizko
unitateen konbinazio modura; adibidez, /joule/ unitatea:
1 J = 1 kg ⋅ m2 ⋅ s –2

Horiek guztiak izen bakuneko unitateak [ A ] motako unitateak direla
esango dugu; honelaxe adierazten dira:
€

Magnitudearen
izena
denbora
korronte elektrikoa
angelu laua
indarra
erresistentzia elektrikoa

Ikurra
t
I
a
F
R

Neurriaren
€
adierazpen
sinbolikoa
10 s
7A
2p rad
25 N
17 Ω

Irakurbide
teknikoa
hamar segundo
zazpi ampere
bi pi radian
hogeita bost newton
hamazazpi ohm

13.3.2. Unitate konposatuak
Kasu honetan, unitateen adierazpenak eta izenak izen bakuneko
zenbait unitaterenak elkartuz eratzen dira; elkarketa horretan bi eragiketa
matematiko egon daitezke tartean: biderketa eta zatiketa. Eragiketa horiek
esplizituki adierazi behar dira, bai adierazpen sinbolikoan eta bai irakurbide
teknikoan ere. Aipa ditzagun hiru kasu nagusiak:
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–

[A ] ⋅ [B] motako unitateak
Bi oinarrizko unitateren arteko biderketaren emaitza dira. Kasu
Horretan, bi gorabehera eduki behar dira kontuan:
• Adierazpen sinbolikoan bi aukera daude. Batean, erdi-altuerako
puntu bat idatz daiteke bi unitate-sinboloen artean,

€

Ω ⋅ m, N ⋅ m

edo bestela, nahikoa da bien artean hutsarte bat uztea:
€

€

Ω m, N m

Salbuespen batzuk ere onartzen dira: adibidez, / kW ⋅ h / idatzi ordez,
/ kWh / idatzi ohi da.
€

€

• Irakurbide teknikoan, bider terminoa erabil daiteke puntuak
€
adierazten duen biderketa jakinarazteko,
nahiz eta termino horren
elipsia ere egin daitekeen, ohituraz-eta termino horren aipamena ez
baita beharrezkoa (horregatik jarri dugu parentesi artean).

€

Magnitudearen izena

Ikurra

erresistibitatea
energia elektrikoa
lana

–

€

[A] /[ B] , [A] ⋅ [B]

r
E
W
−1

€
A]
[
€
edo
€
[B]

Unitatearen
adierazpen sinbolikoa
Ω ⋅ m (edo Ω m)
kW ⋅ h (edo kWh )
N ⋅ m (edo N m )

Irakurbide
teknikoa
ohm (bider) metro
kilowatt (bider) ordu
newton (bider) metro

€
€ unitateak
motako

€

Bi oinarrizko unitateren arteko zatiketaren emaitza dira. Bi aukera
ditugu, bai idazteko eta bai irakurtzeko ere.

€
€
Magnitudearen izena
abiadura

Ikurra
v

Unitatearen
adierazpen sinbolikoa
m
m/s edo
s

m ⋅s−1
€

Irakurbide
teknikoa
metro zati segundo
edo
metro segundoko
metro (bider) segundo
ber minus bat

Bada beste irakurbide bat, euskararen hizkuntza naturalarekin
€
baterago doana, baina gehiegi estutzean arazoak sortzen dituena. Izan
ere, neurriak ematean zalantza egongo bailitzateke /hamar metro
segundoko/ ala /segundoko hamar metro/ ordena aukeratzean? Euskarazko
esamolde naturala bigarrena dela dirudi, baina teknikoki arazoak
dauzka, zeren, neurri osoan magnitudearen izena aipatzean, /segundoko
hamar metroko abiadura/ esan beharko baikenuke; baina hori
kontzeptualki desegokia izango bailitzateke, zeren, ezer izatekotan,
/segundoko hamar metroko desplazamendua/ izan beharko bailuke.
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[ A]
[B] ⋅ [C]
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motako unitateak

Honelakoetan, irakurbide teknikoa proposatzen dugu, zalantzarik
gabe, zeren magnitude fisiko horiek korapilatsuegiak baitira azalpena
hitz laburretan emateko. Eskema honetan ageri da modurik errazena:

€

[A] → A zati B (bider) C
[ ] [ ]
[]
[B] ⋅ [C]
Ikus koadroko adibideak:
Magnitudearen
izena
€

Ikurra

biskositatea

m

permitibitatea

e

eroankortasun
termikoa

l

Unitatearen
adierazpen sinbolikoa

Irakurbide
teknikoa

kg
m ⋅s
C
m⋅V
W
m⋅K

kilogramo zati metro
(bider) segundo

€

coulomb zati metro
(bider) volt
watt zati metro
(bider) kelvin

€

13.3.3. Unitate adimentsionalak
€ adimentsionalak daude, baina guztiek
Mota desberdinetako magnitude
dute ezaugarri komun bat: arrazoi (ratio) bat adierazten dute, hots, mota
bereko bi magnituderen arteko zatiketaren emaitza dira; hain zuzen,
horrexegatik dira dimentsiogabeak. Demagun, kasurako, angelu laua. Berez,
angelu lauaren unitatea bi luzera berdinen arteko zatidura modura definitzen
da: /R/ erradiodun zirkunferentzia-arkuaren luzera /R/ baliokoa denean,
horixe da, definizioz, zentroan kokaturiko /1 rad/ balioko angelua:
1 rad =

[R] = L = L0 da, /L/ «luzera» izanik.
R
. Analizatuz, [α ] =
R
[R] L

L0 adimentsionala da.

Gehien
erabiltzen diren unitate dimentsionalak angeluak eta portzentaje
€
motako erlazioak dira: €
€

– Angeluak. SI sisteman oinarrizko unitateekin batera onarturik daude
angelu lauen unitatea (radian) eta angelu solidoarena (estereorradian)
beren sinbolo eta guzti: /rad/ eta /sr/. Izatez [A] motako unitateak dira,
eta honela adierazten dira neurriak:
2π rad, 4 rad, π sr, 2,5 sr

Unitate horiez gain, angelu lauen kasuan, trigronometriako unitate
klasikoak ere erabiltzen dira: /gradua, °/, /minutua, ’/ eta /segundoa, ’’/.
Horien bidez honelaxe idazten dira neurriak, zenbakien artean
hutsarterik utzi gabe, baina unitate bakoitzaren arteko mailak hutsarte
batez bereizi:
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25° 32’ 25’’ edo 5’ 17’’

– Portzentaje motako magnitudeak. Neurturiko balio baten (x) eta
magnitude bereko erreferentziaren (A) arteko arrazoia adierazten dute.
Berez, magnitude adimentsionalak dira, baina, horrez gain, biderketa
bat egiten da zenbaki jakin batez; biderkatzailearen araberako izena
dute eta sinbolo berezia dute:
Definizioa

€
€
€

Sinboloa

x
⋅100
A
x
⋅1
A
x
⋅1000
A
x
⋅10 6
A
x
⋅1000
A

Izena/irakurbidea

%

portzentajea /ehunekobestea /ehuneko
hainbeste

1

batekobestea / bateko hainbeste

‰

milakobestea / milako hainbeste

ppm

milioiko hainbeste / milioiko parteak

ppb

bilioiko hainbeste / bilioiko parteak

€
€
Euskarari
dagokionez, bi ohar egin behar ditugu unitate horien idazkerari
eta esanahiari buruz:

– Ortotipografiako oharra. Lehenago aipatu dugunez, SI sistemako
araua gainerako unitatean bezala idaztea da, alegia lehenik zenbakia
ondoren hutsatea eta azkenik sinboloa: / 15 % /. Euskara orokorrerako
Euskaltzaindiak emaniko gomendioan, ordea, irakurbidean egiten den
bezalako ordenan idazten da sinboloa, / % 15 /, eta /ehuneko hamabost/
irakurtzen da. Dena den, artikulu€zientifikoetan guztiz egokia da ISO
arauak betetzea eta / 15 % / idaztea, espezialitateko testuetan
€
salbuespena eginez.
– Gauza bitxi modura esan behar da ezen ahozko euskaran ordenak
garrantzia duela €esanahiari dagokionez, /ehuneko/ hitzak termino
modura jokatzen baitu, bi adiera oso desberdinekin izena izan ala
izenlaguna izanik:
Multzokako zenbakia: ehuneko (iz.) = 100
Portzentajea adierazteko: ehuneko (izlag.) = %

Hortaz, oso balio desberdinak dituzte bi esamolde hauek:
hamar ehuneko = 10 · 100 = 1000
ehuneko hamar = % 10 = 0,10

13.3.4. Eskala-unitateak
Eskala (≈ eskailera) edo maila adierazten duten magnitudeak dira; horien
artean, fisikaren ikuspegitik, tenperatura da aipagarriena.
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– Maila adierazten duten magnitudeekin, kontzeptualki, ezin da erabili
ukan (du) aditza. Izatez, tenperaturarekin «maila» zein den edo
«maila» non dagoen adierazten da: horrexegatik erabiltzen dira
«graduak». Baina ezin dira graduak «zenbatu», kokapena adierazten
baitute, hots, «maila non dagoen». Beraz, honelaxe egokitu behar da
ondoko esaldia:
*gorputzak 10 ºC ditu → gorputzaren tenperatura 10 ºC da
gorputza 10 ºC-an dago
gorputza 10 ºC-ko tenperaturan dago

– Ortotipografia ere kontuan hartzekoa da eskala-unitateak adieraztean:
100 ºC = ehun Celsius gradu
25 ºR = hogeita bost Reamur gradu
415 ºF = laurehun eta hamabost Fahrenheit gradu

Ikus daitekeenez, horietan guztietan aposizio eran izendatzen dira
graduak, eskala proposatu zuen zientzialariaren izen propioa emanez,
eta idaztean, izen hori letra larriz emanez. Graduen idazkera
sinbolikoan, bistakoa denez, ° sinboloa zenbakitik banandurik eta
eskala-sinboloko letrari loturik idazten da. Horretaz azpimarratu behar
da ezen bestela jokatzen dela angeluen graduen sinboloekin, azken
kasu honetan zenbakiekin lotuta idazten baitira (minutuen eta
segundoen sinboloak bezala), honelaxe:
60º, 20’, 35”

– Orain arte aipaturiko tenperatura-unitateek eskala bateko kokapenak
baino ez dira. Bestelakoa da tenperatura absolutuaren kasua,
magnitude fisiko arrunta baita, eta kasu horretan kantitate bat
adierazten baita kontzeptualki. Gainera, tenperatura absolutuaren
unitatea SI sistemako oinarrizko unitatea da, /kelvin/ izenekoa. Kasu
honetan, unitate-izena letra xehez idazten da, eta sinboloa /K/ letra da,
/°/ sinbolorik gabea.
300 K = hirurehun kelvin

– Tenperaturen aipamena osatzeko, ohar bat egingo dugu euskaraz hotza
eta beroa adierazteko dauden esamoldeei buruz. Izan ere, azken aldion
zabaltzen ari den gaztelaniazko esamoldearen kalkoaren ordez,
esamolde egokiagoak erabiltzea komeni da:
*hotza daukat/dut → hotz naiz
hotzak nago = hotzak (hilda) nago
hoztuta nago, hotzez nago, hotzik nago

Beraz, /hotz izan, hotzak egon, hotzez egon edo hotzik egon/ modukoak
erabiltzea gomendatzen dugu, eta /eduki/eta /ukan/ aditzak baztertzea.
Dena den, /ukan/ aditza ere erabil daiteke /oinak hotz dauzkat/
esamoldean, alegia oinak nola dauzkagun adierazteko.

14. Neurriei buruzko esamoldeak
euskaraz
Ikasgai honetan neurriei buruzko esamoldeak aztertuko ditugu, era idatzian
eta ahozkoan sortzen diren egoerak aipatuz. Hamargarren gaian euskarazko
diskurtsoan sinboloak nola txertatzen diren ikustean, indar egin genuen
hizkera zientifikoan bereziki erabiltzen diren sinboloei zegokien arloan; eta
neurrien arazoa sinboloen problematikarekin loturik doa. Izan ere, neurriak
ere sinbolo eran adieraz daitezke, eta funtsezkoak dira zientzian; baina,
hortik aparte, neurriak funtsezkoak dira hizkera orokorrean. Erabilera zabala
dutenez, mota askotako esamolde orokorrak eratzen dira neurriekin, eta
horiek eragina dute baita hizkera zientifikoan erabiltzen diren esamoldeetan,
nahiz eta kasu honetan forma batzuk hizkera orokorrean baino gehiago
baliatzen diren, nolabaiteko esamolde tekniko «estandarrak» eratuz.

14.1. Neurriak euskaraz
Zientziaren arloan oinarri-oinarrizko eginbeharra da magnitude fisikoak
neurtzea. Eragiketa hori egin ahal izateko, aldez aurretik finkatuta eduki
behar dugu neurtze-prozesuan konparazioa egiteko aukeratuko dugun
erreferentziako unitatea. Eta konparazioko eragiketa horren emaitza
magnitudearen neurria da, noski, zenbaki batez eta unitate batez adieraziko
dena. Zehatzago esanik, neurriak dira magnitude fisikoak unitate batekin
konparatzearen emaitza, magnitudeak bere barnean unitatea zenbat aldiz
hartzen duen adierazten dutenak.
Aurreko gaietan ikusi dugunez, zenbakia eta unitatea sinboloen bidez
adierazten dira forma grafikoan, eta arau oso zehatzak daude idazteko
moduari dagokionez. Beraz, uste izatekoa da neurriak idazteko ere arau
horiek guztiak bete beharko direla. Bestalde, badakigu sinboloen ahozko
erabileran azalpena eta irakurbide teknikoa bereizten direla, eta era
bakoitzak bere erabilera-eremua duela. Horretan ere, uste izatekoa da
neurriekin berdin antzera jokatuko dela. Horregatik, labur bada ere, berriro
errepikatuko ditugu lehenago esandakoa gauza batzuk, baina oraingoan
neurriei aplikatuz; eta ondoren, neurriekin zerikusi zuzena duten beste
zenbait puntu ere aipatuko ditugu.
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14.1.1. Neurriak idazteko arauak euskaraz
Magnitude fisiko baten neurria era sinbolikoan adieraztean, lehenik
zenbakia eta ondoren unitatea idazten dira, elkarren segidan eta bien artean
hutsarte bat utziz. Arauek diotenez, bai zenbakiaren digituak eta bai
unitatearen sinboloa, biak ala biak, letrakera zuzenez idazten dira. Beraz,
honelaxe idazten dira magnitude fisikoen neurriak:
7 km, 25 m/s, 1,03 N/cm3

Zer esanik ez, neurriaren adierazpide sinbolikoan, zenbakiarekin batera,
beti idatzi behar da unitatearen sinboloa; hots, zenbaki hutsak ez du inolako
esanahi fisikorik, zenbaki hutsa izatearena baizik.
14.1.2. Neurriak ahoz adierazteko arauak euskaraz
Zenbakia beti idazten da unitatearen sinboloaren aurretik. Besterik da
nola irakurtzen den. Adierazpen sinbolikoen irakurbide teknikoaren arauak
kontuan harturik, irakurtzean ere, lehenik zenbakia irakurtzen da, eta
ondoren, unitatearen izena. Adibidez, aurreko neurrien kasuan:
Honelaxe idazten da
7 km
25 m/s
1,03 N/cm3

Honelaxe irakurtzen da
zazpi kilometro
hogeita bost metro zati segundo
edo
hogeita bost metro segundoko
bat koma zero hiru newton zati
zentimetro kubiko

Alegia, euskaraz ere zenbakiak aurretik irakurtzen dira, /1/ zenbakia izan
ezik, kasu horretan unitatearen atzetik irakurtzen baita, /bat/ esanez
(bizkaieraz /2/ zenbakia ere irakur daiteke atzetik, /bi/ esanez). Beraz,
honelaxe idatzi eta irakurriko dira neurri hauek:
Honelaxe idazten da
1V
1 ºC
1 MHz

Honelaxe irakurtzen da
volt bat
Celsius gradu bat
megahertz bat

Arau honek beste salbuespen bat du euskaraz portzentajeen kasuan (eta
milakobesteen kasuan), zeinean % sinboloa (baita ‰ sinboloa ere
milakobesteekin) zenbakiaren aurretik idazten den, eta ordena horretan
irakurtzen da:74
%4
‰ 67

ehuneko lau
milako hirurogeita zazpi

74
Ehunekoen erabilerari dagokion sinboloaz, Euskaltzaindiaren arauak dio aurretik eta
hutsarte batez idazteko, hots % 5 eran. Hala ere, ISO 31-0:1992(E) arauak alderantzizko
ordena eskatzen du, hutsarte eta guzti. Arauak dioenez, «% sinboloa 0,01 zenbakiaren
baliokidea da: 0,8 = % 80». Era berean, ‰ sinboloa 0,001 zenbakiaren baliokidea da: 0,071
= 71 ‰. Gure ustez, testu zientifikoetan egokiago litzateke ISO araua betetzea.
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14.2. Neurrien deklinabidea eta joskera75
Neurriek, magnitudeen tamaina adierazteko sinboloak izanik, sinboloen
trataera berbera dute. Beraz, zuzenean erabili ahal izango dira sinboloekin
modu orokorrean ezarritako arauak; esan nahi baita, neurriak (beren
osotasunean) unitate edo hitz bakartzat hartzen dira eta horrela hartzen dute
parte diskurtso mintzatuan eta idatzian.
14.2.1. Deklinabide-atzizkiak idazteko arau orokorra
Hauxe da neurriekin jarri beharreko deklinabide-atzizkiak idazteko arau
orokorra:
Deklinabide-atzizkia sinboloaren ondoren idazten da, unitate-sinboloari
marratxoz erantsita. Honelaxe:
15 km-ra, 5 kg-ko, 3 N/cm2-tik, 7 kW-ekoa

Deklinabide-atzizkia unitatearen izenaren arabera eransten da, alegia,
unitatea bokalez amaitzen denean atzizki hutsa, eta kontsonantez bukatzen
denan, /-e-/ epentetikoa eta guzti:
3 N/cm2-tik
7 kW-ekoa

hiru newton zati zentimetro karratutik
zazpi kilowattekoa

Salbuespen bakarra magnitudearen balioa 1 denean gertatzen da, orduan /bat/
hitza atzetik baitoa; beraz, izen osoa kontsonantez bukatzen baita:
1 km-ean
1 kg-ek

kilometro batean
kilogramo batek

14.2.2. Joskerazko arazoak eta aukerak neurriak adierazteko
Era deklaratiboan egiten direnean, mota askotako esamoldeak erabiltzen
dira hizkera orokorrean:
1a
1b
1c
1d
1e

Kalea 500 m luze da
Kalea 500 m-koa da
Kaleak 500 m du/ditu
Kaleak 500 m-ko luzera du
*Kaleak 500 m neurtzen du76

2a
2b
2c

Azalera 18 dm2 da / Presioa 40 N/cm2 (baliokoa) da
Azalera 18 dm2-koa da / Presioa 40 N/cm2-koa da
Gainazalaren azalerak 18 dm2 balio du/ditu
Balbulako presioak 40 N/cm2 balio du/ditu
Azalerak 18 dm2 -ko balioa du
Presioak 40 N/cm2 -ko balioa/neurria du

2d

€
€
75
Atal hau honako artikulu honetan oinarriturik dago. Etxebarria, J.R. (2006): “Neurriizenak eta neurri esamoldeak euskaraz”, Euskera, 51, 123-161.
76
Gure ustez esaldi hori baztertzekoa da fisikan; horregatik jarri diogu /*/ marka. Hain
zuzen, 14.4. atalean mintzatuko gara esaldi horren egokitasunaz.
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Kontura gaitezkeenez, esamoldeok bi multzotan sailkatu ditugu (1 eta 2).
Banaketa horretan fisikaren ikuspuntua hartu dugu kontuan, bigarren
multzoan magnitude fisikoekin esplizituki loturiko esamoldeak bildu
baititugu. Bereizketa hori nabarmentzeko, berriro aurkeztuko dugu
sailkapena, baina oraingoan esaldien osagaien izaera adieraziz:
1a
1b
1c
1d
1e
2a
2b
2c
2d

Objektuaren izena + neurria + magnitudeari buruzko adjektiboa + da
Kalea 500 m luze da
Objektuaren izena + neurria + -(e)koa + da
Kalea 500 m-koa da
Objektuaren izena ergatiboan + neurria + du/ditu
Kaleak 500 m du/ditu
Objektua ergatiboan + neurria + -(e)ko + magnitudearen izena + du
Kaleak 500 m-ko luzera du
Objektuaren izena ergatiboan + neurria + neurtzen du/ditu
*Kaleak 500 m neurtzen du (gaztelaniazko kalkoa)
Magnitudearen izena + neurria + (baliokoa) + da
Azalera 18 dm2 da
Presioa 40 N/cm2 (baliokoa) da
Magnitudearen izena + neurria + -(e)koa + da
Azalera 18 dm2-koa da
Presioa 40 N/cm2-koa da
Magnitudearen izena ergatiboan + neurria + balio du/ditu
(Gainazalaren) azalerak 18 dm2 balio du/ditu
(Balbulako) presioak 40 N/cm2 balio du/ditu
Magnitudearen izena ergatiboan + neurria + -(e)ko + balioa du
Azalerak 18 dm2 -ko balioa du
Presioak 40 N/cm2 -ko balioa/neurria du.

Agerikoa denez, bigarren multzo esamoldeetan magnitude fisikoen
€
izenak ageri dira (letrakera
lodiz); horiek izango dira, hain zuzen ere,
€
neurriekin gehien erabiliko
ditugunak hizkera teknikoan.
14.2.3. Neurriei buruzko galderak egiteko hainbat aukera
Lehenago ikusitako esamolde bakoitzari zenbait galdera dagozkio; izan
ere, kasu batzuetan zalantzazkoa da zein ote den benetan azpian dagoen
galdera edota aukera bat baino gehiago dagoen:
1a
1b
1c
1d
1e
2a
2b

Zenbat metro luze da kalea?
Zenbat metrokoa da kalea?
Zenbatekoa da kalea?
Zenbat metro ditu kaleak?
Zer luzera du kaleak?
Zenbat metroko luzera du kaleak?
Zenbateko luzera du kaleak?
*Zenbat neurtzen du kaleak?
Zenbat da presioa?
Zer baliokoa da presioa?
Zenbat dm2-koa da?
Zenbatekoa da azalera?
Zenbatekoa da azalera dm2-tan?
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Zenbat balio du presioak?
Zenbateko balioa du azalerak?

14.2.4. Hizkera teknikoan erabili ohi diren neurri-esamoldeak
Nolanahi den, euskara teknikoan horrelako esamolde eta galdera batzuk
nagusitzen ari dira praktikan. Normalean, magnitude fisikoen inguruko
neurri-esamoldeetan objektua ez da adierazten, magnitude fisikoa baizik,
horixe baita neurturikoa. Eta magnitude fisikoak adjektiborik hartzen ez
duenez, zuzenean ematen da aditzera zer balio duen. Horrelakoetan
erabiltzen diren esamoldeak bi mota nagusitakoak izan daitezke.
– Batetik, atzizki gabekoak daude, absolutiboan zein ergatiboan emanak
(alegia, 2a eta 2c egituradunak):
Presioa 40 N/cm2 da. Azalera 18 dm2 da.
Presioak 40 N/cm2 balio du. Azalerak 18 dm2 balio du.

Bestetik, atzizki bidezkoak (2b eta 2d); dena den, hauek ere
€
€
absolutiboan
zein ergatiboan
eman daitezke:
€
€
Presioa 40 N/cm2 -koa da. Azalera 18 dm2 -koa da.
2
Presioak 40 N/cm -ko balioa/neurria du. Azalerak 18 dm2 -ko balioa du.

– Dena dela, aurreko neurri-esamoldeak alderantzizko ordenan agertzen
€
dira €
sarri diskurtsoan.
€
€
Kimikako kondizio (edo baldintza) estandarrak
ºC-ko tenperatura dira.

pascaleko presioa eta 0

14.2.5. Zenbatekoa da torlojua?
Aparteko aipamena egin behar da teknologiaren arloan oso erabilia den
esamolde bati buruz; hori da, hain zuzen, /zenbatekoa?/ galderarekin lotura
estua duena. Izan ere, kontuan izan behar ezen teknologiaren arloan
hainbeste pieza eta eragiketa estandarizaturik eta zehazki definiturik daudela
ISO arauetan.
Arau horien arabera, neurri jakineko piezak fabrikatzen dira bakarrik;
esate baterako, torlojuen kasuan, 1,6; 2; 3,5; 3, 4... milimetroko diametroak
dituzten torlojuak fabrikatzen dira, eta ez, adibidez, 1,8 mm-koak. Gauzak
horrela, guztiz egokia da
Zenbatekoa da torloju hori?
Torlojua 4 mm-koa da

galdetzea, euskaraz mintzatu diren tailerretan ohiko esamoldea izan dena,
oso aspalditik. Nolanahi dela, estandarizatu gabeko elementu edo piezei
buruz galdetzean,
Zer neurrikoa da pieza hori?

esaten ohi da. Azken esamolde hau, gainera, oso egokia da neurketen
emaitzak adierazteko, 14.4. atalean ikusiko dugunez.
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14.2.6. Zenbat metro luze? Zenbat kilo irin? Zenbat litro ur?
Objektuen eta magnitudeen neurriak esaldietan txertartzean, zenbait
esamolde jakin erabiltzen dira euskara zaharrean, ondo finkaturik daudenak,
jarraian egiturazko eredu modura aipatuko ditugunak.
– Zenbat metro luze? Objektuen neurri linealen kasuan (luzerak
adierazten dituztenak), euskaraz bada esamolde klasiko bat, orain
arteko testu arruntetan sarri erabilia eta objektuen magnitude linealei
dagokiena. Esamolde horretan, neurturiko magnitudearen izaerari
buruzko informazioa ere ematen da objektuari dagokion adjektibo
baten bidez.
Kalea 500 m luze da.
Autobidea 10 m zabal da.
Igerilekua 2 m sakon da.
Soroa 120 metro luze eta 90 metro zabal da.

Esamolde hori erraz
geometrikoekin loturik.

erabil

daiteke

geometrian,

objektu

segmentua 10 m luze da.
Errektangelua 3 m luze eta 2 m zabal da.

Hauxe da horien guztien egitura:
Objektuaren izena + neurria + magnitudeari buruzko adjektiboa + da
segmentua + 10 m +
luze
+ da

Esamolde egoki eta zehatza da, baina tamalez, oso mugatua da
objektu eta magnitude fisikoen kasuan, zeren [A] motako unitate
batzuekin bakarrik aplika baitaiteke, bereziki luzerekin; izan ere,
horiekin adjektibo egokia erabil daiteke (aurreko kasuan, segmentuari
dagokion magnitudea luzera bat izanik, luze). Modu berean erabil
daitezke zabal, sakon, garai eta gisa horretakoak, baita betiere egitura
bakunei buruzko unitateen kasuan. Euskara zaharreko esamoldeak
dira, jatorrak eta egokiak, baina ia bakarrik luzerekin erabiltzen dira.
Labur esanda, matematikaren arloan, esamolde hau objektu
geometrikoen neurri linealekin erabiltzen da soilik, eta ez dirudi
gainerako magnitude fisikoen kasuan aplika daitekeenik, ez baitago
adjektibo egokirik magnitude fisikoei lotzeko, luzeren kasua alde
batera utzita.
– Zenbat kilo irin? Zenbat litro ur? Materia-kantitateekin (masak) eta
edukierekin (bolumenak) soilik. Hauxe da esamolde hauen egitura:
Neurria (zenbakia+ unitatea) + materialaren izena (mugagabean)
23 kg
+
irin

Oso erabilgarriak gertatzen dira kimikan, nahasteen edo erreakzioen
osagaien kantitateak adierazteko, eta modu naturalean txertatzen dira
diskurtsoan:

Neurriei buruzko esamoldeak euskaraz

173

Gehigarria osatzeko 30 g amonio nitrato 100 mL disolbatu dira uretan.
Erreakziorako 500 L aire lehor behar dira.
Hauxe da gasaren konposizioa: 9 g helio, 12 g karbono dioxido eta 20 g
nitrogeno

Deklinabide-atzizkia esamolde osoari
orokorreko esamolde arruntetan bezalaxe.

eransten

zaio,

hizkera

[100 mL ur]etan disolbatu dira.
[5 kg sagar]rek [3 kg madari]k adina balio dute.

14.3. Dirua, neurri berezia
Dirua magnitude berezia da, sinbolikoki idaztean zenbaki batez eta
monetaren sinboloaz osatzen dena. Diru kantitateak neurriak dira, eta
neurrien ezaugarriak dituzte. Beraz, ahozko zein idatziko diskurtsoan
integratzean, kontuan eduki behar dira orain arte modu orokorrean
esandakoak, hots, nazioarteko izendapenak, sinboloak eta arau
ortotipografikoak, eta baita lurralde bakoitzeko ohiturak ere, zeren azken
batez, estatuak izaten dira beren monetaren inguruko zehaztasunak arautzen
dituztenak.
14.3.1. Diruaren idazkera eta irakurbidea
Dirua moneta-unitatetan adierazten da, eta unitate bakoitzak bere
sinboloa du. Dena den, aurrera egin baino lehen, sarri nahasturik agertzen
diren bi kontzeptu bereiztea komeni da, gero izendapen zehatzak egiteko.
– Batetik, /txanpon/ edo /diru xehe/ hitzak ditugu, ingelesezko /coin/
hitzaren baliokideak direnak. Metalezko pieza txikiak dira, diru
kantitate txikietan erabiltzen direnak. Billeteak edo diru-paperak ez
dira txanponak, noski.
Poltsikoan 2 €-ko txanpon bat daukat.

– Bestetik, /moneta/, /dirua/ eta /dibisa/ hitzak ingelesezko /currency/ hitzaren
baliokideak. Estatu bakoitzeko diru-unitate ofizialari deritzo horrela,
gainerako estatuetako diru-unitateekin trukatzeko balio duena, trukebalioaren bitartez. Edozein moneta billetetan, txanponetan edo
kreditu-txarteletan erabil daiteke.
Europar Batasuneko moneta ofiziala euroa da.

Moneta bakoitzak bere sinboloa du, batzuetan letra arrunta eta beste
batzuetan karaktere berezia dena, hala nola:
€
$
£
pta
FF

euroa
dolarra
libra esterlina
pezeta
libera (franko frantziarra)

Euro-zentimoak ere erabiltzen dira, beren sinbolo eta guzti:
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cent zentimoa (ez da zent. edo zent)
15,45 € edo 15 € 45 cent

Kasu horretan /cent/ ere sinboloa da; beraz, ez da /zent./ edo /zent/ idatzi behar.
14.3.2. Diruaren deklinabidea eta joskerazko zenbait arazo
Diru kantitate osoa neurri bat izanik, diruak neurrien trataera du:
– Kantitate osoa sinbolotzat hartzen da, aldaezin gisa eta hitz bakarra
balitz bezala deklinatzen da. Ondorioz, sinbolo osoari gehitzen zaio
atzizkia, marratxo batez banaturik:
31 €-ko alkandora
15 €-ko salneurria

– Deklinabide-atzizkia gehitzeko, Euskaltzaindiaren 34. araua hartu
behar dugu kontuan (Hiru kiloko haurra, lau hankako mahaia
izenekoa). Horren arabera, /-(e)ko/ atzizkia hobesten da /-(e)tako/
atzizkia baztertuz, magnitude fisikoen neurriekin egiten dugun era
berean, eta honelako esamoldeak geratzen dira
Litroa hamar euroan saltzen da (ez *eurotan)
Litroa 10 €-an saltzen da

– Zenbait ohar diruaren erabilera arruntaz.
• Salgaien prezioaz galdetzeko modu bi modu erabiltzen dira
gehienbat, biak egokiak, nahiz eta bat euskalki batean bain
erabiltzen ez den:
Zenbatean saltzen duzu tomatea?
Zegan dago tomatea? (Bizk.)

Agerikoa denez, hizkera arruntekoak dira biak, azoka eta
merkatuetan erabiltzeko egokiak.
• Bi atzizki erabil daitezke, /-e(ko)/ eta /-aren/, baina bada ñabardura
bat, bien esanahia bereizteko erabiltzen dena. Azter ditzagun bi
esaldi hauek:
Ekarri sei euroko kafea
Ekarri hamabi euroren kafea

Nolabait bereizteko, lehenengoaren kasuan adierazten nahi dugu
kafe-mota jakin baten kiloak sei euro balio duela, eta hain zuzen
ere mota horretakoa nahi dugula, nahiz eta bestelako prezioetakoak
ere badauden. Bigarrenaren kasuan, bestelako ñabardura egin nahi
dugu, nolabait esanez guztira hamabi euro gasta ditzala kafetan,
hots, mota bakarra egonik hamabi euroren truke ematen diotena
ekartzeko; alegia, kiloaren prezio lau euro bada, hiru kilo ekarriko
ditu. Gastatu beharreko maila adierazten du horrek ondoko
esamoldean bezala:
Mila euroren aurrekontua
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Kasu horretan mila euro gastatu ahal izango dira, gehienez. Dena
den, bigarren esamoldea honelaxe ere eman daiteke:
Ekarri hamabi euro kafe

Modu berean autobideko zerbitzugunean honelaxe eska dezakegu:
Jarri hogeita hamar euro gasolina

hau da, lehenego /zenbat litro ur?/ edo /hamar kilo sagar/ esamoldeetako
egitura bera erabiliz.

14.4. Neurtu eta pisatu aditzak
Magnitude fisikoen kasuan egin beharreko eragiketa nagusia neurtzea da.
Hori dela eta, behin eta berriro erabili behar izaten da neurtu aditza. Hizkera
teknikoan neurtzea hitzak oso adiera zehatza du, eta horrek berekin dakar
eragiketa hori egitean darabiltzagun egitura sintaktikoen murrizketa, forma
jakin bat hobestera eramaten gaituena. Horretaz arituko gara atal honetan.
14.4.1. Neurtu aditzaren erregimenaz
Hizkera arruntean, bi esanahiz erabiltzen da neurtu aditza. Batetik,
esanahi zaharra du, jatorra, zeinean «norbaitek edo zerbaitek gauza bat
neurtu» duela adierazten den:
Igeltseroak gela neurtu du
Dinamometroak indarra neurtzen du

Bestetik, esanahi berria dago, gure ustez hizkera zientifikoan desegokia
dena, zeinean «norbaitek edo zerbaitek neurri bat neurtu» duela adierazten
den:
??Isats eta guzti sugandilak 25 cm neurtzen du/ditu.
??Mahaiak laurogei zentimetro neurtzen ditu.
?? Jokalari horrek bi metro neurtzen ditu.

Horrelako esaldiak dokumentatuta daude, eta ez dagokigu guri esatea
«gaizki» daudenik. Baina, kontua da ea horrela jokatu behar ote dugun
hizkera zientifiko-teknikoan ere. Mota honetako esaldiak erabiliko ote
ditugu?
??Etxe horrek hamar metro neurtzen du.
??Angelu horrek 10º neurtzen ditu.
??Egitura horrek 10-15 nm bitartean neurtzen du.

Gure ustez, aurreko esaldiak gaztelaniazko kalko okerrak direlakoan, eta
kontzeptualki zientzian «neurtzea» zer den kontuan izanik, horien ordez
neurria izan motako esamoldeak erabiltzea hobesten dugu; honelakoak, hain
zuzen:
Etxe horrek hamar metroko neurria/luzera du.
Etxe hori hamar metrokoa da
Etxe horrek hamar metro du/ditu (luzean/luzeran)
Angelu horrek 10º-ko neurria/zabalera du.
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Angelu horrek 10º du/ditu.
Egitura hori 10-15 nm-koa da.
Egitura horren neurria 10-15 nm bitartekoa da.

Lehenago aztertutako eredua ere erabil daiteke horretarako:
Etxe hori hamar metro luze da.
Angelua 10º zabal da.
Egitura hori 15 nm luze da.

Dena den, neurtu aditzak erabilera zuzen eta egokia du neurtzeko ekintza
adierazten denean.
Topografoak hamar aldiz neurtu du bi mendien arteko distantzia.
Dinamometroa indarra neurtzeko erabiltzen da.
Tunel mikroskopioaz zenbait nanometroko egiturak neur daitezke.

14.4.2. Pisatu vs pisua izan
Nahiz eta kontzeptualki, fisikaren ikuspegitik, neurtu eta pisatu (hots,
pisua neurtu) aditzak mota berekoak diren, zalantzan dago euskararen
pragmatikaren ikuspuntutik pisatu aditzaren kasuan berdin jokatu behar ote
den. Izan ere, literaturan ondo dokumentaturik daude
Mikelek hirurogeita bost kilo pisatzen du

gisako esaldiak. Nolanahi den, gure ustez, kasu honetan ere, hizkera
zientifiko-teknikoan hobestekoak dira pisua izan motako esamoldeak,
teknikoki zehatzago baitoaz pisu kontzeptuarekin (gutxienez, fisikaren
arloan). Alegia, fisikan hobetsi egingo genituzke
Mikelek hirurogei kiloko pisua du
Mikelen pisua hogeita bost kilo da

motako esamoldeak, ondo dokumentaturik daudenak. Zer esanik ez,
esamolde egokiak lirateke honako hauek:
Zer pisatu duzue laborategian?
Laborategian laginak pisatu ditugu balantza elektronikoarekin.

15. Eragiketa aritmetikoen
adierazpidea
Gaur egun, eskolan ikasten da eragiketa aritmetikoak ahozko diskurtsoan
adierazteko modua, umetan, eta horregatik naturaltzat hartzen ditugu
horretarako behar-beharrezkoak diren esamoldeak, ohiturazkoak baitira,
euskarazko irakaskuntza normalizatzen hasi denetik. Baina, egia esan,
ohitura hori azken berrogei urteotan landu da bereziki; izan ere, erabateko
normalizaziora eraman nahi duen bidea duela gutxi lantzen hasitakoa da.77
Kapitulu honetan, gure aurrekoek eginiko lanak izango ditugu kontuan, hori
bai, gaur egungo idazkera estandarra erabiliz. Zehaztu dezagun, halaber,
hizkuntzari dagokionez, hizkera tekniko-zientifikoaren eremuan sartuko
garela erabat, zenbait kasutan hizkera orokorreko egitura eta joskera
arruntak gaindituz. Hain zuzen, kapitulu honetan eskolarako eredu teknikozientifiko estandarra azalduko dugu.

15.1. Zenbakien arteko oinarrizko eragiketa aritmetikoak
Honako eragiketa aritmetiko hauek aztertuko ditugu banan-banan: batetik,
oinarrizko eragiketak (batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketa) eta bestetik,
horietatik eratorriko beste batzuk (berreketa, erroketa eta logaritmoak).
Kasu bakoitzean, elementu hauek aztertuko ditugu: ikurrak eta esamoldeak,
eragiketako osagaien izenak, eragiketa osoen adierazpide mintzatua edo
irakurbidea, eta adibideak.
15.1.1. Batuketa
Eragiketa hau adierazteko, /batu/ eta /batuketa egin/ aditzak erabiltzen dira,
biak ala biak modu bertsuan. Modu sinbolikoan idazteko, batuketa bera
adierazteko, /+/ zeinua erabiltzen da, eta horren emaitza /=/ sinboloaz
77

Hizkera teknikoaren normalizaziorako bidearen lehen oinarria honako liburu hauetan
proposatu eta finkatu zen, batez ere: Euskaltzaindia, (1975): Zortzi urte arteko Ikastola
Hiztegia, (Euskera XXX separata), Donostia. Zalbide, M. (1978): Matematika. Hiztegia,
hizkera, irakurbideak, Jakin-UZEI, Zarautz. Ensunza, M. (1983): Alfabetatze Zientifikoa.
Zenbakiak / unitateak /irakurketa / eragiketak / esamoldeak, UEU, Iruñea. Geroago,
Ensunzak zabalago landu zuen gai hori bere doktorego-tesian. Ensunza, M. (2001): Ikur eta
zeinu bidezko adierazpen matematiko-fisikoen irakurbidea. Bilakaera historikoaren
azterketa eta zenbait proposamen berri.
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banantzen da, beti ere zenbakien eta sinboloen artean hutsartea utziz, horrela
agintzen baitu ISO arauak. Euskaraz, sinbolo horiei /gehi/ eta /berdin/ deritze,
hurrenez hurren, modu estandarrean; hortaz, honelaxe egiten da eragiketaren
irakurbide teknikoa:78
a+b=c
3+5=8

a gehi be berdin ze
hiru gehi bost berdin zortzi

Agerikoa denez, irakurbide teknikoan ez da joskera naturala erabiltzen;
besterik da nola azaltzen den jardun mintzatuan, zeinean modu naturala
baliatzen den, eta hori modu askotara egin daiteke, esate baterako honela:
3+5=8

hiru eta bost batuz zortzi lortzen da
hiru eta bost batuz gero lortzen den emaitza zortzi da
hiru eta bosten arteko batura zortzi da

Batuketa eragiketa trukakorra izanik, bertan parte hartzen duten bi
osagaiei /batugaiak/ deritze, biei berdin; izan ere emaitzari dagokionez, ez dio
axola batugaien ordena zein den. Eragiketaren emaitzari /batura/ deritzo.
Eragiketako irakurbide teknikoa nolakoa den adierazteko, adibide
praktiko bat azalduko dugu. Horretarako, ondoko irudian datorren batuketa
nola irakurtzen den azalduko dugu.

Lehenik batekoen batuketa irakurtzen da (irakurketa tekniko estandarra
eginez), honelaxe:
bost gehi zortzi berdin hamahiru; hiru, bururako bat

Ondoren, hamarrekoen batuketa:
buruko bat gehi zazpi berdin zortzi, gehi sei berdin hamalau; lau, bururako
bat.

Azkenik, ehunekoen batuketa:
buruko bat gehi lau berdin bost, gehi bi berdin zazpi.

Emaitza honelaxe adierazten da:
zazpiehun eta berrogeita hiru.

Kontura gaitezen tartean bi hitz erabili ditugula, esamolde naturalak
erabiliz: /bururako bat/, izan ere burura eramatekoa eta han gordetzekoa baita,
eta /buruko bat/ han gogoratu eta handik ateratzekoa baita. Horixe da
78
Irakurbide teknikoa adieraztean, letrakera etzana erabiliko dugu kapitulu honetan.
Hizkera naturaleko testuak, ordea, letrakera zuzenez idatziko ditugu.
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irakurbide tekniko estandarra (bai terminoei dagokienez, eta bai esamoldeei
dagokienez ere), eskoletan ikasleekin erabili ohi dena.
15.1.2. Kenketa
Aurrekoaren antzera, kasu honetan /kendu/ eta /kenketa egin/ aditzak
erabiltzen dira. Modu sinbolikoan, kenketa bera adierazteko, /–/ zeinua
erabiltzen da, Euskaraz, sinbolo horri /ken/ deritzo modu estandarrean;
hortaz, honelaxe egiten da eragiketaren irakurbide teknikoa:
a–b=c
3 – 5 = –2

a ken be berdin ze
hiru ken bost berdin minus bi

Eragiketa hau ez da trukakorra, eta horrek berekin dakar eragiketaren
osagaiak modu desberdinean izendatzea. Hain zuzen honelaxe: lehenengo
osagaiari, zeinuaren aurrekoari, /kenkizun/ deritzo; bigarren osagaiari,
zeinuaren ondokoari, /kentzaile/; eta emaitzari, /kendura/.
Eragiketako irakurbide teknikoa nolakoa den adierazteko, ondoko irudian
datorren kenketa nola irakurtzen den azalduko dugu.

Lehenik batekoen kenketa irakurtzen da:
bost ken zortzi ezin da; hamabost ken zortzi berdin zazpi; zazpi, (eta)
bururako bat.

Ondoren, hamarrekoen kenketa:
bi ken buruko bat berdin bat; bat ken bost ezin da; hamaika ken sei berdin
bost; bost, (eta) bururako bat.

Azkenik, ehunekoen batuketa:
zazpi ken buruko bat berdin sei; sei ken bi berdin lau.

Emaitza honelaxe adierazten da:
laurehun eta berrogeita hamazazpi.

Aurrekoa irakurbide tekniko estandarra den arren, bada estandartzat har
daitekeen ohiturazko beste irakurbide bat. Honakoa:
Batekoen kenketa: zortzitik hamabostera, zazpi; zazpi, bururako bat.
Hamarrekoen kenketa: buruko bat eta sei, zazpi; zazpitik hamabira, bost;
bost, bururako bat.
Ehunekoen kenketa: buruko bat eta bi, hiru; hirutik zazpira, lau.

Ikus daitekeenez, irakurbide honetan joskera naturala baliatzen da, atzizki
eta guzti.
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15.1.3. Biderketa
Aurrekoaren antzera, kasu honetan /biderkatu/79 eta /biderketa egin/ aditzak
erabiltzen dira. Modu sinbolikoan, biderketa bera adierazteko, /·/ eta /×/
zeinuak erabiltzen dira, Euskaraz, sinbolo horiei /bider/ deritze modu
estandarrean; hortaz, honelaxe egiten da eragiketaren irakurbide teknikoa:
a·b=c
3 × 5 = 15

a bider be berdin ze
hiru bider bost berdin hamabost

Eragiketa hau trukakorra denez, maila bereko osagaiek hartzen dute parte
eta biei /biderkagai/ deritze; dena den, bestelako izendape hauek ere erabiltzen
dira: /biderkatzaile/ eta /faktore/. Emaitzari /biderkadura/ deritzo.
Ondoko adibidean, zenbait digitu dituzten zenbakien arteko biderketak
nola irakurtzen diren azaltzen da:

Batekoaren biderketa honelaxe egiten da:
bat bider hiru berdin hiru; bat bider bost berdin bost; bat bider lau berdin
lau.

Batekoaren biderkadura partziala bere tokian jarri ondoren, hamarrekoaren
biderketa partziala hasten da, digituak ezkerrerantz toki bat desplazatuz,
noski:
sei bider hiru berdin hamazortzi, zortzi eta bururako bat; sei bider bost
hogeita hamar, eta buruko bat, hogeita hamaika, bat eta bururako hiru; sei
bider lau hogeita lau, eta buruko hiru, hogeita zazpi.

Azkenik, ehunekoaren biderketa partziala egiten da, digituak beste toki bat
gehiago desplazatuz ezkerrerantz:
bi bider hiru berdin sei; bi bider bost berdin hamar, zero eta bururako bat;
bi bider lau zortzi, eta buruko bat, bederatzi.

Bukatzeko, hiru biderkadura partzialen batuketa egiten da, digituen posizioa
errespetatuz:
hiru; bost gehi zortzi berdin hamairu, hiru eta bururako bat; buruko bat gehi
lau berdin bost, gehi bat berdin sei, gehi se berdin hamabi, 2 eta bururako
bat; zazpi gehi buruko bat berdin zortzi; bi gehi bederatzi berdin hamaika,
bat bururako bat; buruko bat.

Batuketa horren emaitza da biderkadura osoa.
79
Kasu honetan desegokitzat jotzen da testu batzuetan agertzen den /bidertu/ forma.
Euskaltzaindiaren Hiztegi Batuan honelaxe dator: /bidertu* e. biderkatu/.
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15.1.4. Zatiketa
Laugarren oinarrizko eragiketa zatiketa da; kasu honetan /zatitu/ eta
dira. Zatiketa modu sinbolikoan idazteko, /:/
biak ala biak. Sinbolo horiek /zati/ esanez
irakurtzen dira modu estandarrean; hortaz, honelaxe egiten da eragiketaren
irakurbide teknikoa:

/zatiketa egin/ aditzak erabiltzen
eta / zeinuak erabiltzen dira,

a:b=c
15/5 = 3

a zati be berdin ze
hamabost zati bost berdin hiru

Eragiketa hau ez da trukakorra, eta ondorioz, bi osagaiek izen desberdina
dute: lehena /zatikizuna/ da (/a/ eta /15/, aurreko adibideetan), eta bigarrenari
/zatitzailea/ deritzo (/b/ eta /5/); eragiketaren emaitza /zatidura/ da (/c/ eta /3/).
Bestalde, kontuan eduki behar da ezen zatiketaren emaitza ez dela beti osoa
izaten, eta zatiduraren parte osoaz gain, kontuan hartu behar izaten dela,
osoa ez den /hondarra/, ondoko adibidean /14/ balio duena.

Askotan zatiketak zenbaki frakzionario modura. Horrelakoei zatiki edo
frakzio ere baderitze, eta zenbaki horien bi osagaiek izen berezia hartzen
dute:

Zenbaki frakzionarioei buruzko xehetasunak 9. kapituluan aipatu ditugu
jadanik, zenbakien erabilera aztertzean.
15.1.5. Berreketa
Izatez, berreketa zenbaki bat bere buruarekin behin eta berriro biderkatuz
lortzen den biderketa errepikatua baino ez da. Eragiketa hau adierazteko
erabiltzen diren aditzak /berretu/ eta /berreketa egin/ dira. Zenbakiari berari
/berrekizuna/ deritzo, eta zenbat zenbaki berdin biderkatzen diren adierazten
duen zenbakiari /berretzailea/ edo /esponentea/ deritzo. Bi eratara idatzi ohi da
berreketa modu sinbolikoan, eta bakoitzak bere irakurbide teknikoa du.
Lehenean, berrekizuna idatzi ondoren berretzailea goialdeko indize modura
idazten da, huts-hutsik, bestelako zeinurik gabe, eta /ber/ irakurtzen da:
ab = c
24 = 16

a ber be berdin ze
a ber lau berdin hamasei
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Bigarrenean, funtzio esponentzialaren /exp/ sinboloa adierazten da, eta
/esponentzial/ irakurtzen da:
aexp b = c a esponentzial be berdin ze
2exp 4 = 16 bi esponentzial lau berdin hamasei

Irakurbide estandarrari dagokionez, salbuespena egiten da berretzailea /2/
edo€/3/ zenbakia denean, horiekin /karratu/ eta /kubo/ hitzak erabiltzen baitira,
€
hurrenez
hurren, ondoko adibideetan adierazten den bezala:
52 = 25
53 = 125

bost karratu berdin hogeita bost
bost kubo berdin ehun eta hogeita bost

15.1.6. Erroketa
Berreketaren alderantzizko eragiketa da. Honelaxe adierazten da erroketa
eta hauxe da berretarekin duen erlazioa:
b

a = c ⇔ a = c b = c ⋅ c ⋅ ... ⋅ c (b aldiz)

3

64 = 4 ⇔ 4 3 = 4 ⋅ 4 ⋅ 4 = 64

Eragiketa hau adierazteko erabiltzen diren aditzak /erroak lortu/, /erroak atera/
eta €/erroketa egin/ dira. Erroketa aplikatzen zaion /a/ zenbakiari /errokizuna/
€
deritzo,
zenbat erro diren adierazten duen /b/ indizeari, /errotzailea/, eta /c/
emaitzari, /erroa/ edo /errodura/. Irakurbide teknikoa honelaxe gauzatzen da:
b

a=c

be-erro a berdin ze

5

243 = 3

bost-erro berrehun eta berrogeita hiru berdin hiru

Kasu honetan ere salbuespena egiten da errotzailea /2/ edo /3/ zenbakia
€
denean,
orduan /erro karratu/ eta /erro kubiko/ esamoldeak erabiltzen baitira:
€

2

3

erro karratu hiru

3

17

erro kubiko hamazazpi

15.1.7. Logaritmoak
€

Logaritmoa
ere berreketaren alderantzizko eragiketa da, baina osagaiak
€
beste ordena batean harturik. Kasu honetan, hauxe da bi eragiketa horien
arteko erlazioa:
log a b = c ⇔ b = a c
log10 1000 = 3 ⇔ 10 3 = 1000

Logaritmo funtzioaren azpiindize modura jarritako /a/ zenbakia
€
logaritmoaren
/oinarria/ da. Hauxe da adierazpen osoaren irakurbide teknikoa:
€

log a b = c
logaritmo a oinarrian be berdin ze
log10 1000 = 3 logaritmo hamar oinarrian mila berdin hiru

Izatez, oinarria edozein zenbaki oso izan daiteke, baina praktikan hiru
€ baino ez dira erabiltzen (/10/, /2/ eta /e/ zenbakiei dagozkienak), eta
oinarri
€
bakoitzak
bere izena ematen dio logaritmoari:
x = log10 b = log b

€

logaritmo hamartarrak
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x = log 2 b
x = log e b = ln b
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logaritmo bitarrak
logarimo nepertarrak / logaritmo naturalak

€ Polinomioen arteko oinarrizko eragiketa aritmetikoak
15.2.
€

Polinomioen arteko eragiketa aritmetikokoak zenbakien artekoak bezalaxe
egiten dira, xehetasun txiki bat kontuan izanik, alegia, polinomioko
monomio bakoitzaren maila zein den (hots, ezezagunaren esponentea zein
den).
15.2.1. Batuketa eta kenketa
Bi eragiketa hauek bat bera dira, monomioaren zeinua kontuan hartuz
gero, batuketatzat har baitaitezke. Irudiko adibidean ikus daitekeenez,
eraiketa bideratzeko, aski da maila bereko monomioak bertikal berean
jartzea eta koefizienteen batuketa egitea.

Irakurbide teknikoari dagokionez, ez dago inolako arazorik, monomioak
biderketa eta berreketaz osaturik baitaude. Kasurako, aurreko eragiketaren
batura honelaxe irakurriko litzateke:
4x 4 − x 3 − 6x 2 − 2x + 7

lau ixa ber lau ken ixa ber hiru (ixa kubo) ken sei
ixa ber bi (ixa karratu) ken bi ixa gehi zazpi

Agerikoa denez, koefizienteen eta ezezagunaren arteko biderketei dagokien
€ zeinua ez da aipatzen.
/bider/
15.2.2. Biderketa
Polinomioen arteko biderketan, osagaien maila kontuan eduki behar da,
eta, ondorioz, mailaz mailako biderketa partzialak egin behar dira,
zenbakien kasuan batekoen, hamarrekoen... biderketa partzialak egiten diren
modu berean:

Kasu honetan ere, batuketak beti egin behar dira maila bereko monomioen
artean, eta horretarako funtsezkoa da osagaien antolamendua.
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15.2.3. Zatiketa
Zatiketaren kasuan, biderketaren kasuaren antzera, mailaz mailako
zatiketa partzialak egin behar dira, eta horrek eragiketa pausoz pauso
antolatzea dakar. Ondoko adibidea har daiteke azalpenaren eredu gisa.

Bertan ikus daitekeenez, zatitzailearen araberako zatiketa egiten da,
maila goreneko monomiotik hasita, eta zatiduraren monomio bakoitza lortu
ondoren, zatiketari dagozkion biderketak eta kenketak egin behar dira;
horregatik jarri dira /–/ zeinuak, zatiketa partzial bakoitza bideratzeko. Oro
har, zatiketak beti izango du bere hondarra.
Zer esanik ez, polinomioen arteko zatiketak modu frakzionarioan
adierazi ahal dira. Gure adibidean, honelaxe adieraziko litzateke aurreko
zatiketa:
2
x 2 + 4x + 5
= x + 3+
.
x +1
x +1

€

16. Matematika eta fisikako fraseologia
Matematika eta fisikaren arloan, badira klixe modura funtzionatzen duten
zenbait esamolde xume, gehienbat azalpenak ematean erabiltzen direnak,
eta irakasleei hainbat buruhauste sortzen dizkietenak. Ikasgai honetan,
horrelako batzuen aipamena egingo dugu, gomendio praktiko gisako
esamoldeak proposatuz, hala nola zenbait eragiketa matematikori
buruzkoak, edota proportzioei buruzkoak eta beste.

16.1. Kantitate eta kopuru ez-zehatzak emateko moduak
Hona hemen kantitate eta kopuru ez-zehatzak ematean kontuan hartu
beharreko gomendio praktikoak:
– Multzokako kopuruek zenbatzaile modura jokatzen dute, harturiko
multzoko kopuru ez-zehatza zenbatzaile arrunten eran baliatuz, eta
unitatearen izenaren aurrean idatzirik. Horixe da /dozenaka/, /ehunka/,
/milaka/, /milioika/ eta mota horretako hitzen kasua. Tradizio zaharrean,
aposiziozko egiturak izan dira, /lagunak milaka/ eredukoak; gaur egun,
ordea, zenbakien joko berean erabiltzen dira ia beti testu idatzietan,
alegia, /milaka lagun/ eredua hartuz:
Milaka lagun bildu ziren.
Han bildutako ehunka lagunei esan zien hori.
Duela milioika urte, inguru horretan dinosauroak bizi izan ziren.
Zenbait metrotik ehunka metrorakoak izan daitezke.
Ehunka edo milaka kilometrora egon arren, nahi duen tokira irits daiteke.

Berdin jokatzen dute hauek: /hamarka mila/, /ehunka mila/, /hamarka milioi/,
/ehunka milioi/, /milaka milioi/… Baita /dozenaka batzuk/, /milaka batzuk/,
/zenbait milaka/... eta gisa horretakoek ere.
Hamarka mila lagun bildu ziren manifestaziora.
Zenbait milaka galaxia (*zenbait galaxia milaka)
Milaka batzuk kartutxo (*milaka kartutxo batzuk)

– Bestetik, /Xtik gora(ko)/ eta /X inguru(ko)/ esamoldeek forma horixe baino
ezin dute hartu, esapide adberbialak baitira80:

80

Tradizioan forma hau dago: «zenbatzailea + izena + -(e)tik gora». Beraz, desegokiak dira
/*zortziehunetik gora metroko luzera/ eta /*sei milatik gora galaxia/ motakoak.
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Hamalau urtetik gorakoentzako ikuskizuna
Hogei mila pezetatik gora ordaindu zuen.
Neurtu zuen, bada, hiria makilaz, eta bi mila kilometrotik gora zen...
Aldi horretan, mila kilometrotik gora egin ditut bizikletaz Itsaso Beltzaren
kostaldeko errepideari jarraituz...
Bi mila urte inguru pasatu dira ordutik hona (*bi mila inguru urte...)

Gaur egungo testu teknikoetan ere egitura bera erabiltzen da, bai
magnitude fisikoekin eta bai bestelakoekin ere:
Zortziehun metrotik gorako luzera
Sei mila galaxiatik gora

Esapide adberbialak izaki, ezin zaie, beraz, bestelako atzizkirik
erantsi:
*Milatik gorak egin du ondo azterketa.
*Ehun lagun ingururi gertatu zaio hori.

Halakoetarako, beste esapide batzuk erabiltzen dira:
Mila lagunek baino/eta gehiagok egin du(te) ondo azterketa.
Gutxi gorabehera, ehun laguni gertatu zaio hori.
Ehun laguni edo gertatu zaio hori.
Hogei ikasle baino gehiago etorri ziren hitzaldira
(*hogei baino gehiago ikasle...)
Berrehun emakumek baino gutxiagok erantzun diote inkestari
(*berrehun baino gutxiago emakumek...)
Sei mila galaxia eta gehiago ikusten dira teleskopio horrekin
(*sei mila eta gehiago galaxia...)

– Nahiz eta euskara arruntean, ondoz ondoko bi zenbaki txikiren arteko
zalantza adierazteko, /bizpahiru/, /hiruzpalau/, /lauzpabost/ eta antzeko
hitzak erabiltzen diren (beti ere ondoz ondoko bi zenbakiekin
osatuak), zenbaki handien edo ondoz ondokoak ez diren zenbakien
kasuan, ezelako loturarik gabe aipatzen dira gutxi gorabeherako
zenbakiak (/hamar hogei (bat) lagun/) eta baita tarte horretan daudenak ere
(/hamar hogei lagun/ = ‘hamarretik hogeira bitarteko lagun kopurua’).
Horregatik, bi mugaren arteko kantitateak ematean, modu orokorrean,
zenbakiak bata bestearen ondoren ematea dirudi biderik egokiena
ahozko eran, eta bien artean marratxo bat jarrita idatzizko eran;
honela:
300-400 euro (bat) behar dira horretarako
Irakurtzean: «hirurehun-laurehun (bat) euro behar dira».

16.2. Magnitudeen kuantifikazio zehaztugabea
Testu teknikoetan, magnitudeen kuantifikazio zehaztugabea egitean,
kontuan hartu behar da magnitude horiek zenbakarriak diren ala ez. Oro har,
horren arabera erabakitzen da zein molde erabili: kopuruentzat (kantitate
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diskretuentzat, alegia), /asko edo gutxi/; neurrientzat, berriz, /handi edo txiki/,
/luze edo labur/ eta /altu edo baxu/ gisakoak.
Ildo beretik, /gehiago edo gutxiago/ moldekoak dagozkie kopuruei; eta neurri
edo magnitude jarraituei, /handiagoa edo txikiagoa/, /luzeagoa edo laburragoa/,
/altuagoa edo baxuagoa/ gisakoak. Irizpide bera da aplikagarri /-en/
superlatiboaren kasuan eta, oro har, /zenbat X/ eta /nolako X/ bereizkuntzari
dagozkion guztietan: /gehien vs handiena/, /gutxiegi vs txikiegia/…81
Nolanahi ere, bereizkuntza horren inguruko auzia ez da hain sinplea,
jarraiko zehaztapenetan ikusiko den bezala.
16.2.1. Ezaugarri jarraituak vs diskretuak.
Izatez edo oinarrian bederen zenbakarri ez diren izen askoren kasuan (eta
nabarmenenik likido nahiz gasen (edo halakotzat irudikatzen diren gaien)
kasuan), /zenbat X/ moldea erabiltzen da, ez kopurua adierazteko noski
(izenen adiera zenbakaitzaz ari baikara), eta ez neurria ere (ez baitira
irudikatzen halakoak gauza neurgarritzat), kantitatea baizik, hots, kantitate
jarraitua.
Beraz, /zenbat X/ moldea, kantitate diskretuak (kopuruak) ez ezik,
kantitate jarraituak adierazteko ere erabiltzen dugu:
ur/helio/gari/diru asko/gehiago/gutxi(ago/en)…

Jakina, «diskretu/jarraitu» tasun semantikoak moldakorrak dira, eta gerta
daiteke halako batzuk kopurutzat ere ulertu ahal izatea, adiera zenbakarria
emanez delako izenari:
Ur/ardo/gas/gari (mota) asko ditugu aukeran.

Inoizkako anbiguotasun hori ere kontuan hartu beharko da mota horretakoak
adierazterakoan. Dena den, aditzaren komunztadurak laguntzen du horretan,
pluralarekin komunztatu ohi baitira kopuruzkoak:
Gas(ik) gehienak ihes egin du ontzitik. [kantitate jarraitua]
Gas(ik) gehienek ihes egin dute ontzitik. [kantitate diskretua:

kopurua]

Gainera, zenbait neutralizazio gertatzen dira neurria adierazteko /nolako X/
moldearen eta kantitate jarraitua adierazteko /zenbat X/ moldearen arteko
oinarrizko oposizioan.
Izen abstraktuekin, bereziki, kantitate (jarraitu) negatibotzat adierazi ohi
dira neurri positiboen antonimoak:
lotsa handi(ago/en)a
lotsa gutxi(ago/en) [*lotsa txiki(ago/en)a]

81
Adizlagunen kasuan, ez da hain garbia kontua, zenbat eredukoak nagusitzen baitira
(berez kantitatea adieraztekoak direnak, alegia), ia erabat, gradua adierazteko ere: hainbeste
lehortu.
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Neutralizazio hori ageri-agerikoa da halako izen abstraktu arruntetan (lotsa,
beldur, indar, pazientzia…), non kopuru-adiera ez baita inondik inora normala
(???zenbait pazientzia).
Izen teknikoetan, berriz, edo izen beren adiera teknikoan (esate baterako,
eta horrelakoak termino gisa erabiltzen direnean),
beharrezkoa da oposizioari eustea, zeren batzuetan kopuru-adierarekin
izaten baita lehia, nolabaiteko gauzatzat irudikatzen baitira kontzeptuok, eta
orduan nolakoak diren edo zenbat diren berezi nahi izaten baita:

indar, erresistentzia…

erresistentzia/indar handi/txiki(ago/en)a [alegia, nolako erresistentzia /
indarra den]
erresistentzia/indar asko/gutxi(ago/en) [kasu honetan kopurua adierazi nahi
da: zenbat erresistentzia/indar diren]

Beraz, honelako esamoldeak erabiltzen dira kopuruen (kantitate diskretuen)
kasuan (/zenbat X/, pluraleko komunztadura):
Aldagai gehiago/gutxiago erabili behar ditugu.

Kopuru ez direnen (kantitate jarraituen) kasuan, berriz, honelakoak (/zenbat
X/, singularreko komunztadura):
Zenbat gari bil daitekeen makina berri horrekin.
Helio gehiegi/gutxiegi dauka ontziak.

Neurria (neurri ez zehatza) adierazteko, berriz, honelakoak (/nolako X/)
Motor horrek potentzia handia du. (*potentzia asko)
Presio handia behar da butanoa likido eran gordetzeko. (*presio asko)

Hizkera arruntean, neurri-irudikapenetik kantitate-irudikapenera aldatzea
gauza arrunt samarra da euskaraz (denbora luzea > asko), eta are joera
orokortzat har liteke edozer kantitatetzat irudikatzeko mugida hori
euskararen azkenaldiko bilakaeran (nola > zenbat maite zaitudan). Hala ere,
testuinguru teknikoetan bederen edo bereziki, eutsi egin behar zaio
bereizkuntzari:
Denbora gehiago hartu behar dira kontuan, kokaleku bakoitzari dagozkionak.
Denbora luzeagoa behar luke esperimentuak, datuak hobeki zehazteko.

Zenbaitetan, neurria adierazterakoan, zalantza gerta daiteke tamainaren
irudikapenaren (/handi edo txiki/) eta behetik gorako eskala bateko balioen
(/altu edo baxu/) irudikapenaren artean:
presio handia/txikia [tamaina]
presio altua/baxua [barometroaren eskala]

Halako erreferentzia bat garbi dagoenean (termometroa, barometroa,
musika-eskala…) egokia da eskala-irudikapena; horrelakoetan aukera
bakarra izan daiteke:
nota altuak/baxuak [#nota handiak/txikiak]
tentsio (arterial) altuena/baxuena
presio (atmosferiko) altuagoa/baxuagoa
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Kontrakoa ere gerta daiteke noski82:
su/erresistentzia/kontzentrazio/dentsitate txikia/handia
[#su/ erresistentzia/kontzentrazio/dentsitate altua/baxua]

Presioaren eta gisako nozioen kasuan, nolanahi ere, aukerakoak dira bi
irudikapenak. Aukerakoa denean, konnotazio teknikoagoa hartzen du
eskala-irudikapenak. Kasurik ohikoena, jakina, tenperaturarena da:
tenperatura handia/txikia
tenperatura altua/baxua [graduzko eskalan]

Izan ere, tenperatura eta presioa (atmosferikoa bederen) igo eta jaitsi egiten
daitezke euskaraz, eskala batean, prezioak-eta bezala (horrek ez du
galarazten «prezio/tenperatura/presio handia» molde arrunta aukerakoa
izatea). Kontzentrazioak, erresistentziak, dentsitateak eta gisakoak, berriz
(eta tenperaturak eta presioak ere bai, eskalaren erreferentzia alde batera
utzirik), euskaraz bederen, handiagotu eta txikiagotu egiten dira.
16.2.2. Zenbait eragiketa matematikotako esamoldeak
Eragiketa matematikoetan, arazoa agertu ohi da gaztelaniazko
«multiplicar por /dividir por» esamoldea euskaraz ematean; zehatzago
esanda, zer atzizki aukeratu behar den eta atzizkia era mugatuan ala
mugagabean erabili behar den finkatzeko.
Erabilera arrunta kontuan harturik, oro har, /-z/ atzizkia egokia da
horretarako83, ondoren aipaturiko kasuetan erabiltzen den moduan (nahiz eta
askotan horren ordez /-rekin/ atzizkia ere erabiltzen den).
Funtzioaren deribatua argumentuaren diferentzialaz biderkatuz, funtzioaren
diferentziala lortzen da.
Bi atalak n-z biderkatu.
Ekuazioko bi ataletako osagaiak k faktoreaz zatitu behar dira.

Nolanahi den, zenbakiak erabiltzean, zalantza sortzen da era mugatuan ala
mugagabean erabili behar diren; alegia, «bostez biderkatu» ala «bostaz
biderkatu» esan behar ote den. Gure ustez, egokiagoa da forma mugagabea:
bostez biderkatu
hiruz zatitu

Biderketak egitean, haurrek zenbakien taulak ikasi behar izaten dituzte,
eta zalantza sortu ohi da irakasleen artean /zortziko taula/ ala /zortziaren taula/
esan behar ote den. Ohiko erabileran /zortziaren taula/ moldearen aldeko
82
Inguruko erdaretan askoz ere zabalago erabiltzen da eskala-irudikapena euskaraz baino,
are eskala hori grafikoki irudikatzen ez den kasuetan: alta velocidad/resistencia/densidad/
concentración… Badirudi halakoen neurri-balio zehaztugabeak zenbakiz irudikatzen direla
erdara horietan, eta balio-zenbakiok, berriz, altutzat edo baxutzat. Euskaraz, zenbakiak
berak handi/txiki zein altu/baxutzat irudika daitezke, baina halako magnitudeen neurri
zehaztugabeak, oro har (eskala grafikoaren irudikapenik ezean), handi/txikitzat baino ez:
abiadura handia [*altua].
83
Hartu kontuan Patxi Petrirenaren Morfosintaxian esaten dena (5.4.7.).
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hautua eginda dago.84 Horrez gainera, biderketa-taulak era honetan irakastea
da modurik egokiena:
8· 1 = 8
8· 2 = 16
8· 3 = 24

«Zortzi bider bat (berdin) zortzi»
«Zortzi bider bi (berdin) hamasei»
«Zortzi bider hiru (berdin) hogeita lau»

Biderketarekin segituz, bi magnitude konparatzean, /zenbat aldiz handiagoa/
esamoldea erabiltzea gomendatzen dugu.85
Hiru aldiz handiagoa.
Hiruzpalau aldiz handiagoa = 3-4 aldiz handiagoa.

Proportzioak ematean, zenbait esamolde erabili dira

a c
=
adierazpena
b d

hitzez azaltzean. Hona hemen orain arte erabili diren esamoldeak:
a b-rekiko nolakoa, halakoa (da) c d-rekiko.
a b-rekiko nolakoa, c d-rekiko halakoa (da). €
a b-rekiko den bezalakoa da c d-rekiko.
a da b-rentzat nola c den d-rentzat.
a nola b-rentzat, c hala d-rentzat.
a zaio b-ri nola c zaion d-ri.

Ez dago arazorik bata zein bestea erabiltzeko, baina esamolde bat edo beste
bultzatzekotan, egokia da, laburrak izateaz gainera, aditzarekiko
komunztadura eskatzen ez duten esamoldeak erabiltzea, eta zenbakiak
elkarren segidan eman gabe hitzen bat tartekatzen dutenak. Esate baterako,
oso praktikoa gertatzen da honako forma hau:
a nola b-rentzat, c hala d-rentzat

Proportzio luzeagoak ere egin daitezke, frakzio gehiagoren artekoak, eta,
hitzez azaltzerakoan,

a c e g
= = =
b d f h

gisakoak ere ahalbidetu behar dira. Kasu

horretan, honela hedatuko litzateke aurreko esamoldea:
a nola b-rentzat, c hala d-rentzat, e hala f-rentzat, g hala h-rentzat...
€

Azken esamolde hori are gehiago laburtu daiteke:
a nola b, c hala d, e hala f, g hala h...

16.2.3. Zenbaki negatiboekin sortzen diren zenbait arazo
Zenbaki negatiboak ematean, zenbait kontu ortotipografiko ageri dira
praktikan. Bereziki kontuan hartzekoak dira honako hauek:
− Zenbaki negatiboen ikurra den /minus/ zeinuaren marraren tamaina ez
da marratxo arruntari dagokion luzerakoa, horren bikoitza baizik;

84

Ibidem Petrirena (25. oin-oharra).
Zer esanik ez, egokitzat dugu /zenbat bider handiagoa/ esamoldea erabiltzea, baina /bider/
hori nolabait espezializatuta dago biderketen kasuan erabiltzeko, bosgarren puntuan azaldu
den bezala.
85
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alegia, /plus/ eta /minus/ zeinuei dagokien berbera. Beraz, honela idatzi
behar da:
−7 (eta ez, *-7)

– Luzera berekoak izan arren, bereizi egin behar dira negatibotasunari
dagokion /minus/ zeinua eta kenketari dagokion /ken/ sinboloa; izan ere,
/minus/ zeinua ondoren datorren zenbakiaren sinboloarekin lotuta doa,
hutsarterik gabe, eta /ken/ sinboloa bi zenbakiren artean doa, biekiko
hutsarteak utzirik. Beraz, honela idazten dira zenbaki negatiboak eta
eragiketak era sinbolikoan:
Zenbaki negatiboa: −6,7
Irakurtzean: minus sei koma zazpi
Kenketa: 8,9 − 6,7 = 2,2
Irakurtzean: zortzi koma bederatzi ken sei koma zazpi berdin bi koma bi

– Zalantza bat sortzen da ehuneko negatiboekin, zeinuari dagokion
marra jartzeko tokiari dagokionez. Nazioarteko idazkeran, sinbolo
kantitateari) aurretik jartzen zaio /minus/ zeinua,
osoari (hau da,
honela:
. Euskararako Euskaltzaindiak onarturik duen idazkeran,
?
ostera, nola idatzi behar ote dira ehuneko negatiboak, %–3 ala
Euskaraz zeinurik gabeko sinbolo osoa
denez, EIMAren
idatzi eta /«minus ehuneko hiru»/ irakurtzea. Dena
proposamena da
den, minus zeinua eta % unitate-sinboloa elkarren alboan idatzi behar
dira, hutsarterik gabe.

16.3. Matematika eta fisikako zenbait esamolde eta klixe
Testu zientifikoen kasuan, badira zenbait esamolde behin eta berriro
errepikatzen direnak, bereziki adierazpen matematikoen irakurbidean,
eragiketa matematikoen azalpenetan edota terorema matematikoen
frogapenetan. Horrelakoetan, joera handia dago esamolde estandarrak
egokitzeko eta erabiltzeko, denborarekin klixe modura jokatzen dutenak, eta
zientzialarien diskurtso asko markatzen dutenak, hitz egiteko ezaugarri
berezitzat har ditzakegunak. Jarraian horrelakoak aipatuko ditugu.
16.3.1. Deribatuen irakurbidea
Deribatuak diskurtso arruntean integratzean /-(ar)ekiko/ atzizkia irakurbide
linealean erabiliko da. Zer esanik ez, formulak beti irakurriko dira era
analitikoan, hots, irakurbide linealaz, lehenago azaldutako moduan.
Berdintza horretan x aldagaiarekiko deribatuz.
Aurreko adierazpenak x aldagaiarekiko deribatuz lortu dira.
df
: deribatu efe ixarekiko
dx

€
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16.3.2. Matematikako frogapenetako klixeak
Matematikaren arloko frogapenetan, zenbait klixe erabiltzen dira
frogapena abiarazteko. Hona hemen horietako batzuk:
Izan bedi f(x) funtzioa.
Izan bitez c eta a aldeak ABC triangeluaren katetoa eta hipotenusa.
Biz f (x) funtzioa, x aldagai independentea izanik.
Bira [a, b] tartean jarraituak eta deribagarriak diren f(x) eta g(x) funtzioak.
Demagun x aldagaiak balio ordenatuak hartzen dituela.

Aurreko zerrendatik, baztertu egin ditugu aditz laguntzaile hutsez eraturiko
esamoldeak:
*Bedi f(x) funtzioa.
*Bitez c eta a aldeak ABC triangeluaren katetoa eta hipotenusa.

Esamolde horiek eratzeko orduan, behin baino gehiagotan arazoak
sortzen dira edozein hitza erabiltzean (gaztelaniazko «cualquier(a)»,
«cualesquiera» hitzen ordain modura). Praktikan, honelako esamoldeak
erabiltzen dira:
Demagun edozein puntu dugula...
Demagun edozein A puntu dugula...
Demagun hiru puntu ditugula, edozein...

Dena den, batzuetan ez da derrigorrezkoa edozein hitza sartzea:
Demagun puntu bat, A …
Demagun A puntua…
Demagun hiru puntu ditugula...
Demagun puntu bat, A izendatuko duguna...
Demagun hiru puntu, A, B eta C izendatuko ditugunak…

Eredu praktiko gisa, hona hemen edozein hitza darabilten bi esaldi:
Froga ezazu 0z amaitzen den edozein zenbaki 2ren multiploa dela.
Har ditzagun zirkunferentziako bi puntu, edozein, eta lerro baten bidez
lotu.

Nolanahi den, lehen esaldia erraz eman daiteke edozein hitza aipatu
gabe. Adibidez:
Froga ezazu 0z amaitzen den zenbaki jakin bat 2ren multiploa dela.

Bestalde, era sinbolikoan idatzita agertzen denean, edozein hitza / ∀ /
sinboloaz adierazten da, eta adierazpen matematikoa irakurtzean, hiru era
hauek erabiltzen dira:
∀x… = edozein ixatarako / edozein ixarentzat / ixa guztietarako€

Halaber, matematikako testuetan zalantzak sortzen dira existitu aditzaren
erregimenaz eta erabileraz. Horretaz, bi ohar labur:
€

− Aditz hori da motakoa da; hots, /existitzen da/ esan behar da.
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− Era sinbolikoan idatzita agertzen denean, /existitzen da/ esamoldea / ∃ /
sinboloaz adierazten da, eta adierazpen matematikoa irakurtzean, bi
era hauek erabiltzen dira:
∃δ > 0… = existitzen da delta handiago zero, non..., edo
badago delta handiago zero, non...

€

16.3.3. Fisikako zenbait esamolde
€

Fisikan, presioa adierazteko unitate modura merkurio-milimetroa
erabiltzen denean, nazioarteko /mmHg/ sinboloa era linealean irakurriko da:
760 mmHg = zazpiehun eta hirurogei milimetro merkurio86

Tenperaturak adieraztean zalantza egon liteke graduei gehitzen zaien
atzizkia era mugatuan ala mugagabean joan behar duen (hots, 35 ºC-an ala
35 ºC-tan). Kontuan harturik, batetik, tenperatura eskala baten tokiaren
adierazlea baino ez dela eta gogoraturik, bestetik, neurriei buruzko
esamoldeetarako nagusi den esamoldea era mugatuan hobesten dela,
mugatuan ematea da egokiena87.
Likidoa 35 ºC-an dago.
Uraren puntu hirukoitza 273,16 K-ean (0,01 ºC-an) eta 611,73 Pa-ean dago.

Fisikako formulen barruan zenbaki parametrikoak erabiltzean, sarri non
hitzaz baliatzen gara. Halaber erabiltzen da non hitza formula matematiko
baten letren azalpena emateko. Horrelakoetan ez da nahitaezkoa aditzik
gehitzea (den/baita)
..., non i = 1, 2, 3 den/baita.
..., non i = 1, 2, 3.
Honela adierazten da Coulomben legea:
,
non

q, q’ karga kantitateak,
r partikula bien arteko distantzia,
u r karga biek eratzen duten norabideko bektore unitarioa,
konstante berezia (elkarrekintza elektrostatikoari dagokiona).

Formula eta ekuazio matematikoak hitz arrunt modura kontsideratzen
€
direnez, puntuazio-markak
onartzen dituzte testuaren barruan, gainerako
hitz arruntek bezala, bai esaldiaren lerro berean idazten direnean, bai
aparteko lerroan zentraturik eta nabarmendurik jartzen direnean ere88.
Bestetik, Δl luzera-gehikuntza x koordenatuaren bidez adieraziz, honako
hauxe dugu: F = kx; hots, luzapena indarraren proportzionala da.
86
Itxurazko kontraesana dago /merkurio-milimetro/ eta /milimetro merkurio/ idazkeren artean,
baina, izatez, bi gauza desberdin adierazteko erabiltzen dira: /merkurio-milimetro/ terminoa
/mmHg/ sinbolodun unitatearen izena da; /milimetro merkurio/, ordea, aurreko sinboloaren
irakurketa linealean erabiltzen den esamoldea da.
87
Petrirena, 5.1.6.1.
88
Ikus, orobat, liburuki honetako 48. or. (III.1.4. ataleko 16.puntua).
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Bestalde, Gaussen teorema aplikatuz, Φ = −4πγm da, non m delakoa r
erradioa duen esferaren masa osoa den.

16.3.4. Puntu kardinalen erabilera
€

Puntu kardinalak (Mujika, 2008) direla eta, nazioarteko sinbologia eta
euskara arrunteko diskurtsoa bateratu behar dira. Gomendio modura egiten
dugun proposamena oso sinplea da, eta bi oinarri ditu:
− Hitzezko terminologia Hiztegi Batuan oinarriturikoa da: iparr(alde),
ekialde/sortalde, hego(alde) eta mendebalde/sartalde.
− Termino horiek sinbolikoki adierazteko, ordea, nazioarteko sinboloak
erabiltzea hobesten da:
Sinboloa

Euskarazko izena

N

iparr(alde)a

NE

ipar-ekialdea

E

ekialdea

SE

hego-ekialdea

S

hego(alde)a

SW

hego-mendebaldea

W

mendebaldea

NW

ipar-mendebaldea

Dena den, lehenengo mailetako testuetan I (iparra), E (ekialdea), H
(hegoa) eta M (mendebaldea) sinboloak ere erabil daitezke.
– Bestalde, aurreko puntuko proposamenaren bide beretik, imanei
dagozkien Ipar eta Hego poloak sinbolikoki adieraztean ere, N (Ipar
poloa) eta S (Hego poloa) letrak erabiltzea hobesten da.
Lurrazalaren gaineko puntu baten koordenatu geografikoak bi angeluren
bidez ematen dira: ekuatoretik iparralderantz edo hegoalderantz duen
posizioa zehazten duen latitudea eta Greenwicheko meridianotik
ekialderantz edo mendebalderantz duen posizioa definitzen duen longitudea.
Koordenatu horiek emateko modua arauturik dago nazioarteko sisteman, eta
euskaraz ere modu horretan adierazi behar dira:
Hauek dira Bilboko koordenatu geografikoak:
Irakurrita: berrogeita hiru gradu, hamabost minutu, berrogeita bost segundo
ipar, bi gradu, berrogeita hamabost minutu, berrogeita bederatzi segundo
mendebalde.

17. Geometria eta marrazketa
teknikoaren arloko komunikazioa
Kapitulu honetan geometriaren eta marrazketa teknikoaren arloetako arazo
espezifikoak aipatuko ditugu, oinarrizko elementu geometrikoetatik abiatuz
eta irudien laguntza erabiliz. Elementu lineal sinpleenen azalpenetik
abiatuko gara, pausoz pauso forma geometriko tridimentsionaletara
pasatzeko.
Hasi aurretik bi ohar orokor egingo ditugu. Batetik esan behar dugu ezen
geometriaren arloko arazo linguistiko gehienak terminologikoak direla;
horiek ebazteko, hitz egoki eta zehatzak erabiltzeko arauak ematen saiatuko
gara. Bestetik, zenbait kasutan joskera bereziak ere azalduko dira, esamolde
zehatzak moldatzeko balio dutenak, hala nola paralelotasuna edo
ortogonaltasuna adierazteko erabiltzen direnak. Gure ustez, horiek modu
estandarrean arautu beharrekoak dira, eta horrelakoetan, erabilerarako
proposamenak egingo ditugu.

17.1. Geometria euklidearra
Gaur egun ingeniaritzan eta bizimodu arruntean erabiltzen diren kontzeptu
geometrikoak ondo finkaturik daude oso aspalditik, Euklides jakintsu
handiak Elementuak izeneko liburua idatzi zuenetik; horregatik, geometria
euklidearra deritzo arlo horri, zenbait jakintza-eremutan erabiltzen diren
bestelako geometrietatik bereizteko (Gauss, Lobatxevski, Riemann...).
Euklides K.a 325-265 bitartean bizi izan zen. Atenasen ikasi eta
Alexandrian irakatsi zuen. Haren lanaren emaitza Elementuak izeneko
lanean bildu zuen, matematikaren arloan inoiz idatzi den liburu
garrantzitsuenetakoan (berez, liburu osoa hamahiru liburutan dago
banatuta). Historian zehar, mila argitalpenetatik gora izan ditu liburu horrek,
eta han erabilitako hizkera eta terminologia munduko hizkuntza idatzi
gehienetara hedatu da; ondorioz, geometriako termino gehienak Euklidesek
grezieraz idatzitakoen maileguak dira, zuzen edo zeharka mailegatuak.89

89

Euskaraz ere argitaratu da edizio interesgarri bat, Euklidesi buruzko hainbat informazio
eta iritzi kritikoz osatua. Euklides (2005): Elementuak, Patxi Angulo (itzultzailea eta
argitalpenaren prestatzailea), Elhuyar, Usurbil (Gipuzkoa).
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Euklidesen Elementuak liburuaren papiro zahar bat eta
euskarazko itzulpenaren liburu-azala.

17.2. Irudi eta gorputz geometrikoen osagaiak
Euklidesek definizio honetatik abiatu zuen lehenengo liburua: «1. Puntu bat
zatirik ez duena da». Eta horretan oinarriturik eman zituen beste bi definizio
hauetatik abiatu zuen gainerako irudi eta gorputz geometriko guztien
definizioa: «2. Lerro bat zabalerarik gabeko luzera da. 3. Lerro baten
muturrak puntuak dira».90 Hortik aurrera bere bost postulatu ezagunak ezarri
ondoren, geometriaren eraikin osoa antolatu zuen, proposamen eta
frogapenen bitartez.
Guk ez dugu horrenbeste egingo, noski, baina haren antzera eta eredura
eraikiko dugu geometriako terminoen azalpena, irudi sinpleenetatik abiatuz,
sistema osoaren koherentzia eta trinkotasuna agerian jartzeko asmoz.
17.2.1. Lerroak
Lerroak irudi geometriko monodimentsionalak edo unidimentsionalak
dira, dimentsio bakarrekoak alegia. Lerro hitza esanahi zabalagoa duen
/linea/ hitzaren sinonimotzat hartu ohi da bestelako arloetan, hala nola
matematika, fisika eta teknologian, nahiz eta bakoitzak bere eremu
espezializatua duen; geometrian /lerro/ hitza erabiliko dugu gehienbat.
lerro zuzenak, lerro poligonalak (Geometrian)
indar-lerroak, eremu-lerroak (Fisikan)
linea elektrikoak (Elektroteknian)
lineal / ez-lineal, linealtasuna, ekuazio linealak (Matematikan, Fisikan)

Adibide horietan ikus daitekeenez, /linea/ eta /lineal/ hitzen eremu
semantikoa /lerro/ hitzarena baino zabalagoa da, eta hasiera batean
geometriarekin lotuta agertzen bazaigu ere, bestelako adierak ere har
ditzake, ekuazioen kasuan bereziki (esate baterako, /linealtasun/ kontzeptua
90

Definizio horiek guztiak euskarazko itzulpenetik zuzenki hartuta daude.
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adierazteko). Nolanahi den, Geometriaren arloan gabiltzala, mota
desberdinetako lerroak kontsidera ditzakegu: lerro lauak, lerro kopatuak
(edo bestela esanda, kurba abailduak) eta lerro poligonalak.
17.2.1.1. Lerro lauak
Plano batean daudenak dira. Bi mota nagusitakoak dira: /lerro zuzenak/
norabide bat definitzen dutenak eta /lerro kurbatuak/ puntutik puntura
norabidea aldatzen dutenak. Hizkera teknikoan ohitura dago /lerro/ izena
isiltzeko eta hasierako /zuzen/ izenondoa izen bihurtzeko eta horrelaxe
erabiltzeko termino gisa. Era berean /lerro kurbatu/ esan ordez, /kurba/ esango
dugu termino modura. Eta hortik beste hainbat hitz eratorri eta erabiliko
ditugu geometrian, hala nola /kurbatu/, /kurba(tu), kurbatzen/, /kurbadura/ eta
/kurbadura-zentro/.
Lerro lauak direla eta, zenbait ohar egin behar dira, hitzen adierak ondo
zehazteko asmoz:
– Lehenik eta behin, ohar bat egin behar da /kurba/ hitzari buruz.
Dakigunez, hizkera orokorrean errepide batean goazela kontzeptu bera
adierazteko /bihurgune/ hitza erabiltzen da. Zer esanik ez, hitz hori
guztiz egokia da adiera horretan. Baina geometrian dihardugula, /kurba/
hitza erabiliko dugu beti termino modura; eta, orobat, hitz horretatik
eratorritakoak. Euskaltzaindiak berak ere adiera markatu gisa /kurba iz.
Geom.)/ eran adierazi du Hiztegi Batuan.
– Komeni da, halaber, /lau/ hitzaren zehaztapen bat egitea. Badira
bizpahiru kontzeptu sarri nahasten direnak eta geometriaren arloan
bederen ongi bereizi beharrekoak. Nahastearen jatorria gaztelaniazko
formetan dago gehienetan, zeren kalkoa egitean /plano/ (iz.) eta /plano/
(adj.) nahasten baitira. Euskaraz ematean, honelaxe egingo dugu bi
kontzeptuen bereizketa:
plano (iz)
lau (izon.)

plano (es), plane (en), plan (fr)
plano/llano (es), flat (en), plat (fr)

Gainera, bada geometrian erabiltzen den hirugarren hitz bat,
gainazalen izaerari dagokiena eta aurrekoekin nahasten dena, euskaraz
sustrai berekoa izanik:
leun (adj.)

liso (eu), smooth (en), lisse (fr)

Adiera horretan /latz/ kontzeptuaren aurkakoa da /leun/ izatea.
– Lerroak /marraztu/ egiten dira planoan: zuzenak, /erregela/ batez (edo
/eskuaira/ eta /kartaboi/ baten laguntzaz); kurbak, bestelako tresnez.
17.2.1.2. Plano bereko zuzenen posizio erlatiboa
Plano berean dauden bi zuzenek izen bereziak dituzte beren arteko
posizio erlatiboa kontuan izanik:
– Puntu komunik ez badute, /zuzen paraleloak/ deritze.
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– Puntu komun bat badute, /zuzen ebakitzaileak/ deritze. Horien artean,
aipamen berezia merezi dute beren arteko balio bereko angeluak
osatzen dituztenak: /zuzen perpendikularrak/.91
17.2.1.3. Perpendikulartasuna adierazteko moduak
Inguruko hizkuntzetan honelaxe adierazten da bi zuzenen arteko
perpendikulartasuna modu sinbolikoan eta ahozkoan:92
D1 ⊥ D2

D1 es perpendicular a D2 / D1 y D2 son perpendiculares (es)
D1 est perpendicular à D2 / D1 et D2 sont des perpendiculaires (fr)
D1 is perpendicular to D2 / D1 and D2 are perpendiculars (en)

Euskaraz forma sinboliko bera erabiltzen da (nazioarteko araua baita) eta
aukeran daude azalpenezko formak
D1 ⊥ D2

D1 zuzena D2-ren perpendikularra da
D1 zuzena D2-rekiko perpendikularra da
D1 eta D2 perpendikularrak dira
D1 eta D2 elkarren perpendikularrak dira
D1 eta D2 elkarrekiko perpendikularrak dira

Baina irakurbide teknikoa bakarra dago:
D1 ⊥ D2

D1 perpendikular D2

17.2.1.4. Zuzenerdiak eta segmentuak
Zuzen batean puntu finko bat kontsideratzean, bi /zuzenerdi/ sortzen dira
puntuaren alde bietara. Puntu hori zuzenerdi bakoitzaren /jatorri-puntua/ da.
Hortaz, zuzenerdiek jatorri-puntua dute alde batean eta mugagabeak dira
beste aldetik.
Zuzenean bi puntu finko kontsideratzean, puntuen arteko zatiari /segmentu/
deritzo.93 Segmentuen kasuan zuzen berezi bat definitzen da, hain zuzen ere,
segmentuaren erdiko puntutik pasatuz segmentuarekiko perpendikularra
dena. Zuzen horri /erdibitzailea/ deritzo [mid-perpendicular (en), mediatriz (es),
médiatrice/perpendiculaire au milieu (fr)].
17.2.1.5. Lerro poligonalak
Bata bestearen segidan jarritako segmentuak dira, baina elkarren artean
angeluak eratuz; hots, ondoz ondoko muga-puntuetan elkarrekin kateaturik
jarritako segmentuak, bata bestetik banandu gabe.
Bi motatako lerro poligonakak daude: /lerro poligonal irekiak/ hasierako eta
amaierako puntuak desberdinak dituztenak, eta /lerro poligonal itxiak/ edo
/poligonoak/, hasierako eta amaierako puntuak bat berbera dutenak; azken
hauek planoko zati mugatu bat gordetzen dute barruan.
91

Hiztegi Batuan onarturik dago /elkarzut/ hitza ere, /perpendikular/ hitzaren sinonimotzat.
Modu berean adierazten dira paralelotasuna eta ortogonaltasuna.
93
Irakaskuntzaren hasierako mailetan /zuzenki/ hitza ere erabiltzen da. Ingeniaritzako
testuetan /segmentu/ terminoa hobesten da.
92
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17.2.1.6. Kurba kopatuak
Plano batean sar ez daitezkeen kurbak /kopaturik/ daudela esaten da
Kurba kopatuek espazioko hiru
dimentsioak hartzen dituzte; hori dela eta, lerro hauek nolabaiteko /tortsioa/
edo /bihurdura/ dute, planotik ateratzen dituena. Esate baterako, horrelakoak
dira zilindro batean forma helikoidala duten kurbak edota torloju-hariak.

[alabeado (es); gauchi (fr); warped/winded (en)].

17.2.2. Angeluak
Plano batean egonik elkar ebakitzen duten zuzenek sortzen dituzte
angeluak (angelu lauak). Gehienetan, /angelu/ deritzogu jatorri-puntu bereko
bi zuzenerdik planoan mugatzen duten plano-zatiari;94 angeluaren neurria
zati horrek plano osoarekiko daukan hedadura erlatiboa da, /zabaltasun/ edo
/irekiera/ erlatiboa adierazten du, eta unitateak /radian/ eta /gradu/ izenekoak
dira. Angeluen osagaiei termino bereziak dagozkie: jatorri bereko bi
zuzenerdiei /alde/ deritze eta bien jatorri-puntu komunari, /erpin/; halaber,
/erpin/ deritzo guztira eratzen den irudiari.
Euskaltzaindiaren Hiztegi Batuko zerrendan angeluak izendatzeko
onarturiko hitzak hauexek dira:
angelu (iz.)
angeluar (izond.)

angle (en), ángulo (es), angle (fr)
angular (en), angular (es), angulaire (fr)

Bi hitz horiek testu teknikoetan ere erabiltzen dira. Horiez gain, hizkera
orokorreko testuetan /angeluzuzen/, /angeluberdin/ eta /angeluzorrotz/ izenondoak
erabiltzen dira sarri, eta egokiak dira. Nolanahi den, erabilera teknikozientifikoan kultura-errodun hitzak hobesten ditugu praktikan, eta azken
hiruren ordez, hurrenez hurren, egokiagoak dira honakoak:
errektangeluar (edo zuzen), ekiangelu, akutangelu

Idazkerari dagokionez, Matematikan ohikoa denez, angeluak letra greko
xehe etzanez adieraziko ditugu:
α, β, γ...
baina poligonoen angeluen kasuan, ohitura dago erpina adierazten duen letra
larri etzan berberaz adieraztea, gainean kapelatxo bat jarriz:
Aˆ , Bˆ , Cˆ ...

Angeluak neurtzeko tresna era askotara izendatu da:
€

angelu-neurgailu, zirkuluerdi graduatu, angelu-garraiagailu, goniometroa

Bat aukeratzekotan, lehena hobesten dugu.
Angelu bat irekiera bereko bi angelu berdinetan zatitzen duen zuzenari
deritzo euskaraz [bisectrix/bisector (en), bisectriz (es), bissectrice (fr)].

/erdikari/

94

Bi planoren arteko angeluari /angelu diedro/ deritzo, eta zuzen komuna duten bi planoerdik
mugaturiko espazio-zatia da.
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17.2.2.1. Angeluen sailkapena
Angelu moten sailkapena irizpidearen araberakoa da:
– Angeluaren irekiera kontuan izanik, neurria gradutan emanik, izen
hauek hartzen dituzte angeluek:

€
€
–€
€
€

€
€

α = 0º
α < 90º
α = 90º
α > 90º
α = 180º

angelu nulu
angelu zorrotz
angelu zuzen
angelu kamuts
angelu lau

null (en), nulo (es), nul (fr)
acute (en), agudo (es), aigu (fr)
right (en), recto (es), droit (fr)
obtuse (en), obtuso (es), obtus (fr)
flat/straight (en), llano (es), plat (fr)

Elkarren ondoan dauden angeluek izen bereziak hartzen dituzte,
elkarrekiko erlazioaren arabera (dela posizioa, dela balioa):
α + β = 90º osagarri (eu), complementary (en), complementario (es),
complémentaire (fr)
α + β = 180º betegarri (eu), supplementary (en), suplementario (es),
supplémentaire (fr)
erpinez aurkako angelu (eu), opposite angle (en),
ángulo opuesto por el vértice (es), angle opposé par le sommet (fr)
txandakako barne-angelu (eu), interior alternate/alternate interior angle (en),
ángulos alternos internos (es), angles alternes-internes (fr)
txandakako kanpo-angelu (eu), exterior alternate/alternate exterior angle (en),
ángulos alternos externos (es), angles alternes-externes (fr)
angelu auzokide (eu) (triangelu batean), adjacent angle (en),
ángulo adyacente (es), angle adjacent (fr)

17.2.3. Poligonoak
Poligonoak lerro poligonal itxiak dira, elkarrekin angeluak osatzen
dituzten segmentuez osaturik daudenak, eta hasierako eta bukaerako
puntuak bat bera direnak. Greziera zaharretik dator izena, kultura-erroz
eratua:
poligono →

πολψ− [‘poly-’, asko] + -γωνος [‘gonos’, angelu]

Alegia, jatorrizko kultura-erroek diotenez, izenak /angelu asko dituena/ esan
nahi du. Gainera, lerro poligonal itxiak izatean, planoaren eskualde bat
mugatzen dute, /barne/ eta /kanpo/ kontzeptuak zehaztuz. Hain zuzen,
poligonoaren angeluak aipatzean, eskualde horretako /barne-angeluak/ aipatu
nahi dira, eta bestela espreski adierazi behar da kanpokoak direla.
17.2.3.1. Poligoenoen sailkapena
Poligonoen aldeen kopurua eta angeluena berdinak dira. Hain zuzen,
poligonoeak beren alde edo angeluen kopuruaren arabera sailkatzen dira, eta
kopuruaren araberako izena ematen zaie.
3
4
5
6
7
8

triangelua (edo trigonoa)
koadrilateroa (edo tetragonoa)
pentagonoa
hexagonoa
heptagonoa
oktogonoa
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nonagonoa (edo eneagonoa)
dekagonoa
undekagonoa (edo endekagonoa)
dodekagonoa
ikosagonoa

Izena finkatzen duen sailkapenaz gain, bi zehaztapen osagarri egin ohi
dira izendapenean. Batetik, angelu irekieraren arabera, bi motatako
poligonoak bereizten dira:
poligono konbexu:95 barne-angelu guztiak 180º baino txikiagoak dira [convex
polygon (en), polígono convexo (es), polygone convexe (fr)]
poligono konkabo: gutxienez barne-angeluen bat 180º baino handiagoa da [concave
polygon (en), polígono cóncavo (es), polygone concave (fr)]

Bestetik angelu (eta alde) guztiak berdinak dituztenei /poligono erregular/
deritze, eta horrelakoen osagaiei izen berezia ematen zaie.

Hexagono erregular baten osagaien izenak.

17.2.3.2. Triangeluak96
Triangeluak hiru angelu dituzten poligonoak dira. Hiru barne-angeluen
irekieren batura 180º denez, ezin egon daiteke triangelu konkaborik; guztiak
dira konbexuak.
Triangeluen osagaiak dira hiru /angelu/, hiru /alde/ eta hiru /erpin/. Kasu
askotan triangeluen alde bat horizontalki marrazten da, eta orduan /oinarri/
deritzo; horrelakoetan pareko erpinetik oinarriarekiko perpendikularra den
segmentuari /altuera/ deritzo. Dena den, edozein alde har daiteke oinarritzat;
hortaz, hiru altuera defini daitezke. Bestalde, zenbait kasutan baliagarria
izaten da erpin batetik aurreko aldearen erdiko puntura doan segmentua, eta
horri /mediana/ edo /erdibideko/ deritzo.
Triangeluak era desberdinetan sailka daitezke, angeluak edo aldeak
kontuan hartzearen arabera:
– Angeluak kontuan izanik, hiru motatako triangeluak daude:
triangelu zorrotz
95

angelu guztiak 90º baino txikiagoak

Euskara orokorrean /konbexu/ hitzaren sinonimoa da /ganbil/ hitza. Eta /konkabo/ hitzarena,
/ahur/. Baina hizkera teknikoan nazioarteko formen maileguak hobesten dira.
96
Irakaskuntzako hasierako mailetan /hiruki/ hitza ere erabiltzen da triangelua izendatzeko.
Bestetik, formari dagokionez, /triangeluar/ izenondoa erabiltzen da maila guztietan.
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triangelu zuzen97
triangelu kamuts

angelu bat 90º baliokoa
angelu bat 90º baino handiagoa

Bestalde, triangelu zuzenen kasuan aldeek izen bereziak dituzte,
angelu zuzena osatzen dutenak izan ala angelu zuzenaren aurrez
aurreko aldea izatearen arabera: /katetoak/ eta /hipotenusa/, hurrenez
hurren.
–

Aldeak kontuan izanik, honelaxe sailkatzen dira triangeluak:
triangelu ekilatero98
triangelu isoszele
triangelu eskaleno

hiru alde/angelu berdin
bi alde/angelu berdin eta hirugarrena desberdina
Hiru alde/angelu desberdin

– Geometrian ikasten denez, triangeluen propietateak direla eta, zenbait
puntu berezi daude, segmentu berezien ebaki-puntuak direnak:
zirkunzentroa
inzentroa
barizentroa
ortozentroa

hiru aldeen erdibitzaileen ebaki-puntua;
triangeluaren zirkunferentzia zirkunskribatuaren
zentroa da.
hiru angeluen erdikarien ebaki-puntua; triangeluaren
zirkunferentzia inskribatuaren zentroa da.
hiru medianen ebaki-puntua; triangeluaren masazentroa da.
hiru altueren ebaki-puntua.

17.2.3.3. Koadrilateroak
Koadrilateroak lau angelu dituzten poligonoak dira. Lau barne-angeluen
irekieren baturak 360º balio du; hortaz, koadrilatero /konbexuak/ (barneangelu guztiak 180º baino txikiagoak) eta /konkaboak/ (barne-angelu bat 180º
baino handiagoa) egon daitezke.
Koadrilateroen osagaiak hauexek dira: lau /angelu/, lau /alde/, lau /erpin/ eta
bi /diagonal/. Hain zuzen, alde komunik ez duten angeluen erpinen arteko
segmentuak dira diagonalak.

Koadrilateroen sailkapena aldeen arteko paralelotasunaren arabera.

97

Honetaz, /triangelu angeluzuzen/ ere onartzen den arren, aski da /triangelu zuzen/ esatea.
Kasu honetan, /ekilatero/ hitzarekin batera /aldeberdin/ izenondoa ere erabiltzen da. Dena
den, lehenengoa hobesten dugu arlo teknikoan.
98
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Aurreko eskeman koadrilateroen sailkapena ageri da. Ikus daitekeenez,
sailkapenerako irizpide nagusiak hauexek dira: alde paraleloak izatea ala ez,
alde berdinak izatea ala ez eta angelu zuzenik izatea ala ez. Horien arabera
hartzen dituzte izen bereziak.
17.2.4. Kurba konikoak
Izen horren barruan, kono zirkular99 batek eta plano batek elkar
ebakitzean sortzen diren lerro biribil lauak biltzen dira.
17.2.4.1. Zirkunferentzia
Zirkunferentzia da, definizioz, planoko puntu batetik distantzia berera
dauden puntuen leku geometrikoa.

Zirkunferentziaren elementuak.

Puntu berezi horri /zentro/ deritzo, eta distantziari, /erradio/. Horrez gain,
zentrotik pasatuz zirkunferentziako aurrez aurreko bi puntu lotzen dituen
segmentuari /diametro/ deritzo, eta zentrotik pasatu gabe lotzen dituenari,
/korda/. Bestalde, kordaren bi muturrak biltzen dituen zirkunferentziaren
zatia /arku/ da.
Zirkunferentziak planoaren eskualde bat mugatzen du, zeinari /zirkulu/
deritzon. Diametroak luzera bereko bi arkutan banatzen du zirkunferentzia,
eta bakoitzari /zirkunferentzierdi/ deritzo; eta bi zatitan banatzen du zirkulua, bi
/zirkuluerdi/ eratuz.
Planoko bestelako elementuak zirkunferentziarekin batera hartzean,
zenbait erlazio berezi sortzen dira, termino berrien sorrera dakartenak.
– Zirkunferentzia eta zuzenak. Zirkunferentziarekin ebaki-punturik
izan ala ez izatearen arabera, zuzenek izen desberdinak hartzen
dituzte. Elkar ebakitzea edo ez ebakitzea zuzenetik zirkunferentziaren
zentrorako distantziaren ondoriozkoa da, distantzia hori (a) erradioa
(r) baino handiagoa, berdin ala txikiagoa izatearen arabera:
a>r
a=r
a<r
99

zirkunferentziaz kanpoko zuzena
zuzen ukitzailea
zuzen ebakitzailea

Kono eliptikoak eta bestelakoak ere badaude. Baina hemen zirkularrak aipatuko ditugu.
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Zirkunferentziaren eta zuzenen posizio erlatiboak.

Goiko irudian, hiru mota horietako zuzenak adierazi dira grafikoki,
kasu bakoitzean distantzia ere marrazturik, zeinaren norabidea
zuzenaren perpendikularra den.100
– Zirkunferentzia eta angeluak. Zirkunferentziarekin kontaktuan
dauden angeluek izen desberdinak hartzen dituzte erpinen eta aldeen
posizioen arabera ondoko irudian ikus daitekeen bezala.

Posizio desberdinetako angeluak zirkunferentzian.

– Zirkuluaren barneko zatiak. Zirkunferentziak eta segmentuak beren
artean mugatzen dituzten irudi geometrikoek ere izen bereziak hartzen
dituzte, ondoko irudian ikus daitekeen bezala.
Bereziki hiru forma geometriko erabiltzen dira praktikan:
• sektore zirkularra, angelu zentral batek eta zirkunferentziaren
arkuak mugaturikoa,
• segmentu zirkularra, korda baten eta bere arkuaren artean
mugaturik dagoena,
• koroa zirkularra, erradio desberdina duten bi zirkunferentzia
zentrokideren artean mugaturikoa.
100

Hemen erabilitako /zuzen ukitzaile/ terminoaren ordez, /zuzen tangente/ ere erabiltzen da.
Nolanahi den, kontuz erabili behar da, /tangente/ izeneko arrazoi trigonometrikoarekin ez
nahasteko.
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Zirkuluaren barneko zati bereziak.

17.2.4.2. Elipsea
Zirkunferentziaren antzera, elipsea ere planoko leku geometriko modura
defini daiteke. Elipsea da, definizioz, foku deritzen bi puntu finkoetarako
distantzien batura konstantea duten planoko puntu guztien leku
geometrikoa.

Elipsearen elementuak.

Elipsea definitzen duen propietate geometrikoa hauxe da:
PF + PF' = VV ' .

Goiko irudian ikus daiteke zein diren elipsearen elementuak, grafikoki
adierazirik; izen hauek dituzte:
€

F, F’
O
s 1, s 2
V, V’
OV
OB
FF'

fokuak
simetria-zentroa
simetria-ardatzak
erpinak
ardatzerdi nagusia
ardatzerdi txikia
distantzia fokala

€
Esan
behar da, halaber, elipseak O zentroarekiko simetria erradiala ere
€
baduela.
Bestalde, argi dago alde batetik bestetik baino zabalagoa dela.
€ txapaltasuna ematen dio formari. Elipsearen txapaltasuna adierazten
Horrek
duen parametroari, /exzentrikotasun/ deritzo, eta honelaxe definitzen da:
exzentrikotasuna da distantzia fokalaren erdiaren eta ardatzerdi nagusiaren
arteko zatidura; /ε/ letraz adierazi ohi da. Analitikoki idatzirik:
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ε=

OF
OV

Agerikoa denez, elipse guztien kasuan
€

0 <ε <1

desberdintza betetzen da. Mugako ε = 0 balioa zirkunferentziari dagokio,
elipsea ere badena, baina exzentrikotasunik gabea.
€

17.2.4.3. Parabola

€

Parabola izeneko kurba laua honelaxe definitzen da: foku deritzon puntu
finko batetik eta lerro zuzentzailea deritzon zuzen finko batetik distantzia
berera dauden planoko puntuen leku geometrikoa. Praktikan lerro
zuzentzaileari zuzentzailea deritzo, huts-hutsean. Kurba koniko modura
kontsideraturik, parabolen exzentrikotasuna ε = 1 da.

Parabolaren elementuak.

Parabola definitzen duen propietate geometrikoa hauxe da:
PF = PA

Eta beraren elementuen izenak hauexek dira:
€

F
r
s
V

fokua
zuzentzailea
simetria-ardatza
erpina

Elipsearekin konparatuz, foku bat (infinituko foku irudikaria alde batera
utzirik), erpin bat eta simetria-ardatz bat baino ez duela esan dezakegu, eta
hiperbolarekin konparaturik, adar bakarra eta asintotarik ez.
17.2.4.4. Hiperbola
Hauxe da hiperbola izeneko kurbaren definizioa: foku deritzen bi puntu
finkoetarako distantzien kendura konstantea duten planoko puntu guztien
leku geometrikoa. Analitikoki idatzirik eta ondoko irudia kontuan harturik,
hauxe da hiperbola definitzen duen propietate geometrikoa:
PF' − PF = VV ' .

€
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Hiperbolaren elementuak.

Hiperbolak honako elementu hauek dauzka:

€

F, F’
FF'
O
s 1, s 2
s1
s2
V, V'

fokuak
distantzia fokala
simetria-zentroa
simetria-ardatzak
ardatz erreala
ardatz irudikaria
erpinak

VV '
r 1, r 2

ardatzerdi nagusia
asintotak

€
Irudian
ikus daitekeenez, hiperbolak elkar ukitzen ez duten bi adar ditu,
bata€ bestetik banandurik, eta horien asintotak defini daitezke, alegia,
infinituko puntuan hiperbolaren ukitzaileak diren zuzenak. Bestalde,
honelaxe definitzen da hiperbolaren exzentrikotasuna:

ε=

FF'
VV '

eta FF' > VV ' denez, exzentrikotasuna beti da unitatea baino handiagoa, hots,
ε > 1. Horretaz, esan dezakegu parabola elipseen eta hiperbolen arteko
€ kasua dela.
mugako
€
€

17.3. Espazioko gorputz geometrikoak
Planoko bi dimentsioei hirugarrena gehitzean, gorputz geometriko itxiak
mugatu daitezke espazioan zenbait gainazalen bitartez, barnean bolumen bat
edukirik. Gorputz horien mugak osatzen dituzten gainazalen izaera kontuan
izanik, ikasgai honetan bi multzo nagusikoak aipatuko ditugu soilik:
poliedroak (gainazal guztiak lauak dituztenak) eta gorputz geometriko
biribilak (gainazalen bat laua ez dutenak).
17.3.1. Poliedroak
Definizioz, poliedroak dira gainazal lauen bitartez espazioan mugaturiko
gorputz geometriko itxiak. Grezierazko bi hitzez osaturiko terminoa da,
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poliedro →

πολψ- [poly-, ‘asko’] + -εδρος [-edros, ‘aurpegi)’]

eta «aurpegi asko dituen gorputza» esan nahi du; «aurpegi» edo gainazal lau
horiek mota desberdinetako poligonoak izaten dira. Batzuetan, gainazal
poliedrikoak edo bolumen poliedrikoak izendapenak ere erabiltzen dira.

Poliedroen osagai geometrikoak.

Goiko irudian ageri dira poliedroen elementu geometrikoen izenak.
Poligonoekin konparaturik, zenbait termino berri ageri dira: /aurpegiak/ (oro
har, poligonoak) eta /ertzak/ (bi aurpegien alde komunak). Zer esanik ez,
poligonoetan bezala /erpinak/ ere agertzen dira.
17.3.1.1. Poliedroen sailkapena
Poligonoen aldeen kopurua eta angeluen kopurua berdinak dira. Hain
zuzen, poligonoak beren alde edo angeluen kopuruaren arabera sailkatzen
dira, eta kopuruaren araberako izena ematen zaie, honelaxe:
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20

tetraedroa
pentaedroa
hexaedroa
heptaedroa
oktoedroa
nonaedroa (edo eneaedroa)
dekaedroa
undekaedroa (edo endekaedroa)
dodekaedroa
ikosaedroa

Bi ohar egin behar dira sailkapen honetaz:
– Ikus daitekeenez, ez dago hiru aurpegiko bolumen poliedrorik, hiru
planorekin ezin baita gorputz «itxirik» eratu. Hala ere hiru planok
triedroa osatzen dute (paraleloak ez badira). Kasurako, kontzeptu hori
oso erabilia da geometrian eta matematikan: /triedro kartesiarra/ adibidez.
– Bestelako irizpidez ere sailka daitezke, eta orduan izen bereziak
ematen zaizkie: poliedro erregularrak eta prismak eta piramideak.
17.3.1.2. Poliedro erregularrak
Poligono erregularren kasuan, aurpegi guztiak forma eta tamaina
berekoak dira. Izatez bederatzi poliedro erregular daude soilik, bi multzo
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nagusitan sailka ditzakegunak, konbexuak (ganbilak) edo konkaboak
(ahurrak) izatearen arabera.
– Poliedro erregular konbexuak antzinako greziarren garaietatik
ezagutzen dira, eta gorputz edo solido platonikoak ere baderitze.
Ondoko koadroan daude sailkaturik, bakoitzak zenbat erpin, aurpegi
eta ertz dituen kontuan izanik.
Poliedro erregular konbexuak
Aurpegien forma

c

n

v

a

triangeluak

4
8
20

3
4
5

4
6
12

6
12
30

tetraedroa
oktaedroa
ikosaedroa

Izena

karratuak

6

3

8

12

hexaedroa

pentagonoak

12

3

20

30

dodekaedroa

Zenbakien esanahia honako hau da:
c aurpegien kopurua
n erpin bakoitzera iristen diren aurpegien kopurua
v erpinen kopurua
a ertzen kopurua
Zenbaki horien artean erlazio hau betetzen da: c + v = a + 2.

Koadroan ikus daitekeenez, izenak aurpegien kopuruaren arabera
jartzen dira: /tetra-/ (4), /hexa-/ (6), /okta-/ (8), /dodeka-/ (12), /ikosa-/ (20).
– Poliedro erregular konbaboei Kepler-Poinsot-en solidoak deritze, lau
guztira, eta izar formako gorputz hauek dira:
dodekaedro handia
izar-dodekaedro txikia
izar-dodekaedro handia
ikosaedro handia

– Badira, halaber, solido arkimedestarrak. Poliedro konbexu hauek
zenbait motatako poligono erregularrez osaturik daude. Gehienak
solido platonikoak planoekin moztuz sortzen dira; izenak ere
horrelakoak dituzte: /tetraedro moztua/, /kubo moztua/...101
17.3.1.3. Prismak
Ondoko ezaugarriak dituzte: batetik, bi aurpegi paralelo eta berdin,
edozein motatako poligonoak izan daitezkeenak; bestetik, aurpegi horiek
elkartzen dituzten gainerako aurpegiak paralelogramoak dira. Ohitura dago
prismaren bi aurpegi paraleloak posizio horizontalean irudikatzeko, eta
horregatik oinarri deritze. Gainerako paralelogramoei albo-aurpegi deritze.
Bi oinarrien arteko distantzia prismaren altuera da, eta albo-aurpegietako
paralelogramoen altuera bera da.
101
Informazio gehiagorako euskarazko Wikipediara jo daiteke, helbide honetara hain zuzen
ere: <http://es.wikipedia.org/wiki/Poliedro>.
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Normalean bi modutara egin ohi da prismen sailkapena:

Prismen osagai berezien izenak.

– Albo-aurpegiek oinarriarekiko duten posizio erlatiboaren arabera,
prisma zuzenak deritzegu albo-aurpegiak eta oinarria elkarren
perpendikularrak dituztenei, eta prisma zeiharrak gainerakoei, alegia
albo-aurpegi oblikuoak dituztenei.
– Oinarriko poligonoen formaren kontuan izanik, prisma izenari
poligonoaren izenari dagokion adjektibo erreferentziala gehitzen zaio:
prisma triangeluar
prisma koadrangeluar edo prisma tetragonal
prisma pentagonal, prisma hexagonal, prisma heptagonal...

– Nolanahi den, prisma koadrangeluarren kasuan, askotan ageri diren
kasu batzuetan izen bereizak hartzen dituzte:
• Oinarrietan paralelogramoak dituzten prisma tetragonalei
paralelepipedo deritze. Binaka berdinak diren sei paralelogramoz
mugaturiko gorputz geometrikoak dira.
• Paralelepipedoen artean, angelu guztiak zuzenak (90º-koak)
dituztenei ortoedro deritze. Ortoedroak prisma errektangeluar
zuzenak dira, planoen arteko angelu guztiak zuzenak dituztenak
Hortik datorkie izena, /orto-/ horrek /zuzen/ esan nahi baitu, hots,
/perpendikular/.

• Ortoedroa izateaz gain, ertz guztiak luzera berekoak direnean
kuboa dugu, edo bestela esanda, /hexaedro erregularra/.
• Bestalde, angeluak zuzenak izan gabe ertz guztiak luzera
berekoak dituen paralelepipedoa prisma erronbikoa da.
17.3.1.4. Piramideak
Oinarri modura poligono bat eta albo-aurpegi triangeluarrak dituzten
poliedroak dira. Oinarriaren aurrez aurre, piramidearen ezaugarri berezia
den erpina dago, albo-aurpegi guztien erpin dena.
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Piramideen kasuan oinarri bakarra dago; hori dela eta /oinarriko ertzak/ eta
bereizten dira. Eta oinarria plano horizontalean adierazi ohi
denez, bi motatako altuerak definitu ohi dira: piramidearen altuera, eta alboaurpegien altuerak, zeinei apotema deritzen. Ondoko irudian ikus daitezke
marrazturik piramideen osagai nagusiak.

/albo-ertzak/

Prismen osagai berezien izenak.

Piramideak ere prismen antzerako irizpideak erabiliz sailka daitezke:
– Albo-aurpegiek oinarriarekiko duten jarreraren arabera, piramide
zuzenak eta piramide zeiharrak daude.
– Oinarriko poligonoaren arabera:
piramide triangeluarra
piramide koadrangeluarra/tetragonala
piramide pentagonala
piramide hexagonala…

17.3.2. Gorputz geometriko biribilak
Poliedroen kasuan ez bezala, espazioalde bat mugatzen duten gainazal
batzuk ez dira lauak, kurbatuak edo biribilak baizik; horregatik, gorputz
geometriko biribilak deritzegu. Dena den, zenbait kasutan aurpegi batzuk
gainazal lauak izan daitezke. Horrelako gorputz batzuen ezaugarriak
aurkeztuko ditugu jarraian.
17.3.2.4. Zilindroa
Zilindroa prismaren antzekoa da, baina oinarrian poligono bat izan ordez
zirkunferentzia bat duena; edo, bestela esanda, oinarrian infinitu alde dituen
poligono bat duena. Horregatik, albo-aurpegi lauak izan ordez, albogainazal biribil bat dauka gainazal zilindrikoa deritzona. Gainazal hori
oinarriaren perpendikularra denean, zilindro zuzena dugu, eta zuzena ez
denean, zilindro zeiharra.
Zilindro zuzenen kasuan, gainazal zilindrikoak simetria-ardatz bat du,
biraketa-ardatza deritzona. Izan ere, honelaxe sor daiteke gainazal
zilindrikoa: ardatzaren paraleloa den lerro zuzen bat simetria-ardatzaren
inguruan biraraziz; preseski, 360º-ko bira osoa emanez espazioan ekortzen
den gainazala, horixe da gainazal zilindrikoa. Horregatik, zilindroaren
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geometria aztertzean, simetria-ardatzari /biraketa-ardatz/ [rotation axis (en), eje de
izena eman ohi zaio, beraren inguruko biraketaz
sor daitekeelako zilindroan. Era berean, ardatzaren paraleloa den lerro
zuzenari /lerro sortzaile/ deritzo, edo /sortzaile/ huts-hutsean [generating line /
generator (en), generatriz (es), génératrice (fr)]. Eta zilindroa /biraketa-gainazal/ bat
dela esaten da [surface of revolution (en), superficie de revolución (es), surface de
rotación (es), axe de rotation (fr)]

révolution (fr)].

Zilindroaren osagai berezien izenak.

Goiko irudian ikus daitezke gorputz zilindriko baten osagaien izenak.
Bertan zilindro zirkularra dugula esan dezakegu, oinarria zirkunferentzia bat
baita. Kasu horretan ditugu biraketa-ardatza eta lerro sortzailea. Simetriaardatzaren oinarri perpendikularra elipse bat balitz, zilindro eliptikoa izango
genuke eta orduan simetria-ardatza ez litzateke biraketa-ardatz.
17.3.2.2. Konoa
Konoa piramidearen antzekoa da, baina oinarrian poligono bat izan ordez
zirkunferentzia bat duena; edo, bestela esanda, oinarrian infinitu alde dituen
poligono bat duena. Albo-gainazal biribil bat dauka /gainazal konikoa/
deritzona. Horrez gain, /erpin/ bat ere badauka.

Gainazal zilindrikoaren antzera, gainazal koniko zirkularrak simetriaardatz bat du, /biraketa-ardatza/ deritzona. Izan ere, honelaxe sor daiteke
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gainazal konikoa: ardatzarekiko oblikuoa den lerro zuzen bat simetriaardatzaren inguruan biraraziz; preseski, 360º-ko bira osoa emanez espazioan
ekortzen den gainazala, horixe da gainazal konikoa. Espazioa ekortu duen
lerro zuzen oblikuoari /lerro sortzailea/ deritzo. Horrela /kono zirkular/ bat
sortzen da.
Kono zikularraren ezaugarriak aurkeztu ondoren, erraz uler daiteke
lehenago aurkezturiko kurba konikoak nola dauden erlazionaturik
konoarekin. Hain zuzen, kurba horiek guztiak kono zirkular baten eta plano
baten arteko /ebakidurak/ dira, eta mota desberdinetakoak dira planoak
biraketa-ardatzarekiko edo lerro sortzailearekiko duen kokapen espazialaren
arabera, ondoko irudian ikus daitekeen bezala.

Kurba konikoen sorrera, plano baten eta kono zirkular baten ebakidura gisa.

17.3.1.4. Esfera
Esfera da zentro deritzon puntu batetik distantzia berera dauden
espazioko puntu guztien leku geometrikoa. Alegia, zirkunferentziarena
bezalako definizioa du, baina planoan izan ordez, espazioan.

Aurreko bi irudietan ikus daitekeenez, esferaren elementu geometrikoek
izen bereziak hartzen dituzte geografiaren arloan, bereziki Lur planetari
buruzko erreferentziak ematean.
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17.3.1.5. Gainazal koadrikoak
Zirkunferentziaren analogo tridimentsionala esfera den bezalatsu, kurba
konikoen analogo tridimentsionalak gainazal koadrikoak dira.

Goiko irudian erakusten dira zenbait gainazal koadriko, ingeniaritzan eta
arkitektura erabilera nahikoa daukatenak. Izenei erreparatuz, erraz kontura
gaitezke kurba konikoen izenei /-oide/ atzizkia gehitzen dietela. Atzizki
horrek aurreko izenaren «antza» edo «forma» duela esan nahi du. Hortaz,
elipsoide = elipse baten antzeko forma

Agerikoa denez, kurba konikoen izen guztien konbinazioak egin
daitezkeela:
Batetik, izenak: elipsoide, paraboloide, hiperboloide.
Bestetik, adjektiboak: eliptiko, paraboliko, hiperboliko.

17.4. Marrazketa teknikoa
Ingeniaritzaren ikasketetan garrantzi handia dauka marrazketa teknikoak.
Izaera unibertsaleko adierazpidea da: kode berezia du, arau zehatzak
dituena. Bestela esanda, arauturik dago nazioartean.
Marrazketako kodearen bidez, fabrikatu beharreko objektuen azalpen
bisual eta teknikoa ematen da. Objektuaren marrazki teknikoa zenbait
partetan bana daiteke: multzoaren planoa, atalkako planoak, xehetasunen
planoak, muntaiarako planoa, materialen zerrenda...
17.4.1. Marrazketa teknikoaren normalizazioa
Lehenik idatzitakoak Alemaniako DIN arauak izan ziren. Ondoren,
herrialde edo estatu bakoitzean bertarako arauak ezarri ziren, gehienetan
arau alemaniarren kopia hutsak. Azkenik, nazioarteko merkataritzaren
premiei erantzun behar zitzaienez, nazioarteko arauak nagusitu ziren, ISO
arauak alegia, gaur egun herrialde gehienetan onarturik daudenak. Arau
horien artean, marrazkigintza teknikoari dagozkion arlo gutxi batzuk
aipatuko ditugu adibide modura, irakasgai honetan lantzen ari garen
terminologiaren arloan interesgarri izan daitezkeelakoan.
17.4.1.1. Eskalak
Eskala deritzo marrazkiko neurrien eta benetako objektuaren neurrien
arteko erlazioari. Hain zuzen, nazioarteko arauaren helburua da eskala jakin
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batzuen erabilera finkatzea. Marraztu beharreko pieza nolakoa den, halako
eskala egokia aukeratuko da.
Eskalak frakzio modura adierazi ohi dira, eta marrazkiko neurriak
piezakoen berdinak, handiagoak edo txikiagoak izatearen arabera, hiru mota
hauetakoak ditugu:
Eskala naturala
Handitze-eskalak
Txikitze-eskalak

1/1 (edo 1:1)
2/1, 5/1, 10/1, 20/, 50/1 (edo 2:1, 5:1...)
1/2, 1/5, 1/10, 1/20, 1/50, 1/100, ... (edo 1:2, 1:5...)

Agerikoa denez, frakzioaren zenbakitzailea marrazkiko neurriari dagokio,
eta izendatzailea, piezaren neurriari.
17.4.1.2. Proiekzioak
Proiekzioen helburua da piezak eta objektu osoak plano bakarrean,
adieraztea. Plano bateko proiekzioa lortzeko objektuko
puntu guztiak perpendikularki proiektatzen dira planoan, eta gero planoko
puntu proiektatuek osatzen dute objektuaren proiekzioa; horrela /proiekzio
ortogonal/ bat lortzen da. Nolanahi den, objektua ondo definitzeko ez da
nahikoa proiekzio bakarra, eta proiekzio-sistema bat erabiltzen da.
Ingeniaritzako marrazketa teknikoan /sistema diedrikoa/ erabiltzen da
gehienetan; Mongeren metodoa ere baderitzo, asmatzailearen ohorez.
Proiekzio ortogonalen bidez gauzatzen da, honelaxe:
/proiekzio-planoan/,

– Lehenik, erreferentziako triedro trirrektangeluarra definitzen da.
Triedroko hiru plano perpendikular horiei honelaxe deritze: /plano
bertikala/, /plano horizontala/ eta /profileko planoa/.

a) Pieza osoaren perspektiba ikus daiteke erreferentziako
triedro errektangeluarrean kokaturik, bistak zein noranzkoetan
begiraturik lortzen diren azalduta, inguruan proiekzio-kuboa
duela. b) Proiekzio-kuboaren sei aurpegiak garaturik.

– Ondoren, /proiekzio-kubo/ bat imajinatzen da pieza osoa inguratzen,
beraren sei aurpegiak triedoko hiru planoen paraleloak izanik. Aurpegi
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horiek A, B, C, D, E eta F letrez izendatuko ditugu. Piezak sei aurpegi
horietan dituen proiekzio ortogonalak marrazten dira planoan.
Proiekzio horiek izango dira marrazketa teknikoan erabilitako /bistak/.

Proiekzio-kuboko sei aurpegietako proiekzioak garaturik,
bistak ISO (E) arauak dioen kokapenetan jarrita.

– Piezaren bistak era zehatz batean kokatu behar dira planoan. Bi aukera
daude onarturik arauetan: sistema europarra, ISO (E), eta sistema
amerikarra, ISO (A).
Gure artean sistema europarra erabiltzen da normalean, eta gehienetan
aski izaten da funtsezko hiru bista nagusiak ematea, alegia, A, B eta C
bistak. Bista bakoitzari izen egokia ematen zaio:
A
B
C
D
E
F

aurretiko bista (edo altxaera)
goitiko bista (edo oinplanoa)
ezkerretiko bista
eskuinetiko bista
behetiko bista
atzetiko bista

Bisten izendapenean suma daitekeenez, bista bakoitza lortzeko nondik
begiratu den hartzen da kontuan euskarazko terminologian.
17.4.1.3. Perspektibak
Adierazpen tridimentsionalerako sistemak dira, objektuaren ikuspegi
osoa bista bakarrean eta proiekzio-plano bakarrean eskaintzen dutenak.
Izatez, perspektiba bat erreferentziako triedroarekiko oblikuoa den plano
baten gaineko proiekzioa da. Mota desberdinetakoak daude: /perspektiba
axonometrikoa/, /perspektiba konikoa/, /perspektiba zilindrikoa/... baina gehien
erabiltzen dena perspektiba axonometrikoa da.
Axonometria deritzo objektu geometrikoaren aurpegi nagusiekiko
oblikuoa den plano baten gaineko proiekzio ortogonalari. Perspektiba
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axonometrikoetan piezaren aurpegiak ez dira beren benetako neurriekin
azaltzen. Proiekzio-kuboaren triedroko ardatzen arteko angeluen arabera,
mota desberdinetako axonometriak erabiltzen dira. Kasurako, /perspektiba
isometrikoa/ deritzonaren kasuan, hiru angeluak berdinak dira, 120º-koak
preseski; /perspektiba trimetrikoa/ izenekoan, hiru angeluak desberdinak dira.

Marrazketa teknikoan sarri erabiltzen da beste perspektiba berezi bat,
izenekoa. Kasu honetan, proiekziorako plano bertikala
marrazketa-planoaren paraleloa da, eta bertako bi ardatz koordenatuen
arteko angelua, zuzena da; gainera, espazioko hirugarren ardatzak 135º-ko
angelua osatzen du bi ardatz horiekin. Modu horretan egitean, marrazketaplanoko paraleloak diren piezaren ertzen lerroak beren benetako neurriaz
marrazten dira (eskala kontuan izanik, noski). Zer esanik ez, gainerako
ertzen tamainak deformaturik ageri dira. Dena den, Cavaliere perspektiba ez
da axonometrikoa, alegia, proiekzio guztiak ez dira ortogonalak.

/Cavaliere perspektiba/

18..LPLNDNRDUD]RHVSH]LILNRDN
)RUPXOD]LRHWDQRPHQNODWXUD
NLPLNRD
Ikasgai honetan kimikaren arloko arazo espezifikoak aztertuko ditugu, arreta
jarriz, bereziki, kimikako adierazpen sinbolikoen ortotipografian, sinboloen
izendapenean eta kimikako formulek testuen barnean duten erabileran.102

18.1. Elementu kimikoak idazteko eta izendatzeko
gomendioak
Elementu kimikoak oinarrizko substantziak dira eta mota bakarreko atomoz
osatuta daude; material guztien osagai sinpleenak dira. Elementu bakoitzak
izen bakarra du hizkuntza bakoitzean (salbuespenak salbuespen) eta sinbolo
bakarra mundu osoan.
Elementuen sinboloak IUPAC (International Union of Pure and Applied
Chemistry) nazioarteko erakundeak erabakitakoak dira. Elementu kimikoen
sinboloak eta izenak Taula Periodikoan daude bilduta; bertan, elementuei
buruzko bestelako informazio batzuk ere ageri dira.
18.1.1. Elementu kimikoen izenak eta idazkera
Oro har, sinboloa irakurtzean,103 elementuaren izena bere hutsean
ematen da, mugagabean. Adibidez:
Cl
Au
Ag
U

kloro
urre
zilar
uranio

Oraindik ezagutzen ez diren (edo lortu ez diren) elementuek behinbehineko izenak eta sinboloak dituzte. Adibidez:
Uub
Uut
Uuq

ununbio
ununtrio
ununkuadio

102
Ikasgai honetan, egileak berak ondoko liburuan eginiko proposamenak hartu dira
oinarritzat: Etxebarria, J.R. (2011): Zientzia eta teknikako euskara arautzeko gomendioak,
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, Gasteiz.
103

Sinboloak irakurtzeko esamoldeak letrakera etzanez adieraziko dira ikasgai honetan.
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Sinboloak letrakera zuzen arruntez idazten dira. Sinboloak letra
bakarrekoak edo bi letrakoak izango dira, oraindik ezezagunak diren
elementuenak izan ezik (azkenok hiru letra dituzte). Letra bakarra edo
sinboloko lehena letra larriz idazten da eta bigarrena (baita hirugarrena ere,
baldin balego) letra xehez.
B, C, N...
In, Sb...
Uun, Unp…

18.1.2. Elementu kimikoen sinboloen indizeetako zenbakiak
Elementuaren sinboloarekin batera zenbait zenbaki gehi daitezke, indize
modura idatzita, atomoari buruzko informazioak gehitzeko, hala nola masa,
karga, zenbaki atomikoa edo beste. Zenbakiak indize modura idazten dira,
goi edo beheko eta ezker edo eskuineko posizioetan, betiere jarraian
aipatzen diren arau finkoak kontuan izanik.
– Atomoaren masa-zenbakia sinboloaren ezkerreko goi-indize modura
idazten da, hots, sinboloaren ezkerraldean.
63

Cu ,

235

U, 3 H

Hortaz, bi atomo isotopo direla esaten da, elementu berekoak izanik
masa-zenbaki desberdina dutenean. Beraz, honako hauek elkarren
€
€
€
isotopoak
dira:
18

€

O eta

16

O ; 1 H , 2 H eta 3 H

Elementu beraren isotopoek izen eta sinbolo bera dute, hidrogenoaren
kasuan izan ezik:
€

H
2
H
3
H

1

€

€
€
hidrogeno
deuterio. Batzuetan, D sinboloa erabiltzen da.
tritio. Batzuetan, T sinboloa erabiltzen da.

€ Testuetan, isotopoen izena zehazteko, elementuaren izenaren ostean
€ marratxoa eta masa-zenbakia idazten dira, eta idatziriko ordenan
€ irakurtzen dira.
oxigeno-18 oxigeno hemezortzi
uranio-235 uranio berrehun eta hogeita hamabost
Uranio-235 isotopoa % 0,71ko proportzioan ageri da naturan.

– Elementu baten atomoaren zenbaki atomikoa ezkerreko azpiindize
batez adierazten da. Esate baterako:
8

€

O,

78

Pt ,

73

Ta …

Adibidez, 78 Pt idaztean, platinoaren zenbaki atomikoa hirurogeita
hemezortzi dela adierazten da.
€

€

– Atomo baten karga adierazteko (ioiarena, alegia), eskuineko goi€
indizeak
erabiltzen dira, kargaren balioa eta zeinua azalduz (plus edo
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minus zeinuak), ordena horretan; hots, lehenik, balioa, eta ondoren,
zeinua. Honela irakurtzen dira, hurrenez hurren:
Mg 2+ magnesio bi plus
Al 3+ aluminio hiru plus
O2− oxigeno bi minus
€ Beraz, desegokiak dira Mg+2 , Al+3 eta O−2 gisako idazkerak. Nolanahi
€ den, kargaren balioa 1 denean, ez da zertan 1 zenbakia espresuki
€

adierazi. Adibidez:

€ edo fluor
€ minus
F−
fluor€minus bat
Na + sodio plus bat edo sodio plus ( eta ez bat minus edo bat plus)

– Orain arteko indize guztiak batera ager daitezke, informazio horiek
€ guztiak elkarren osagarriak baitira:
€

26
12

Mg 2+ ,

29
13

Al 3+ ,

16
8

O2−

– Atomoari buruzko informazioaz gain, substantzien formulak ematean,
haien konposizioari buruzko informazioa ere adieraz daiteke
€ elementuen
€
€sinboloekin batera. Horretarako, eskuineko behealdeko
azpiindizeak erabiltzen dira.
Hain zuzen, substantzia elementubakarren formulako atomoen
kopurua eskuineko azpiindizean adierazten da:
O2
P4
S8

o azpi bi
pe azpi lau
ese azpi zortzi

€ eta testuinguruan argi badago, /azpi/ hitza esan gabe utz daiteke.
€
–€ Era berean, konposatuen formula kimikoak adierazteko,

mota
bakoitzeko atomoen kopuruak eskuineko azpiindizez adierazten dira,
betiere formulazio kimikoaren arauak betez.
H 2O , Na 2SO 4 , C 2 H 6

Nolanahi ere, formulak idaztean, lehendabizi atal positiboa idatziko
da, eta ondoren, atal negatiboa:
€

€

€
Na 2SO 4 , NaCl

Hortaz, ez dira erabiliko era honetakoak:
€

*€SO4 Na 2 , * ClNa

18.1.3. Elementu eta konposatu kimikoen adierazpen sinbolikoen
deklinabidea eta irakurbidea
€

€

Elementuen sinbolo kimikoak eta konposatuen formulak hitz arrunt
modura integratzen dira diskurtso idatzi eta mintzatuan. Hain zuzen, esaldi
barruan daudenean, deklinabide-atzizkiak hartzen dituzte, hitz arruntek
bezala.
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Elementuen sinboloak izendatzeko/irakurtzeko, bi aukera daude: letraz
letra eta dagokion izenaren bitartez:
Cu
Cu

ze u
kobre

Adierazpen idatzian, sinboloaren eta atzizkiaren artean marratxoa jartzen
da beti. Deklinatzeko orduan, normalki, elementu kimikoen sinboloak
deskodetu egiten dira, elementuen izenak erabiliz, eta horren arabera
deklinatzen dira:
Mo-aren
F-ez

molibdenoaren
fluorrez

Hala ere, konposatu kimikoen formulak eta erreakzioetako osagaiak
irakurtzean, batzuetan, sinboloak letraz letra ere esaten dira. Edozein
kasutan, hitzok izen arruntak direnez, izen arruntei dagokien moduan
deklinatzen dira esaldi barruan.
Bonbona horretan ez dago O-rik (oxigenorik).
Ez zaio Cr-rik (kromorik) gehitu aleazioari.

Isotopoen kasuan, izenarekin batera masa-zenbakia adierazten denean,
atzizkia zenbakiaren ostean jartzen da zenbakiari itsatsita eta marratxorik
gabe.
235

U -aren edo uranio-235aren: uranio berrehun eta hogeita hamabostaren

Bestalde, atzizkia osorik idatziko da, nahiz eta sinboloa /-a/ letraz bukatu.
Adibidez:
€

Na-aren, Ca-aren (sodioaren, kaltzioaren)

Ioien kasuan, arau berbera erabiltzen da idazkerari dagokionez; hots,
sinboloaren eta atzizkiaren artean marratxoa jartzen da.
Al 3+ -aren

Irakurtzean, letraz zein izena aipatuz egin daiteke.
€

Al 3+ -aren «a ele hiru plusaren» edo «aluminio hiru plusaren»

Orain arteko indize guztiak batera erabiltzen direnean, ordena hau
erabiliko da irakurtzeko orduan: lehenik, elementuaren sinboloa (letraz
€ edo izena (mugagabean), gero, masa-zenbakia; ondoren, zenbaki
letra)
atomikoa; eta azkenik, karga. Honelaxe, adibidez:
26
12
16
8

Mg 2+
O

eme ge (edo magnesio) hogeita sei, hamabi, bi plus
oxigeno hamasei, zortzi

Alegia, ordena honetan irakurtzen dira: izena, ezkerreko goi-indizea,
ezkerreko
azpiindizea, eskuineko goi-indizea.
€
€
Indizeak
direnak direla, aurretik esandako moduan jarriko da
deklinabide-atzizkia, sinbolo osoaren atzean, marratxo batekin loturik:
Al 3+ -aren kasuan, atomoaren nukleoan hamahiru protoi eta hamasei neutroi
daude, eta nukleotik kanpo, hamar elektroi.
29
13

€
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Eta ahozko diskurtsoan idatzizko hurrenkerari jarraituko zaio:
27
Mg -aren eta 42 He -aren nukleoen arteko erreakzio nuklearra, 13
Al -aren
1
eta 1 H -aren nukleoak ematen dituena, honelaxe adierazten da laburturik:
26
Mg (α , p) 29 Al .
Irakurrita:
Magnesio
€
€ hogeita sei hamabiaren eta helio lau biaren
€ nukleoen arteko
erreakzio nuklearra, aluminio hogeita zazpi hamahiruaren eta hidrogeno
€
bat bataren nukleoak ematen dituena, honelaxe adierazten da laburturik:
€
magnesio hogeita sei, alfa, pe, aluminio hogeita bederatzi.

Idatzita:

26
12

18.1.4. Konposatu kimikoen formulen irakurbidea
Konposatu kimikoen formulak hitzez adierazteko, bi jarrera har
ditzakegu. Bata, formula bera letraz letra irakurtzea; bestea, adierazten duen
substantziaren izena erabiltzea. Bigarren kasuan, izena funtzionala,
sistematikoa edo arrunta izan daiteke, testuinguruaren arabera. Adibidez:
H 2O
CHCl3

hatxe bi o / hidrogeno oxido / dihidrogeno oxido / ur
ze hatxe ze ele hiru / triklorometano / kloroformo

Kimikan, testuak idaztean, substantziaren izena sinboloaren bidez
adierazten da askotan. Horrelakoetan, sinbolo hutsetarako emandako arauak
bete behar dira. Esate baterako, honela idazten eta irakurtzen da esaldia:
Flasko batean 10 L H2SO4 ditugu = «flasko batean hamar litro azido
sulfuriko ditugu» (edo «hamar litro hatxe bi ese o lau ditugu»).

Diskurtso naturalean integratzean, atal honetan azaldutako moduan
jartzen dira deklinabide-atzizkiak eta horrela gauzatzen da integrazioa.
10 L H2SO4-ren pisua 18,3 kg da.

18.1.5. Formula kimikoak diskurtsoan txertatzeko modua
Konposatu kimikoen formulak diskurtsoan sartzeko, esan dugunez,
beharrezkoa da formulak deklinatzea, formula osoa hitz bakartzat harturik.
Zer esanik ez, esaldi barruko elementu kimikoetan zein konposatu
kimikoetan, beti idatzi behar da deklinabide-atzizkia.
Oso interesgarriak dira Na2SO4-aren ezaugarriak.
Aipaturiko prozesua Na2SO4-tik abiaturik burutzen da.
Klimaren aldaketari dagokionez, CO2-ak hainbat arazo sortu ditu.

Dena den, bi kontu hauek argitzea komeni da:
– Konposatu kimikoen kasuan, elementuenean ez bezala, deklinabideatzizkiak idaztean, beti aurreikusiko dugu letraz letra irakurriko
ditugula, eta horren arabera idatziko ditugu atzizkiak.
SbF5-ik
Mo2O5-ari
As2Se5-etik

ese be efe bostik
eme o bi o bostari
a ese bi ese e bostetik

Egokia da, halaber, formulak adierazten duen konposatuaren izena
irakurtzea, baina letraz letrako irakurketari dagokion atzizkiaren
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idazkera aldatu gabe. Hortaz, aurreko kasuetan, irakurbide hau ere
hauta daiteke:
SbF5-ik
Mo2O5-ari
As2Se5-etik

antimonio fluorurorik
molibdeno (bost) oxidoari
diartseniko pentaseleniurotik

– Gero eta maizago ikusten dugu, karbono dioxidoa adierazteko, *CO2
idazkera (alegia /2/ zenbakia azpiindizean jarri gabe), formalagoa
litzatekeen CO2 idazkeraren ordez. Inolako zalantzarik gabe, testu
teknikoetan azpiindizeetako zenbakiak beti jarri behar dira
azpiindizeei dagokien posizioan, eta ez testuaren altueran.
O2-aren masa molekularra N2-arena baino handiagoa da.
Gramoko bero kantitaterik handiena askatzen duen erregaia H2-a da.

Molekulen eta atomoen izenak diskurtsoan integratzeko moduarekin
jarraituz, zenbait arazo eta nahaste sortzen dira atomo eta molekulen
izendapenaz. Horiek argitzea komeni da. Hara:
– Atomoek eta elementu bakarreko molekulek hitz bakarreko izena
dute, eta ondo onartzen dute hitz-elkarketa: /urre atomoa/, /nitrogeno
molekula/…

– Izen konposatuko molekulek, ordea, hitz-elkarketa konplexuz
izendatu ohi dira, bi hitzez edo gehiagoz: /kaltzio karbonato molekula/,
/difosforo pentaseleniuro molekula/… Horrek arazoak dakartza, batzuetan,
hitz elkartu hori esaldi korapilatsuetan sartu behar denean. Izendapen
hori egokia izanik ere, molekula izendatzeaz ari bagara, modu
generikoan ari gara, eta horretarako, hitz-elkarketaz gainera, egokiak
dira baita /kaltzio hidroxidoaren molekula/ modukoak ere. Hortaz, /sodio
hidroxido molekula/ esateko, komeni denetarako, /sodio hidroxidoaren
molekula/ izendapena ere egokia da, batez ere molekularen izena
konposatua denean. Gauzak horrela, baliokidetzat hartuko ditugu
/glizeraldehido-3-fosfato molekula/ eta /glizeraldehido-3-fosfatoaren molekula/
esamoldeak.
Dena den, gogoratu behar da molekularen izena hitz bakarrekoa
denean, ohikoagoa dela /karbono atomoa/ esatea eta idaztea, /karbonoaren
atomoa/ baino, oro har. Bigarren erabilera hori beharrezko denetarako
bakarrik utzi beharko litzateke.
– Bestalde, argitu beharreko da /-zko/ kasuaren erabilera. Horrelakoetan,
gure gomendioa da /-zko/ kasua ez erabiltzea:
*Kobrezko atomoa
*Ur-lurrunezko molekula

→ kobre atomoa
→ ur-lurrun molekula
ur-lurrunaren molekula
??ur molekula lurrundua
??ur lurrunduaren molekula
*Sodio klorurozko disoluzioa → sodio kloruroaren disoluzioa
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– Zenbatzaileak erabiltzean, zalantza egon liteke bi ur molekula ala bi
molekula ur aukeratzean. Horretaz, gogoan hartzekoa da EIMAren
estilo-liburuak morfosintaxiaren liburukiko 5.7.4. atalean unitate ez
diren neurriei buruz dakarren aipamena. Honelaxe dio:
«Unitate ez diren neurriak. Neurri-sintagma asko unitate-izenekin osatzen
dira (gramo, kilo, tona, litro…), baina beste zenbait izen ere erabiltzen dira
neurri gisa: eskukada, baso(kada), zaku(kada), kamioi(kada), kaxa, txarro…
Hain zuzen ere, bigarren sail horretako zenbaitekin sortzen dira zalantzarik
handienak, bi alderdi baitituzte: tanta, esate baterako, ‘likido-bolatxo’ gisa
har dezakegu (zer), baina neurri gisa ere bai (zenbat).
(724) Kirolariari odol-tanta bat ateratzen zaio analizatzeko. (zer)
(725) Bi tanta koloratzaile bota behar dira. (zenbat)»
(Petrirena, 2011: 138).

Kimikaren arloan ere, bi esamoldeak erabil daitezke, testuinguru
egokian, zein bere tokian.
• Zenbat substantzia dagoen adierazi nahi bada, /bi molekula ur
esamoldea/ oso erabilgarria da:
Lau molekula azido sulfuriko (zenbat).
Hiru molekula glizeraldehido-3-fosfato (zenbat)

• Dena dela, substantzia baten zenbat zatiki diskretu dauden adierazi
nahi bada, (alegia, zenbat atomo, molekula, ioi…), zuzenak dira
beste bi esamolde hauek: /bi ur molekula/ eta /uraren bi molekula/. Esate
baterako:
Bi hidrogeno atomo bi oxigeno atomorekin konbina daitezke, H2O2 molekula
osatzeko.
Demagun bata bestetik oso urrun dauden bi ur molekula.
Erreakzio honetan, metanoaren hidrogeno atomo bat kloro atomo batez
ordezkatzen da.

Hala ere, horrelakoetan, substantziaren izena bi hitzekoa edo
gehiagokoa bada, egokiagoa da bigarren esamoldea erabiltzea hitzelkarketara jotzea baino:
Azido sulfurikoaren lau molekula (azido sulfurikoaren zenbat molekula
daude?)
Zilar kloruroaren molekula bat
Trietil fosfatoaren hamar molekula

Azalpenetan, konposatu kimikoaren aipamenaren ostean modu
esplizituan eman daiteke formula, argigarri gisa. Ondoren aipatzen diren bi
aukerak daude, baina lehenengoa hobesten dugu:
– Batetik, formula parentesi artean eman daiteke. Horrela egiten denean,
ez da beharrezkotzat jotzen formula berari ere deklinabide-atzizkia
jartzea, eta formulak huts-hutsik eman daitezke. Honela:
Erreakzio horretan, 30 g amonio nitratok (NH4NO3) erreakzionatzen dute.
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– Bestetik, formula koma artean adieraz daiteke, esaldia guztiz eten
barik, eta horrelakoetan deklinabide-atzizkia gehitu behar zaio.
Aurreko kasuan honela egingo litzateke:
Erreakzio horretan, 30 g amonio nitratok, NH4NO3-k, erreakzionatzen dute.

18.2. Formulazio eta nomenklatura kimikoaren alderdi
ortotipografikoak
Nomenklatura kimikoari buruzko gomendio orokorra da kimikarien
ohiturari jarraitzea. Horrela, Taula Periodikoan eta nomenklaturako
bestelako tauletan elementu kimikoen izendapena egitean, elementuen eta
konposatuen izenak artikulu eta guzti idatziko dira. Adibidez, Taula
Periodikoan, era honetan adierazi ohi da elementu kimiko bakoitzari
dagokion koadroa:
21

44,9

Sc
eskandioa

Era berean, konposatu kimikoak izendatzeko nomenklaturako tauletan ere
artikuluarekin adierazten dira konposatuen izenak:
Formula
PbH2

Nomenklatura
sistematikoa
berun dihidruroa

Stocken
nomenklatura

Ohiko izen
klasikoa

berun(II) hidruroa

hidruro plunbosoa

Bestetik, jakinaren gainean egon arren konposatu kimikoen izenak
formalki hitz elkartuak direla, nomenklaturan ez da marratxorik erabiltzen.
Hortaz, NaCl konposatua izendatzean, honela idatziko dugu:
sodio kloruroa (eta ez *sodio-kloruroa)

Stocken nomenklaturan, elementuaren oxidazio-zenbakiaren balioa
parentesien artean adierazten da, elementuaren izenaren ostean, zenbaki
erromatarrez idatzita, izenaren eta lehenengo parentesiaren artean
hutsarterik utzi gabe:
berun(II) fluoruroa
berun(IV) fluoruroa
sufre(IV) oxidoa

Konposatu kimiko organikoen izena hitz bakar batez dago eratuta, kasu
berezi batzuetan izan ezik, eta hitz horretan sartzen dira oinarrizko hitzosagaiak, zenbakiak, komak, marratxoak, parentesiak..., IUPACen arauetan
adierazten den eran. Adibidez:
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4,4-dietil-2,3-dimetil-5-propiloktanoa
2-metil-3-(1-metiletil)hexanoa

Konposatu kimiko organikoen nomenklaturako oinarria formulazio
estrukturala da. Kasu horretako formulen ortotipografiari dagokionez,
elementuen artean idazten diren marrak luzera bikoitzekoak dira, hots,
marratxo arruntak baino bi aldiz luzeagoak (alegia, minus zeinuaren
luzerakoak). Honelaxe:
CH3−CH(CH3)−CH3

18.2.1. Erreakzioak kimikoen adierazpidea
Kimikako testuetan, sarri agertzen dira era honetako adierazpideak
erreakzio kimikoak adierazteko:
a A + b B → cC+ d D

Horretan A, B, C eta D letrek konposatu kimiko batzuen formulak
adierazten dituzte; eta a, b, c eta d letrek, zenbaki osoak (molekulen kopuru
€
erlatiboak
azalduz).
Adierazpide horiek IUPAC erakundearen arauak betez datoz idatzita.
Ahoz esatean, modu linealean egiten da adierazpidea, lehenagoko kapitulu
batean formula eta ekuazio matematikoetan erabili den irakurbide linealaren
antzera. Honela, hain zuzen:
a A gehi b B gezia eskuinera c C gehi d D

Kontuan izan beharreko arazo espezifiko bat dago zenbait sinboloren
(geziena, besteak beste) izenean eta irakurbidean. Hain zuzen, ondoko taula
honetan, kimikako zenbait sinbolo eta zeinu bereziren izenak daude
bildurik:
Sinboloa
→

Izena edo irakurbidea
gezia eskuinera / erreakzioa eskuinera / ematen du

⇔

oreka / orekan

←

gezia ezkerrera / erreakzioa ezkerrera



erreakzioa eskuinera eta ezkerrera / gezi bikoitza /
erreakzio itzulgarria

=

berdin / erlazio estekiometrikoa

↑

gaseosoa / gezia gora

↓

prezipitatua / hauspeakina / hauspeatzen da / gezia
behera

Erreakzioetan, substantzien agregazio-egoerak adierazi behar izatea gerta
liteke, eta orduan era honetako erreakzioak idazten dira:
a A (g) + b B (l) → c C (s) + d D (cris) + e E(aq)

Bertan erabilitako sinbolo estandarrak honako hauek dira:
€
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g
l
s
cris
aq

gasa/gaseosoa
likidoa
solidoa
kristalinoa
ur-disoluzioan

Gauzak horrela, aurreko erreakzioa honelaxe irakurriko dugu:
a A gasa gehi b B likidoa emateko c C solidoa gehi d D kristalinoa gehi e E
ur-disoluzioan

Horrelako adierazpideak diskurtsoaren barruan agertzen direnean, nahikoa
da adierazpidea irakurtzea eta ondoren aposizioa eginez adierazpena hitza
(edo horren baliokide bat) gehitzea; eta, deklinatu behar denean, adierazpen
hitza deklinatzea. Adibidez:
a A + b B → c C + d D adierazpenean (edo erreakzioan, edo delakoan), letra
xeheak koefizienteak dira.
€ Kimikaren arloko zenbait esamolde
18.3.

Bestelako arlo zientifiko-teknikotan bezala, kimikak ere bere fraseologia du,
zeina esamolde espezifikoetan eta klixeetan agertzen den bereziki. Atal
honetan gehien erabiltzen direnetako batzuk aipatuko ditugu modu
eskematikoan.
18.3.1. Osagai kimikoen kantitateak
Kimikako kantitate bakunak adierazteko (masak, edukierak eta
bolumenak batez ere), oso baliagarria da euskaraz betidanik erabilitako
esamolde bat, /zenbat litro ur?/ moduko galderei erantzutean erabiltzen dena,
eta lehenago neurriei buruzko kapituluan aztertu duguna. Gisa horretako
kantitateen azalpenean, neurrien adierazpen sinbolikoak tartekatzen dira
adierazpide idatzian. Orobat, ez da inolako arazorik sortzen irakurbide
lineala erabilita, euskararen joskera naturalarekin bat egiten baitu.
30 g amonio nitrato
500 L ur

hogeita hamar gramo amonio nitrato
bostehun litro ur

Agerikoa denez, kasu horietan guztietan erabiltzen den egitura honako hau
da:
<neurriaren sinboloa + materialaren izena (mugagabean)>

Edo neurriaren egitura esplizituki jarriz:
<zenbakia + unitatearen sinboloa + materialaren izena (mugagabean)>

Adierazpen sinbolikoa euskarazko diskurtso naturalean sartzean, hitz
bakartzat hartzen da neurriaren sinboloak eta materialaren izenak osaturiko
multzoa. Beraz, adierazpen sinboliko osoak hartzen du deklinabide-atzizkia:
Praktika horretan, 30 g amonio nitrato 100 mL uretan disolbatu dira.
Hain zuzen, 0,012 kg karbono-12tan, 6,022 · 1023 atomo daude.
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Atomo-mol bat 6,022 · 1023 atomoren baliokidea da.
Zenbat atomo daude 20 mL merkuriotan?

Oro har, aurreko adibideetan argi ikus daitekeenez, kantitateak mugagabean
deklinatzen dira, salbuespenak salbuespen.
18.3.2. Baldintza edo kondizio estandarrak
Kimikako datuak adieraztean, sarritan, /baldintza edo kondizio estandarrak/
(
pascaleko presioa eta 0 °C-ko tenperatura) aipatzen dira. Honela
integratzen dira diskurtsoan:
Edozein gasen bolumen molarra, 1 atm eta 0 °C-an, 22,4 L-koa da eta
6, 022 ⋅10 23 molekula dauzka.
Determinatu 50 mL oxigenotan (O2) dagoen masa, bolumen hori 1 atm eta
0 °C-ko baldintzatan neurtuta dagoela jakinik.

18.3.3.
Konposatu kimikoen konposizio ehundarra
€
Konposatu batean dagoen elementu baten konposizio ehundarrak hauxe
adierazten du: elementu horren zer masa dagoen konposatuaren 100 masaunitatetan. Beraz, datuak portzentajeka ematen dira. Honelaxe:
Hauxe da propanoaren konposizio ehundarra: % 81,8 C eta % 18,2 H.
Kalkulatu 150 g zilar klorurotan dauden zilarraren eta kloroaren masak,
jakinik zilar kloruroaren konposizio ehundarra honako hau dela: % 75,2 Ag
eta % 24,8 Cl.

18.3.4. Disoluzioen konposizioa emateko moduak
Disoluzioak deskribatzeko, adierazi egin behar da zer osagaik osatzen
duten disoluzioa eta osagai horiek zer proportziotan dauden; hau da,
disoluzioaren konposizioa eman behar da. Zenbait eratan eman daiteke
disoluzioen konposizioa; esate baterako, masa-ehunekotan, bolumenehunekotan, gramo zati litrotan edota molaritatearen bidez. Era
sinboliko/eskematikoan idaztean eta hitzen bidez adieraztean, modu
bakoitzak bere adierazpide egokiak ditu, jarraian aipatuko ditugun bezala.
Disoluzioaren osagaiak solutua eta disolbatzailea dira. Horrelako
kantitateak modu erdi-sinbolikoan adierazten dira testuetan, /solutua/,
/disolbatzailea/ eta /disoluzioa/ hitzak magnitudearen (masa, bolumena)
sinboloaren azpiindize modura idatziz. Horrelakoetan, azpiindizeak letra
arruntez eta artikulu eta guzti idazten dira.104
msolutua = 45 g
mdisolbatzailea = 500 g
mdisoluzioa = mdisolbatzailea + msolutua = 500 g + 45 g = 545 g

104
Dena den, nahiz eta aurreko kasuetako azpiindizeetako azalpenak hizkuntza bakoitzaren
araberakoak diren, zenbait kasutan nazioarteko laburdurak dira, eta horrelakoetan, sinbolo
modura hartu behar dira, nahiz eta informazio horiek letra arruntez idazten diren. Horixe
da, adibidez, H vap sinboloaren kasua.

€
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Osagai batek disoluzioan duen /masa-ehunekoa/ (/portzentajea/ edo /masaren
definizioz, disoluzioaren 100 masa-unitateko disolbaturik
dagoen osagai horren masa da. Honela adierazten da eskematikoki:
ehuneko hainbestea/),

osagaiaren masa
⋅100
disoluzioaren masa
45 g solutu
masa-ehunekoa =
⋅100 = % 8, 26
545 g disoluzio
Sodio€nitratoak disoluzioan duen masa-ehunekoa % 8,26koa da.
masa-ehunekoa = masaren % =

Kimikan ohikoa da, halaber, /ppm/ unitatea (ingelesezko /parts per million/
€
esamoldearen laburtzapena),
euskaraz /milioiko hainbestea/ edo /milioiko
hainbeste parte/ eran eman daitekeena.
Metal astunen uretako kontzentrazioak parte miliokotan edo ppm-tan eman
ohi da.

Osagai batek disoluzioan duen /bolumen-ehunekoa/ (/portzentajea/ edo
definizioz, disoluzioaren 100 bolumenunitateko disolbaturik dagoen osagai horren bolumena da.
/bolumenaren ehuneko hainbestea/),

osagaiaren bolumena
⋅100
disoluzioaren bolumena
bolumenaren % ⋅disoluzioaren bolumena
osagaiaren bolumena =
100

bolumen-ehunekoa = bolumenaren % =

€
Disoluzioen konposizioa
adierazteko beste modu bat disoluzioaren
/bolumen-unitateko dagoen osagaiaren masa/ adieraztea da. Unitaterik ohikoena
/g/L/€edo /g · L–1/ da. Dena den, /gramo litroko/ (edo /gramo zati litro/) unitatetan

adierazitako konposizioa ez da nahastu behar disoluzioaren dentsitatearekin,
zeren azken horrek bolumen-unitateko disoluzioak duen guztizko masa
adierazten baitu.
osagaiaren masa gramotan
disoluzioaren bolumena litrotan
Azukrearekin uretan prestaturiko disoluzioaren konposizioa 50 g/L-koa da.
gramoak litroko =

Definizioz, disoluzio bateko osagai baten /molaritatea/ edo /kontzentrazio
disoluzioaren litro bakoitzeko disolbaturik dauden molen
kopurua da.
€
molarra/,
/M/,

M=

osagaiaren molen kopurua
disoluzioaren bolumena litrotan

Horixe da, hain zuzen, kimikan konposizioa adierazteko maiz erabiltzen den
adierazpena. Disolbatzaile likidoa duten disoluzioetan erabiltzen da sarri.
€
Idazkera
sinbolikoan, ordena honetan idazten da molaritatea: lehenik,
disolbatutako substantziaren formula kimikoa, eta ondoren, molaritatea,
zenbakia eta M letra larria jarriz, dena elkarren segidan, baina zenbakia eta
letrak hutsunez banandurik.
HCl 0,2 M
1 L NH3 0,5 M
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Molaritatearen hitzezko adierazpenean, honako esamolde berezi hauek
erabili izan dira:
NaCl-aren disoluzioa 2 M da («2 molar» irakurtzen da).
Kalkulatu zenbat gramo hidrogeno kloruro, HCl, dauden azido klorhidrikotan
0,2 M den disoluzio baten 125 mL-an.
Hain zuzen, 0,2 M den disoluzioaren 125 mL-an 0,91 g HCl daude.

Disoluzioei buruzko esamoldeak korapilatu egiten dira sarri, aldi berean
azaldu nahi izaten baita zein den solutua, zein den disolbatzailea, eta
zenbatekoa den kontzentrazioa (molaritatea, adibidez). Kontsidera dezagun,
adibide modura, behin baino gehiagotan erabili den gisa honetako esaldi
ilun hau:
*Kalkula ezazu zilarraren erredukzio-potentziala, zilar nitratoaren 170 mg
0,5 M amoniako(aren) litro batean disolbatzen direnean.

Alde batetik, esanda dago neurri-unitateak tartean daudenean hobe (h.) dela
kantitateak adierazteko ohiko moldea erabiltzea. Beraz:
Zilar nitratoaren 170 mg
Amoniako(aren) litro bat

h.
h.

170 mg zilar nitrato
litro bat amoniako

Bestetik, horrelako esamolde ilunak argitzeko bidean, kontuan izango dugu,
lehenago esandakoaren arabera, amoniakoaren kontzentrazioa honela
ematen dela idazkera sinbolikoan: /NH3 0,5 M/. Hitzez hitz ere horrela ematea
gomendatuko dugu, alegia, molaritatea konposatuaren izenaren eskuinera.
Beraz, egokiagoak dira bigarren eta hirugarren aukerak:
??0,5 M amoniakoaren litro batean
litro bat amoniako 0,5 molarretan
litro bat amoniakotan (0,5 M).

Era berean, egokia deritzogu kontzentrazioari buruzko informazioa
banandurik emateari, esaldi nagusiaren ondoren jarritako azalpenezko esaldi
baten bidez. Honela:
Kalkula ezazu zilarraren erredukzio-potentziala, 170 mg zilar nitrato litro bat
amoniakotan disolbatzen direnean; amoniakoaren kontzentrazioa 0,5 M da.

Aurreko puntuan harturiko bide beretik, hizkera argiaren alde egitea
gomendatzen dugu, esaldi korapilatuegiak saihestuz eta zatika emanez.
Esate baterako, /gatzaren ur-disoluzioa/ diogunean zer esan nahi dugun
ulertzeko zailtasunik ez dago; baina horren ordez /sodio kloruroaren hidrogeno
oxido disoluzioa/ esaten badugu, ez da hain argi geratzen zer esan nahi dugun.
Horregatik, argitasunaren alde egitearren, idaztean, eta batez ere, hitz
egitean, horrelako hitz multzo handien erabilera saihestea komeni da,
esaldiak beste era batera formulatuz eta zatika emanez. Adibidez, aipaturiko
kasuan, era honetako esaldiak erabiltzea komeni da:
Sodio kloruroaren disoluzioa, hidrogeno oxidotan.

Disoluzioekin jarraituz, jakina denez, /pH/ deritzon magnitudeak
disoluzioen azidotasunaren edo basikotasunaren neurria adierazten du, eta
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substantzia batean dauden /H+/ ioien kontzentrazioa adierazten du.
Definizioz,
pH = − log [ H+ ] .

Hain zuzen, /pH/ letrak magnitude horren nazioarteko sinboloaren
adierazpide idatzia dira. Hortaz, sinbolo modura hartu behar dira
€
deklinatzeko
orduan, eta sinbolo horri marratxoa eta atzizkia gehitu behar
zaizkio forma idatzian.
pH-a
pH-aren

18.4. Formulazio eta nomenklatura kimikoa
Konposatu kimikoak zehazki identifikatzeko, era estandarrean formulatu eta
izendatu behar dira. Formulazio kimikoa eta nomenklatura kimikoa horiek
dira bi betebehar horiek adierazteko teknikoki erabiltzen diren terminoak.
– Formulazioa da konposatu kimikoak formulatzeaz arduratzen den
arloa. Konposatu kimikoaren formula molekularen edo egituraunitatearen adierazpen idatzia da. Hain zuzen, modu oso zehatzean
idatzi behar da konposatuen formula kimikoa: nazioartean onartutako
modu arautuan, mundu osoan era berean.
– Nomenklatura da konposatu kimiko bat izendatzeaz (izena emateaz)
arduratzen den arloa. Konposatu bakoitzari izen zuzen eta zehatza
esleitu behar zaio, formularen ezaugarriak kontuan hartuta,
nazioartean adostutako era uniboko estandarrean sortua.
Preseski, IUPAC erakundeak antolaturiko biltzarretan mundu osorako
arauak adostu dira, alde batetik, formulazioari dagokionez, guztiok erabili
beharreko sinboloak eta horiek elkarrekin biltzeko moduak zehaztuz, eta
bestetik, nomenklaturari dagokionez, hizkuntza bakoitzean izenak osatzeko
oinarriak azalduz, beti ere nazioarteko arauak errespetatzeko asmoz.
18.4.1. Konposatu kimikoen formulazioaren eta nomenklaturaren
oinarriak
Mota desberdinetako konposatuen adibideak eman aurretik, IUPACek
ezarritako oinarri orokorrak zein diren aipatuko dugu.
– Konposatuak formulatzeko, oso baliagarria da atal elektropositibo batez
eta atal elektronegatibo batez osatuta daudela pentsatzea, nahiz eta beti
horrela ez den. Elementu bakoitzari esleitzen zaion alegiazko kargari
oxidazio-zenbaki deritzo. Formulazioa errazteko, oxidazio-zenbakien
balioak horretarako prestaturiko tauletan kontsulta daitezke, eta IUPAC
erakundeak arau zehatzak dauzka emanik, oxidazio-zenbakiak kontuan
izanik formulak idazteko, sinboloen ordenari dagozkionak preseski. Arau
horiek laburki aipatuko dira jarraian, hainbat motatako konposatu ez-
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organikoen kasuan. Betiere, konposatuan parte hartzen duten elementuen
atomo guztien oxidazio-zenbakien baturak zero baliokoa izan behar du,
konposatua neutroa bada.
– IUPAC erakundearen barruko Nomenklatura Kimikoa aztertzeko
Batzordeak konposatu kimikoei izen onargarri, argi eta unibokoak
eranstea ahalbidetzen duten arauak finkatzen ditu. Hortaz, batzorde
horrek nomenklatura sistematikoa aurkezten du, mundu osoan horretan
oinarrituriko nomenklatura erabil dadin; hori bai, hizkuntza bakoitzaren
araberako egokitzapenak eginez. Dena den, nomenklatura sistematikoaz
batera, bizirik diraute lehenagotik erabilitako nomenklaturek, eta horiek
ere ezagutu beharrekoak dira: Stock-en nomenklatura eta ohiko
nomenklatura klasikoa. Edozertara, IUPACek nomenklatura sistematikoa
erabiltzea gomendatzen du.
18.4.2. Konposatu kimiko ez-organikoen
formulazioa eta nomenklatura
Jarraian, konposatu kimiko ez-organikoen formulazioa eta hiru
nomenklatura horiek aurkeztuko dira era sinplifikatuan, konposatu-motaren
arabera sailkaturik, eta kasu bakoitzean, aipaturiko hiru nomenklaturak
taulatan aurkezturik. Honelako konposatuak aipatuko ditugu: substantzia
elementubakarrak, halogenuroak, kalkogenuroak, hidroxidoak, oxoazidoak,
hidrazidoak, hidruroak, oxogatzak eta gatz azidoak. Ohar modura, diogun
ezen nomenklaturako tauletan konposatuen izenak artikulu eta guzti idatziko
ditugula.
18.4.2.1. Substantzia elementubakarrak
Substantzia elementubakarren kasuan, formula definitua duten
alotropoak dagokien azpiindizea jarriz formulatzen dira. Nomenklatura
sistematikoan, elementuaren izenaren aurrean, formulako atomoen kopurua
adierazten duen aurrizkia (mono-, di-, tri-, tetra-...) jartzen da eta ondoren
elementuaren izena:
N
O2
O3
P4
S6
S8
Sn
C60

mononitrogenoa
dioxigenoa
trioxigenoa
tetrafosforoa
hexasufrea
cyclo-oktasufrea / ziklo-oktasufrea (nazioartean, cyclo- letra etzanez)
polisufrea
hexakontakarbonoa

18.4.2.2. Halogenuroak
Halogenuroak dira halogenoek (fluorra, kloroa, bromoa eta iodoa)
hidrogenoarekin eta hainbat metalekin eraturiko konposatu kimikoak.
Konposatu horietan, halogenoaren oxidazio-zenbakia beti da /–1/ baliokoa.
Halogenoen konposatuak izendatzeko, /-uro/ atzizkia gehitu behar zaio
parte hartzen duen halogenoaren izenari.
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Formula
HCl
FeCl2
FeI3
PbF2
PbF4

Nomenklatura
sistematikoa
hidrogeno monokloruroa
burdina dikloruroa
burdina triioduroa
berun difluoruroa
berun tetrafluoruroa

Stocken
nomenklatura
hidrogeno kloruroa
burdina(II) kloruroa
burdina(III) ioduroa
berun(II) fluoruroa
berun(IV) fluoruroa

Ohiko izen
klasikoa
hidrogeno kloruroa
kloruro ferrosoa
ioduro ferrikoa
fluoruro plunbosoa
fluoruro plunbikoa

Ikus daitekeenez, metalek oxidazio-zenbaki bat baino gehiago izan
dezaketenean, Stocken nomenklaturan, formulan duen balioa parentesi
artean adierazten da, zenbaki erromatarrez idatzita. Metalaren eta
parentesiaren artean ez da hutsarterik uzten.
18.4.2.3. Kalkogenuroak
Kalkogenuroak dira kalkogenoek (oxigenoa, sufrea, selenioa eta telurioa)
hidrogenoarekin eta hainbat metalekin eraturiko konposatu kimikoak.
Konposatu horietan, kalkogenoaren oxidazio-zenbakia beti da /–2/ baliokoa.
Nomenklaturari dagokionez, oxigenoaren konposatuei /oxido/ deritze eta
sufrearen konposatuei, /sulfuro/; dena den, oxigenoaren eta hidrogenoaren
konposatuari /ur/ deritzo. Bestalde, selenioaren eta telurioaren konposatuak
izendatzeko, /-uro/ atzizkia gehitzen zaio parte hartzen duen kalkogenoaren
izenari.
Formula
H 2S
Fe2Te3
SnO
SnO2
Ni2Se3

Nomenklatura
sistematikoa

Stocken
nomenklatura

Ohiko izen
klasikoa

dihidrogeno monosulfuroa
diburdina triteluriuroa
eztainu monoxidoa
eztainu dioxidoa
dinikel triseleniuroa

hidrogeno sulfuroa
burdina(III) teluriuroa
eztainu(II) oxidoa
eztainu(IV) oxidoa
nikel(III) seleniuroa

hidrogeno sulfuroa
teluriuro ferrikoa
oxido eztannosoa
oxido eztannikoa
sulfuro nikelikoa

Kalkogenoek beren artean konbinatuz ere osa ditzakete konposatuak.
Konposatu horiek formulatzeko, lehenik, oxidazio-zenbaki positiboa hartzen
duen elementua idazten da; ondoren, oxidazio-zenbaki negatiboarekin parte
hartzen duen elementuaren konposatu modura irakurtzen da. Adibidez,
SO2
SO3

sufre dioxidoa / sufre(IV) oxidoa / oxido sulfurosoa
sufre trioxidoa / sufre(VI) oxidoa / oxido sulfurikoa

18.4.2.4. Hidroxidoak
Hidroxidoak hauek dira: katioi batek (normalean metal batek) eta
hidroxido ioiak, /OH–/, eraturiko konposatuak. Hidroxido ioiak /–1/ balioko
oxidazio-zenbakiarekin parte hartzen du.
Nomenklaturari dagokionez, metalaren izenaren ondoren /hidroxido/ hitza
erabiltzen da. Gehien erabiltzen den nomenklatura Stockena da.
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Formula
NaOH
Fe(OH)2
Fe(OH)3
Al(OH)3
NH4OH

Stocken nomenklatura
sodio hidroxidoa
burdina(II) hidroxidoa
burdina(III) hidroxidoa
aluminio hidroxidoa
amonio hidroxidoa
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Ohiko izen klasikoa
hidroxido sodikoa
hidroxido ferrosoa
hidroxido ferrikoa
hidroxido aluminikoa
hidroxido amonikoa

18.4.2.5. Oxoazidoak
Oxoazidoak hiru elementu hauen arteko konposatuak dira: hidrogenoa
(/+1/ balioko oxidazio-zenbakiarekin), elementu ez-metaliko bat (oxidaziozenbaki positiboarekin) eta oxigenoa (/–2/ balioko oxidazio-zenbakiarekin),
ordena horretan idatzirik. Kasu batzuetan, erdiko elementua metala izan
daiteke (kromoa edo manganesoa, adibidez).
Ez dago arau orokorrik oxoazidoak izendatzeko, baina gehienetan izen
klasikoa erabiltzen da. Nomenklatura klasikoan, /azido/ hitza erabiltzen da
aurretik, eta ondoren, /-oso/ edo /-iko/ atzizkiak. Dena den, bi oxidaziozenbaki baino gehiago daudenean, /hipo-/ eta /per-/ aurrizkiak ere erabiltzen
dira.
Formula
HClO
HClO2
HClO3
HClO4
H2SO3
H2SO4

Ohiko izen klasikoa
azido hipoklorosoa
azido klorosoa
azido klorikoa
azido perklorikoa
azido sulfurosoa
azido sulfurikoa

18.4.2.6. Hidrazidoak
Uretan disolbaturik daudenean, halogenuroak eta kalkogenuroak azidoizaera dute, eta /hidrazido/ deritze. Horrelakoak izendatzeko, /azido/ hitza
erabiltzeaz gainera, /-hidriko/ atzizkia gehitzen zaio halogenoaren edo
kalkogenoaren izenari.
Formula

Nomenklatura sistematikoa

HF
HCl
H 2S

hidrogeno fluoruroa
hidrogeno kloruroa
dihidrogeno sulfuroa

Disoluzio akuosoan
azido fluorhidrikoa
azido klorhidrikoa
azido sulfhidrikoa

18.4.2.7. Hidruro metalikoak
Hidrogenoaren eta metalen arteko konposatuak /hidruro metalikoak/ dira.
Kasu horietan, hidrogenoak /−1/ balioko oxidazio-zenbakiarekin parte
hartzen du konposatuan. Era honetan izendatzen dira:
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Formula
PbH2
PbH4
KH
NiH2

Nomenklatura
sistematikoa

Stocken
nomenklatura

berun dihidruroa
berun tetrahidruroa
potasio monohidruroa
nikel dihidruroa

Ohiko izen
klasikoa

berun(II) hidruroa
berun(IV) hidruroa
potasio hidruroa
nikel(II) hidruroa

hidruro plunbosoa
hidruro plunbikoa
hidruro potasikoa
hidruro nikelosoa

Halogenoek eta kalkogenoek hidrogenoarekin halogenuroak eta
kalkogenuroak eratzen dituzte (ur-disoluzioan azidoak direnak), baina
bestelako elementu ez-metalikoek /hidruro ez-metalikoak/ eratzen dituzte. Izen
sistematikoaz gainera, horiek guztiek izen arrunta ere badute, IUPACek
onartua, eta azken horixe da ezagunena eta erabiliena.
Formula

Nomenklatura sistematikoa

Izen arrunta

NH3
PH3
CH4
SiH4

nitrogeno trihidruroa
fosforo trihidruroa
karbono tetrahidruroa
silizio tetrahidruroa

amoniakoa
fosfina
metanoa
silanoa

18.4.2.8. Oxogatzak
Oxogatzak deritze oxidoazidoen hidrogenoa edo hidrogenoak elementu
batez ordezkatuz lortzen diren konposatuei. Hain zuzen, /H+/ ioi bat edo
gehiago galtzean, oxoazidoaren molekula anioi bihurtzen da eta horren
arabera jartzen da oxogatzaren izena. Anioien izen klasikoan, /-oso/
atzizkiaren ordez, /-ito/ atzizkia jartzen da eta /-iko/ atzizkiaren ordez, /-ato/
atzizkia.
Formula
CaCO3
FeSO3
Pb(NO3)4

Nomenklatura sistematikoa

Stocken
nomenklatura

Ohiko izen
klasikoa

kaltzio trioxidokarbonatoa
burdina trioxidosulfitoa/
burdina trioxidosulfato(–2)a
berun tetrakis(trioxidonitrato)a

kaltzio karbonatoa
burdina(II) sulfitoa

karbonato kaltzikoa
sulfito ferrosoa

berun(IV) nitratoa

nitrato plunbikoa

18.4.2.9. Gatz azidoak
Oxoazidoetako hidrogenoak elementu metalikoen bidez partzialki
ordezkatuz gero, /gatz azidoak/ lortzen dira. Gatz azidoak izendatzeko, gatz
neutroen kasuan bezala egiten da, baina /hidrogeno-/ edo /dihidrogeno-/
aurrizkia gehitzen zaio azidoaren ioiaren izenari.
Azidoa
H2CO3
H3PO4
H2Te

Gatz azidoa
Ca(HCO3) 2
Al(H2PO4)3
KHTe

Gatz azidoaren izena

Ohiko izen klasikoa

kaltzio hidrogenokarbonatoa
aluminio dihidrogenofosfatoa
potasio hidrogenoteluriuroa

bikarbonato kaltzikoa
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18.4.3. Konposatu kimiko organikoen formulazioa eta nomenklatura
Konposatu kimiko organikoen formulazioak eta nomenklaturak hainbat
berezitasun ditu konposatu ez-organikoen alderatuz gero.
18.4.3.1. Mota askotako formulazioak
Konposatu kimiko organikoen kasuan, mota askotako formulak
erabiltzen dira, kasu bakoitzean egokiena dena: enpirikoa, molekularra,
erdigaratua, garatua —azken bi horiek estrukturalak ere deituak—,
tridimentsionala... Dena den, lehen maila batean, nomenklaturarako oinarria
formulazio estrukturala da:
CH4
CH3–CH(CH3)–CH3
CH3OH

18.4.3.2. Konposatu kimikoen nomenklaturaren oinarri orokorrak
Konposatuen izena hitz bakar batez dago eratuta, kasu berezi batzuetan
izan ezik, eta hitz horretan sartzen dira oinarrizko hitz osagaiak, zenbakiak,
komak, marrak, parentesiak... Adibidez:
4,4-dietil-2,3-dimetil-5-propiloktanoa
2-metil-3-(1-metiletil)hexanoa

Konposatu kimiko organikoen nomenklaturarako arauak labur azaltzeko,
hidrokarburo saturatuen (edo aseen) nomenklaturan oinarrituko gara.
Hidrokarburo horien izen orokorra /alkano/ da.
Lehenengo taula honetan, zenbait alkanoren formula, izena, eratorritako
erradikala eta erradikalaren izena adierazi dira, izendatzeko araua nolakoa
den iradokitzeko.
Alkanoa
CH4
C 2H 6
C 3H 8
C4H10

Izena
metanoa
etanoa
propanoa
butanoa

Erradikala
CH3
C 2H 5
C 3H 7
C 4H 9

Izena
metiloa (metil)
etiloa (etil)
propiloa (propil)
butiloa (butil)

Erradikalen izenek beren osotasunean /-ilo/ atzizkia badute ere,
konposatuen izenen parte direnean /-il/ bukaera hartzen dute, parentesietan
adierazi den bezala.
Karbono atomo gehiago dituzten hidrokarburoen izenak, aurrizkien bidez
eratzen dira (aurrizki biderkatzaileak); aurrizki horiek ondorengo taulan
daude adierazirik. Bestalde, alkanoen kasuan, aski da aurrizkiei /-ano/
atzizkia gehitzea. Agerikoa denez, lehenengo lauren kasuan salbuespenak
daude /metano, etano, propano, butano), eta bosgarrenetik aurrera, /pentano, hexano,
dodekano.../ eta gisa horretako izenak eratuko dira.
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Kimika organikoan erabiltzen diren
aurrizki biderkatzaileak
Faktorea
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Aurrizkia
mono
di (bis)
tri (tris)
tetra (tetrakis)
penta (pentakis)
hexa (hexakis)
hepta (heptakis)
okta (oktakis)
nona (nonakis)
deka (dekakis)
undeka
dodeka

Kontuan izan behar da, halaber, hidrokarburo saturatuak ziklikoak ere
izan daitezkeela, linealak edo adarkatuak izateaz gain. Horrelakoen izenetan
/ziklo-/ aurrizkia gehitzen da.
ziklobutanoa
ziklohexanoa

18.4.3.3. Alkanoez gainerako konposatu organikoen sailkapena
Alkanoez gainerako konposatu organikoak talde funtzionalak kontuan
hartuz sailkatzen dira, baina, nomenklaturaren helburuetarako, hidrokarburo
saturatuetatik eratorriak direla pentsa daiteke.
Talde funtzional bakarra duten konposatu organikoen izena hidrokarburo
saturatuaren izena da funtsean, baina, /-ano/ bukaeraren ordez, taldeari
dagokiona jarriz. Horrez gainera, beharrezkoa denean, zenbaki
lokalizatzailea jartzen da.
Talde funtzionalen izendegia
Izen orokorra
Bukaera
Adibidea
Izena
alkenoa
-eno
CH3–CH=CH2
propenoa
alkinoa
-ino
CH3–C≡CH
propinoa
deribatu halogenatua
CH3–CHCl–CH3
2-kloropropanoa
alkohola
-ol
CH3–CH2–CH2OH 1-propanola, n-propanola
eterra
CH3–O–CH2–CH3
metil etil eterra (*)
aldehidoa
-al
CH3–CH2–CHO
propanala
zetona
-ona
CH3–CO–CH3
propanona, dimetil zetona (*)
azido karboxilikoa
-oiko
CH3–CH2–COOH
azido propanoikoa
esterra
CH3–COO–CH3
metil etanoatoa (*)
amina
-amina
CH3–CH2NH2
etanoamina
amida
-amida
CH3–CONH2
etanoamida
nitriloa
-nitrilo
CH3–CH2–CN
propanonitriloa
(*) Konposatu horien kasuan, hutsarteak ere izenaren parte dira adierazpen idatzian.
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18.4.3.4. Azken ohar batzuk konposatu organikoen nomenklaturaz
– Posible da konposatu organikoek talde funtzional bat baino gehiago
izatea, berdinak zein desberdinak. Hona hemen zenbait adibide.
1,4-heptadiinoa
propanotriola
3-bromo-1,5-heptadienoa
3-hidroxi-2,5-hexanodiona

– Konposatu organiko askok, izen sistematikoaz gainera, izen berezia
ere badute, ohikoa eta nazioartean ere onarturikoa.
etinoa = azetilenoa
triklorometanoa= kloroformoa

– Konposatu aromatikoen oinarria bentzenoa da, C6H6 formula duena.
Konposatu horrek deribatuak ditu, batzuetan monosubstituituak,
bestetan disubstituituak...
Monosubstituituak: metilbentzenoa, nitrobentzenoa...
€
Disubstituituak: dimetilbentzenoa, metilnitrobentzenoa...

– Konposatu organiko batzuek, formula molekular bera eduki arren,
formula estruktural edo espazial desberdinak dituzte; horrelakoei
isomero deritze. Konposatu horien izenean zenbait aurrizki idazten
dira, nazioarteko arauetan adierazten den eran. Esate baterako,
isomeria geometrikoaren kasuan, /cis-/ eta /trans-/ aurrizkiak erabiltzen
dira. Bentzenoaren deribatu disubstituituen kasuan, /o-/, /m-/ eta /p-/
aurrizkiak.
– Polimeroak molekula organiko handiak dira, molekula txikiagoen
errepikapenen bidez eraturikoak. Eraketan mota bakarreko molekulek
parte hartzen dutenean, homopolimero deritze, eta bi motatakoek
parte hartzen dutenean, kopolimero.
Mota askotako polimeroak daude. Ohikoenak sigla bidez ere
adierazten dira; hona hemen horrelako batzuk:
poli(binil kloruroa)
poli(metil metakrilatoa)
akrilonitrilo butadieno estirenoa
polietilenoa
poliuretanoa

PVC
PMMA
ABS
PE
PU

18.5. Taula Periodikoa
Bukatzeko, elementu kimikoen Taula Periodikoa aurkeztuko dugu. Taula
hau ere erabat araturik dago sinboloei dagokienez. Halere, izendapenei
dagokienez, hizkuntza bakoitzean egokitzapen ortografiko-fonetikoak egiten
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dira, kultura-errodun hitzekin egiten diren antzera. Ohar txiki bat:
hirurogeita hamargarren elementuak bi izen ditu: /wolfram/ eta /tungsteno/.105

105

2010ean 112 zenbaki atomikodun elementu kimikoari /kopernizio/ izena jarri zitzaion,
Kopernikoren omenez. Sinboloa /Cn/ da.

19. Euskarazko terminologiaren
oinarriak
Ikasgai honekin hasiera emango diogu irakasgaiaren bosgarren atal
nagusiari, ingeniaritzako terminologiaren gaiak aztertzeari, hau da,
ingeniaritzako hizkera zientifiko-teknikoan erabiltzen diren hitz eta
esamolde espezializatu bereziak aztertzeari.

19.1. Terminologia zer den
Hasteko, terminologia zer den argitzen saiatuko gara. Laburbilduz, definizio
labur batean mugarrituko dugu arlo hau: Terminologia da jakintza-eremu
zehatz edo espezializatuetan erabiltzen diren hitz eta esamolde bereziak
bildu eta aztertzen dituen hizkuntzalaritzaren arloa. Agerikoa denez, hiru
elementu nabarmentzen dira definizio horretan. Batetik, jakintza-eremu
espezializatuei dagokiela; bestetik, terminologiak eremu espezializatu
bakoitzean erabiltzen diren hitz eta esamolde bereziak dituela aztergai; eta,
hirugarrenik, hizkuntzalaritzaren arloa dela, alegia, hizkuntzalarien langai.
Aurreko definizio hori orokorra da, edozein eremu har baitezake; nolanahi
den, espezialitate jakin batera mugatzean, bertako terminologia landu
daiteke zehazki, eta, hortaz, «medikuntzako terminologia», «fisikako
terminologia» edo «elektrotekniako terminologia» modukoak ere entzungo
ditugu.
Terminologiaren arloko gaiak XX. mendean zehar joan dira finkatzen,
arloari koherentzia eta osotasuna eman nahi izan dioten bi teoria nagusiren
inguruan egituratzean: Eugen Wüsterren Terminologiaren Teoria Orokorra
eta Teresa Cabréren Terminologiaren Teoria Komunikatiboa.
19.1.1. Terminologiaren Teoria Orokorra (E. Wüster)
Pasa den mendeko hogeitamarreko hamarkadan sorturiko teoria honek
terminologiaren lehenengo oinarriak finkatu zituen. Wüsterren helburuak
hauexek izan ziren, besteak beste:
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– Hiztegi terminologikoak eta bertako hitz bereziak (terminoak)
zehaztea, kontrolatzea eta harmonizatzea, komunikazio espezializatua
bizkor eta anbiguotasunik gabe gauzatu ahal izateko.
– Terminologiaren batzorde teknikoak antolatzea, nazioarteko erakunde
bat finkatzeko.
– Indarra terminoen zehaztasunean eta biunibokotasunean jartzea:
abiapuntutzat kontzeptua harturik, termino monosemikoa egituratzea.
– Terminoaren eraketa kontsentsuatzea.
– Terminoak nazioartean normalizatzea.
Teoria honek termino kontzeptuaren ideia murritza landu zuen,
hertsiegia, zeren hitz bakarra («denominazio» bakarra) bilatu nahi zuen
«nozio» bakoitzerako, kontzeptu bera mantenduz hizkuntza bakoitzean
modu preskriptiboan, era horretan hizkuntza batetik beste hizkuntzetarako
itzulpenak errazteko eta anbiguazioak saihestu eta gainditzeko asmoz.
Nolanahi den, limitazioak limitazio, teoria honek gidatu zuen nagusiki
terminologiaren arloko lana XX. mendearen bukaerara arte, eta gaur egun
ere erreferente interesgarria da, nahiz eta zuzenketak eta zehaztapenak egin
zaizkion.
19.1.2. Terminologiaren Teoria Komunikatiboa (T. Cabré)
Wüsterren teoriaren kritikatik abiatu zen teoria hau, haren gabeziak
betetzeko asmoz. Egunoroko praktikan agertzen ziren datuei erreparatuz,
aurreko teorian zenbait aldaketa egin behar zirela proposatu zuen Cabrék:106
– Terminologiaren helburua da, batez ere, ezagutza espezializatua
errepresentatzeko eta transferitzeko bidea izatea.
– Terminologiaren aztergai dira espezialistek beren lanean erabiltzen
dituzten hitz eta esamolde «biziak», alegia, benetan darabiltzaten
unitate lexiko (edo «terminologiko») bereziak.
– Hortaz, gure aztergaia «unitate terminologikoak» (UT) dira, eta horiek
gainditu egiten dute hitz bakarraren limitazioa.
– Unitate terminologikoak ezagutza espezializatura sartzeko «ateak»
dira, eta espezialistak horietaz baliatzen dira jakintza garatzeko.
– Terminoek aldaki formalak eta kontzeptualak dituzte, eta aldakorrak
dira denboran zehar, premietara egokituz.
– Unitate terminologikoak hizkuntzaren eboluzio naturalaren izanik,
izendapenetan aldakiak sortzen dira, hiztun ber batek ere aukeran
106

Teresa Cabré irakasleak eginiko kritikaren garapena ondoko liburuan kontsulta daiteke.
Cabré, M.T. (2005): La Terminología. Representación y comunicación, Institut Universitari
de Lingüística Aplicada, Documenta Universitaria, Barcelona. Liburuan egileak gai honen
inguruan idatzitako hainbat ikerkuntza-artikuluren bilduma ageri da.
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erabiltzen dituenak, egoera komunikatiboaren arabera (esate baterako,
ez dira gauza bera irakurketa teknikoa egitea edo azalpena ematea).
Gaur egun, teoria honetan oinarritzen da terminologia-lana, eta
horregatik, espezialisten testu errealetatik abiatzen da terminoen bilaketa,
hitza bere testuinguru naturalean bilatuz eta aztertuz, diskurtso teknikozientifiko errealean alegia.
19.1.3. Terminologia diziplinarteko jakintza da
Terminologia diziplinarteko jakintza-arlo modura garatu da XX.
mendean. Izan ere, zientziaren eta teknologiaren garapenaren ondorioz,
espezializazioa, unibertsalizazioa, plurilinguismoa eta informazioaren
zabalkuntza gertatu dira, eta, horiekin batera, premia linguistiko berriak:
– Jakintza-arloak garatu ahala, kontzeptu berriak sortu dira (berez
unibertsalak direnak zientziaren arloan), lehenago ez zeudenak, eta
horrek berekin ekarri du izendapen berriak egin beharra.
– Nazioarteko harremanak asko zabaldu dira, eta komunikazioak
garatzeko premia izan da, ezagutza berriak transmititu ahal izateko.
– Truke zientifiko-tekniko, kultural eta komertziala etengabe gertatzen
ari da mundu osoan zehar.
– Informazioaren garapena eta komunikabideen garapena aldi berean
gertatu dira; eta horiek errazteko eta normalizatzeko asmoz,
terminologiaren garapena etorri da.
– Gobernuen parte-hartzea gertatu da hizkuntzen normalizazioan, eta
horretarako erakunde ofizialak sortu dira.
Sorturiko premia linguistiko berriei erantzun linguistiko egokia emateko,
nahitaezkoa da diziplinartekotasuna. Izan ere, edozein hizkuntza modu
koherentean lantzeko, kontuan izan behar da bertako hiztunek mota
askotako zientziak lantzen dituztela, baina, aldi berean, guztiek partekatzen
dutela hizkuntza bera: gizarte-zientziek, ezagutza-zientziek, zientzia
esperimentalek, osasun-zientziek... guztiek darabilte hizkuntza bera
ezinbesteko bitartekari modura elkarrekin komunikatzeko. Horregatik, zinez
esan dezakegu «zientzia hitzean hasten dela».107
Ondoko eskeman azaltzen denez, zientzia guztiek etengabe sortzen
dituzte kontzeptu berriak eta horiei dagozkien unitate terminologikoak,
bestela ez baitago zientzia bera garatzerik eta transmititzerik. Sortze-lan
horretan ari dira hizkuntza-zientzietako espezialistak (terminologoak,
lexikografoak...), eta azken hamarkadetan asmatu eta prestaturiko
teknologia berriak eta tresnak erabilten dituzte (ordenagailuak, bilatzaileak,
107
Esaldi horrek izena ematen dio ikasgai honetan erreferentziatzat erabili dugun liburu
interesgarri bati. Gutiérrz Rodilla, B.M. (1998): La ciencia empieza en la palabra. Análisis
e historia del lenguaje científico, Ed. Península, Bartzelona.
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corpus linguistikoak...). Bistan denez, terminologia ez da diziplina itxia,
beste askoren ekarpenaren eraginpean baitago.

Zientzia-arlo guztietan sortzen dira termino berriak, etengabe, eta
guztiak dira terminologiaren aztergai. Alderdi linguistikoa
lantzeko hizkuntza-zientziak sartzen dira jokoan, beti ere
teknologia berrien laguntzaz.

Berez diziplinartekoa izateaz gain, terminologia oso jakintza erabilgarria
suertatzen da praktikan, lotura zuzena baitu haren emaitzez baliatzen diren
hainbat langintzatako profesionalekin.
Ondoko eskeman ageri den bezala, asteko, terminologian bertan lanean
diharduten hizkuntzalariak daude; bestetik terminoak darabiltzatenak, dela
beren espezialitateko diskurtsoan terminoen premia duten adituak, dela
adituak izan ez arren zeharkako erabileran jarduten duten itzultzaileak,
interpreteak eta kazetariak; ahaztu gabe teknologiaz arduratzen diren
informatikariak, programatzaileak eta ingeniariak.

Terminologiarekin harremana duten arlo askotako profesionalak.

19.2. Terminoak zer diren
Terminologian dihardugula, terminoa hitz berezia erabiliko dugu arlo
espezializatuan gabiltzala adierazteko, hizkera orokorretik harago; gure
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kasuan, hizkera zientifiko-teknikoan. Dena den, terminoak zer diren
azaltzeko, nolabaiteko prozesuari jarraituko diogu, zeren hitz horren adierak
eboluzioa izan baitu terminologiaren inguruko teoriak garatu ahala.
19.2.1. Abiapuntuko definizioa
Arestian azaldu bezala, Würsterren planteamendua hartuko dugu
abiapuntutzat. Berarentzat, funtsezkoa zen, alde batetik, nozioa (kontzeptua)
eta denominazioa (izendapena) korrespondentzia biunibokoan jartzea,108 eta
horretarako, hitz bakarra atxiki nahi zion kontzeptu bakoitzari, nolabaiteko
etiketa bakarra. Horren arabera, lehenengo pausoan definizio hau erabiltzen
zen, nagusiki: Termino deritze, espezialitate-eremu jakin batean, nozio bat
adierazteko erabiltzen diren hitzei. Eta korrespondentzia biunibokoa ezarri
nahi zenez, baztertu egiten ziren terminoaren sinonimoak, forma bakarraren
aldeko hautua eginez.
19.2.2. Terminoak unitate poliedrikoak dira
Terminoen kasuan, hiru alderdi edo ikuspegi nagusi hartu behar dira
kontuan: alderdi linguistikoa, alderdi kognitiboa eta alderdi soziala.
– Ikuspegi linguistikotik, terminoak nola eratzen diren aztertu behar
dira. Horretarako, lexiko-sorkuntzarako bideez baliatuko gara ditugu,
betiere kontuan izanik hizkera orokorreko lexikoa eratzeko baliabide
eta arau berberak erabili behar ditugula.
– Ikuspegi kognitibotik, terminoek zer adierazten duten landuko dugu,
zehazki. Kontuan izan behar da terminoak espezialitate bakoitzeko
adituek asmatuak direla, eta alor jakin bateko nozio espezializatuak
adierazten dituztela, adituen arteko komunikazioa errazteko.
– Ikuspegi sozialetik, kontuan izango dugu terminoak non erabiltzen
diren, alegia, zein testuinguruetan. Erantzuna sinplea da: diskurtso eta
testuinguru espezializatuetan, adituen arteko komunikazioa egokiro
egiteko. Izan ere, diskurtso-komunitate espezializatu bateko kideen
artean espezialitateko jakintza partekatzea da terminoen funtzio
nagusietakoa. Adituen erkidegoen komunikazio-beharrengatik sortzen
dira terminoak eta horien eguneroko praktika dute oinarrian.
Adituek egiten dituzte proposamenak, eguneroko erabileran oinarriturik.
Adituak hiztunak dira —hori bai, hiztun bereziak eta espezializatuak—, eta
modu «naturalean» sortzen dituzte terminoak. Jakintza-arloko kontzeptu108
Matematikako hitzekin azaltzeko, korrespondentzia biunibokoa, izatez, bi multzoko
elementuen arteko korrespondentzia uniboko bat da, baina zeinaren alderantzizko
korrespondentzia ere unibokoa den. Alegia, lehenengo multzoko elementu bati bigarren
multzoko elementu bakarra dagokio eta, era berean, bigarren multzoko elementu bakoitzari
ere lehenengo multzoko elementu bakarra dagokio.
Würsterren planteamendu terminologikoan nozio bakoitzari denominazio bakarra
esleitu behar zitzaion, eta denominazio bakoitzari nozio bakarra zegokion.
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eskema berenganaturik daukate eta jakintza-arloko arau pragmatikoak
ezagutzen dituzte; ondorioz, zeresan handia dute alderdi kognitibo eta
sozialari dagokienez.
Hizkuntzalariek a posteriori aztertzen dituzte proposamen horiek, eta
kasu batzuetan kritika egiten dute, akats linguistikoak «zuzentzeko» asmoz,
eta proposamen berri egokiak eginez; baina hori ez da gehienetan gertatzen,
zeren adituak hiztun trebeak izan baitaitezke, edota aldez aurretik kontsultak
egiten baitituzte, bereziki terminoen formei buruzkoak. Nolanahi den,
hizkuntzalariek lagundu egin dezakete alderdi linguistikoa asegarria egiten.
19.2.3. Terminoen betebeharrak
Terminoak elementu giltzarriak dira espezialitateko testuak prestatzeko,
batez ere honako bi betebehar nagusi hauek dituztelako:
– Arloan arloko jakintzaren errepresentazioa ahalbidetzea. Hain zuzen,
arloko kontzeptuak izendatzean, posible egiten dute jakintza-arlo
desberdinen nozioak antolatzea eta errepresentatzea.
– Arloko gaien inguruko komunikazioa ahalbidetzea. Kontzeptu berrien
azalpeneko diskurtso espezializatuan, adituek ahalbidetu egiten dute
mota desberdinetako solaskideen arteko komunikazioa.
Dena den, kontuan izan behar da ezen espezialitate-alor bakoitzean bide
bereizgarriak egon daitezkeela terminoak sortzeko. Adibidez, Giza eta
Gizarte Zientzietan joera handia dago hiztegi-elementu orokorrei semantika
aldatzeko, eta horrela hitz arruntekin terminoak eratzeko; Zientzia
esperimentaletan eta Osasun Zientzietan, aldiz, joera handia dago kulturaerroez baliatzeko, eta horrela nazioartekotzat har ditzakegun terminoak
sortzeko.
19.2.4. Terminoek sinonimoak dituzte, jakintza-mailaren arabera
Komunikazio beharrekin lotutako kontua da espezialistek sorturiko
ezagutza zabaldu («dibulgatu») beharra izatea, eta ezagutza-maila
desberdinetako pertsonen arteko komunikazioa gauzatzea. Horrek berekin
dakar kontzeptu bera adierazteko zenbait termino «baliokide» egotea, eta
adituak bat edo bestea erabiliko du norekin komunikatu nahi duen arabera.
Aurrekoa errazago ulertzeko, jar dezagun adibide bat. Demagun
minbiziari buruz hitz egiten ari garela. Berba hori hizkuntza estandarrekoa
da, eta lagunartean edo familian ere erabiltzen da. Baina medikuarengana
bagoaz, minbizia aipatzeaz batera, ziur asko, medikuak kantzer hitza
erabiliko du; eta guk ondo ulertuko diogu, minbizia eta kantzerra
baliokidetzat hartuko baititugu. Nolanahi dela, demagun medikuak
medikuntza ikasten ari den ikasle bat duela laguntzaile, eta honi zerbait
gehiago jakitea komeniko zaiolakoan, neoplasia hitza esango dio beharbada.
Orain hiztun biak ezagutza partekatzen dute, eta akademikoki hitz egitean,
ziurrenik, ez du sarrerarik minbizi hitzak. Azkenik, jar gaitezen horrelako
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arazoetan goi-mailako adituak diren bi medikuren arteko eztabaida
zehatzagoan. Horiek gogoan izan behar dituzte bestelako kontzeptu
zehatzagoak, eta beharbada, metaplasia gaiztoa hitza erabiliko dute, edo
kartzinoma edo sarkoma edo beste termino zehatzago bat. Horra hor
kontzeptu bera adierazteko maila desberdineko hitz «baliokideak». Antzera
gertatuko da hainbat kasutan, urdaileria/gastropatia/gastritisa, gibelekoa/
hepatopatia/hepatitisa edo odol-jarioa/hemorragia/hemotokesia-hematuriaepistaxia termino-multzoekin adibidez.
19.2.5. Hitz arruntak eta terminoak etengabeko harremanean
Gauzak horrela, batzuetan ez dago muga argirik hitz arrunten eta
terminoen artean, eta zenbait unitate lexiko hizkera orokorretik (HO)
hizkera espezializatura (HE) pasatzen dira, edo alderantziz. Joan-etorriko
bide hori gero eta normalagoa da, zientzia eta teknologia gizartearen parte
baitira, eta eguneroko komunikazioan zabaltzen baitira.
Horrela, HOtik HEra pasatzean, hitz arruntak termino bihurtzen dira eta
nolabaiteko «terminologizazioa» gertatzen da; adibidez, hizkera arrunteko
leiho (eu), window (en), ventana (es) edo sagu (eu), mouse (en), ratón (es)
hitzen adierak zabaldu egin dira, eta informatikan esanahi oso konkretu eta
teknikoa hartu dute, jatorrizko esanahitik eratorritakoa, metafora edo
analogia bat erabiliz. Bestetan, terminoek alderantzizko bidea hartzen dute,
HEtik HOra pasatuz, hala nola teknologia digital, genoma, klon... hitzekin
gertatu den bezala. Badira, halaber, espezialitate batetik bestera pasatzen
direnak ere. Esaterako, virus terminoa mikrobiologiatik informatikara
pasatu da (virus informatikoa), kasu honetan ere metafora bat eginez; edota
morfologia terminoak esanahi desberdin zehatzak ditu biologian eta
hizkuntzalaritzan.
19.2.6. Terminoen definizio eguneratua
Aurreko azpiataletan esandakoak laburbilduz, honelaxe ere eman
dezakegu termino kontzeptuaren definizioa: Terminoak dira noziodenominazio lotura estua daramaten unitate lexikoak, esparru espezializatu
bateko jakintza egituratzeko edota arloko adituen artean komunikatzeko
erabiltzen direnak.
Definizio labur horretan aipatutako ezaugarriak banan-banan argituko
ditugu jarraian:
– Unitate lexikoak dira, ez hitz hutsak; izendapenak izanik, izensintagmak izango dira, nahiz eta tarteka aditz bereziak ere agertuko
diren, nolabaiteko terminotzat hartuko ditugunak, terminologian
aztertzekoak.
– Espezialitateko arloetan erabiltzen dira eta jakintza-arlo horretan
duten beren balio zehatza.
– Hain zuzen ere, terminoen zehaztasuna funtsezkoa izango da jakintza-
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arloa egituratzeko. Horrela ulertu behar da biunibokotasunerako joera.
– Zehaztasunak eskatuko du, joera modura, terminoen sistematikotasuna
eta biunibokotasuna zaintzea, baina ez modu absolutuan, joera modura
baizik; betiere adituen arteko komunikazioa errazteko asmoz.
– Komunikazioarekin loturik, unitate lexikoen trinkotasuna bilatzen da
askotan, «ekonomia linguistikoak» erraztu eta arindu egin baitezake
komunikazioa. Ondorioz, termino asko unitate lexikoak laburtuz
eratuko dira, sinbolo, sigla edo akronimoen bitartez.
– Eta komunikazioa adituen artean soilik gertatzen ez denez, eta sarritan
espezialista ez direnen arteko dibulgazioa ere egiten denez, terminoek
aldakiak ere izan ditzakete espezializazio-mailaren arabera.
19.2.7. Balio espezializatudun unitateak (BEU)
Dena den, gaur egungo Terminologiaren Teoria Komunikatiboan asko
zabaldu da termino kontzeptua, eta balio espezializatudun unitateak dira
aztergai (BEU, sigla eran idatzita). Hitz bakarretatik harago, BEUek
kontzeptu eta egitura zabalagoak dituzte. Esparru jakin bateko jakintzaren
parte den esangura dute eta komunikazio-egoera espezializatuetan erabili
ohi dira, baina forma aldetik askotarikoak izan daiteke, hala nola: zenbait
elementudun unitate lexikoak edo fraseologikoak izan daitezke, joskerazko
osagaiak izan ditzakete (atzizkiak tarteko); sinbolo bidez ere eman daitezke
batzuetan (kode normalizatuan). Adibidez:
energia potentzial grabitatorioa
karbonatozko plataforma
material optikoki aktiboa
H2SO4

Balio espezializatudun unitateen artean, bi mota nagusi bereiz ditzakegu:
– BEU linguistikoak, hots, hizkuntza jakin baten parte direnak. Horien
artean bi azpikategoria daude:
• BEU lexikoak hiztegien osagaiak dira. Kategoria gramatikal
guztietako BEU lexikoak daude; hain zuzen, izen-kategoriakoei
unitate terminologiko (UT) edo termino deritze.
• BEU ez-lexikoak ez dira hiztegien osagaiak, baina hiztegiaren
antzeko ezaugarriak dituzten segidak osatzen dituzte. Horien
artean, batetik, unitate fraseologiko espezializatuak (UFE)
daude, eta, bestetik, maiztasun handiko konbinazioak (MHK).
– Nazioarteko BEUak: nazioarteko erakundeek arautuak izanik, mundu
osoan modu berean erabiltzen diren BEUak.
Horiek guztiak ondoko eskeman daude adierazita, kasu bakoitzeko
adibideren bat eta guzti.

Euskarazko terminologiaren oinarriak

249

19.2.8. Unitate terminologikoak (UT)
Esan bezala, BEU lexikoen artean, unitate terminologiko (UT) deritze
izen-kategoriakoei; izan ere, horrelakoak dira jakintza erreferentziatzea eta
denominatzea ahalbidetzen digutenak. Bestela esanda, UTak dira jakintza
espezializatua adierazteko modu berarizkoena.
Ondoko eskeman ikus daitekeenez, formaren ikuspuntutik, UTak mota
askotarikoak izan daitezke. Batetik, morfema lexiko bakar batez osaturiko
unitate bakunak ditugu. Baina, bestetik, hainbat morfemaz osaturiko unitate
lexiko konplexuak ere baditugu, morfologia lexikoan edo sintaxian osatuak,
edota zenbait hitzen laburketaz eraturikoak. Morfologia lexikoan
(eratorpenaz edo hitz-elkarketaz) osaturiko unitateak sorreratik bertatik dira
lexikoaren parte eta monolexikotzat hartzen ditugu, osagai bat baino
gehiago daukaten arren. Sintaxian osaturiko unitate terminologikoak, aldiz,
lexikalizazioz heltzen dira lexikoira, eta polilexikotzat hartzen ditugu.

Eskema honetan, UT polilexikoak beste multzo batean ageri zaizkigu
sailkaturik, eta zenbait motatako egiturak izan ditzakete, hala nola <izena +
izenondoa> (mikroskopio elektronikoa) edo <izenlaguna + izena> (eguzkitiko energia).

250

Komunikazioa euskaraz ingeniaritzan

19.3. Lexiko-sorkuntzarako bideak (euskaraz)
Terminoak zer diren jakin ondoren, nola sortzen diren ikasi behar dugu.
Zientzian eta teknikan etengabe ari dira terminoak sortzen. Ingeniaritzaren
arloan, askotan izaten dugu terminoak sortzeko premia geure espezialitateko
testu berriak idaztean (dela ikasgai berriak, dela ikerkuntzako testuak);
horretarako, inguruko hizkuntzen ereduei jarraitzen diegu, haien teknikak
egokituz, metodoak imitatuz edo kalkatuz... Agerikoa da, hortaz,
ingeniariok ere ezagutu behar ditugula terminoak sortzeko lexikosorkuntzarako bideak (neurri batean behintzat), termino egokiak sortu ahal
izateko.
19.3.1. Lexiko-sorkuntzaren oinarriak
Axiomatzat har dezakegun esamolde labur batean bil dezakegu
terminologiaren funtsezko abiapuntuetako bat: «Bizirik dauden hizkuntza
guztiek gaitasuna dute hitz berriak sortzeko». Hori kontuan harturik eta
espezialitateen garapena ikusirik, ondorio zuzenak atera ditzakegu.
Arlo espezializatuetan, hitz berriak sortzeko premia dago etengabe,
hizkuntza edozein izanik ere. Hortaz, gure kezka izango da euskaraz hitz
berriak nola sor daitezkeen aztertzea. Horretarako, ezer baino lehen, orain
arte nola sortu diren hartuko dugu oinarritzat, zeren, lexikoa sortzeko betiko
bide horiek ezagututa eta kontuan hartuta hitz berriak sortzen baditugu, hitz
egokiak sortuko ditugu ziurrenik, euskal hiztunek erraz ulertzekoak eta
erabiltzekoak izango direnak; gainera, horrela eginez, geure hizkuntza
modernizatuko dugu. Izan ere, unitate terminologikoak eratzeko erabiltzen
diren bideak, berez, hizkuntzak hiztegia sortzeko dituen baliabide eta
prozesu berberak dira; azken batean, horixe da terminologiaren helburu
nagusietakoa, alegia, terminoak komunikazio linguistiko naturalean
txertatzea.
19.3.2. Lexiko-sorkuntzarako bideen sailkapena
Atal honetan, zerrenda eskematiko modura aurkeztuko ditugu euskarak
lexikoa sortzeko dituen bideak. Esan behar da, halere, gainerako
hizkuntzetan ere bide bertsuak erabiltzen direla, kontzeptualki metodo
berberak izanik, nahiz eta hizkuntza bakoitzak bere berezitasun formalak
dituen. Bost bide nagusi aipatuko ditugu:
I) Berrikuntza fonologikoa
Izendapen horren barnean, mota desberdinetako laburketak eta
mailegu/kalkoak bilduko ditugu:
– Laburketak
• Siglak: DNA, HIES → hies

Euskarazko terminologiaren oinarriak

251

• Akronimoak: ofimatika, ribosoma
– Maileguak eta kalkoak
• Mailegu lexikoak: estarter, bafle, eskaneatu
• Mailegu edo kalko semantikoak: sagu (ordenagailuarena), nabigatu
(Internet), bidezidor (Biokim.), toles (Geol.), hidrogeno-zubia (Kim.).

II) Semantika-aldaketa
Mota desberdinetako prozesu semantikoak gerta daitezke, hitz baten
esanahi berriko adierak sortzeko.
– Prozesu semantikoak
• Zabalkuntza semantikoa: ardatz (Mat.), kate (Ekol.)
• Berrezarpena, alegia, erdi galduta edo gutxi erabilita zeuden
hitzen berreskurapena eta erabilera berritua: garatu, hodi, garden.
• Espezializazioa: indar, lan, eroan (Fis.)
III) Morfologia-eraketa
– Eratorpena
• Atzizkiak: metakin, hartzaile, disolbakor, uniformetasun
• Aurrizkiak: desnitrifikatu, birkristaldu, mikroegitura
• Analogiazko eraketa: birziklatu, *egitural, *konjokatu, *anbulategi,
*europear

Ohar bat egin behar da azken lau adibideei buruz. Izatez, hitz
horiek hasierako proposamenak izan ziren, baina geroago
hizkuntzalarien oharpenen ondorioz gaizki eratutakotzat hartu
ziren (horregatik jarri diegu aurrean izartxoa), eta gaur egun
ondoko forma egokiez ordezkatu dira:
egiturazko, konjugatu, anbulatorio eta europar

– Eratorpenaren eta hitz-elkarketaren arteko mugakoak
distantziakide, elektroizale, larrukara, azpiegitura, erdieroale

– Kultura-erroen bidezko sintesia eta termino hibridoak
nanoteknologia, domotika
ekoproduktu, bioaniztasuna, fitohobekuntza

– Hitz-elkarketa
• Hitz elkartu garbiak:
zelula-mintz, elektroi-garraio, hostoerorkor, intsektu-hilgarri

• Sintaxiaren mugan daudenak:
Atribuziozkoak:
arroka ama, kurba eredu, fosil gida
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Aposiziozkoak:
Mosh eskala, Joule efektua, X izpiak,
karbono-karbono lotura, azido/base katalisia

• Kultura-errodun unitate konplexuak:
genoteka, dermatitis, galaktolipido

• Sigladun hitz elkartuak:
RNA-birus,

IV) Sintaxi-eraketa
Termino kontzeptuaren definizio eguneratuan azaldu dugunez, hitz
bakarretik eta unitate lexikoetatik harago, sintaxi bidezko BEUak ere
erabiltzen dira. Hona hemen adibide batzuk:
– Izenaren eskuineko edota ezkerreko hedapenak
• [izlag. + iz. ]:
eguzkitiko energia, airetiko argazki, geruza fineko kromatografia

• [ iz. + adj.]:
ardatz kartesiar, abiadura angeluar, oreka egonkor, ardatz optiko
lur arraro, ur gazte, mikroskopio elektroniko

– Aposizio-sintagmak
• Genitibozko loturaz edo aposizio hutsez:
Einsteinen teoria, Mendelen legeak
Golgi aparatua, Mosh eskala, Fahrenheit gradu

• Sigladun eta ikurdun sintagmak:
RNA mezulari

V) Bestelako bideak
– Ex nihilo (= ezerezetik) motako sorkuntza
Adibide polita da, kasurako, XX. mendearen bigarren erdian
fisikaren arloan asmatutakoa: quark. Gaur egun oinarrizko
partikula batzuen (hadroien, hain justu) oinarrizko osagai teorikoak
izendatzeko /quark/ terminoa, izatez, jatorriz ingelesezko poesia
batean idatzita zegoen esanahirik gabeko «quark» hitza berariaz
harturik asmatu zen; eta izugarrizko arrakasta izan du izendapen
horrek. Izan ere, gaur egun mundu osoan era berean erabiltzen da,
ortografia horrekin gainera.
Abidide harrigarri samarra denez, historia gehiago zehaztea merezi
du. Quarken teoria (1964) deritzonaren sortzaileetakoa izan zen
Murray Gell-Mann izeneko zientzialariak James Joyce-ren
Finnegans Wake liburutik hartu zuen izen hori (bitxia bada ere,
Joycek /pork/ hitzarekin errimatzeko erabili zuen /quark/ hitza, eta ez
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/park/ hitzarekin errimatzeko, uste zitekeen modura). Hiztegi
Entziklopedikoan bertan kontsultatuz ikus daitekenez, gaur egun
nomal esan daitezke mota honetako esaldiak euskaraz: «Quarken
ereduaren bitartez, azpiegitura duten barioiak eta mesoiak (edo,
beste hitzetan esanda, hadroien multzo osoa) era sinplean
deskribatzen dira, quarkak eta horien arteko elkarrekintzak
erabiliz».109

– Pertsonaia/toki baten ohorezko izendapenak
Azken urteotan behin baino gehiagotan moldatu dira izenetan
oinarrituriko hitz arruntak, hala nola:
Richard Buckminster Fuller → fullereno, buckminsterfullereno (C60)
Foster → fosterito
(Foster arkitektoak diseinaturiko Bilboko metroko geltokien sarrera
berezien izen arrunta)

Bestetik, elementu kimiko berriak modu honetan izendatzen dira
sistematikoki gaur egun, mundu osoko kimikarien arteko
kongresuetan adostasunez harturiko erabakien ondorioz. Hain
zuzen, elementuaren aurkikuntzarekin zerikusia duen toki edo
zientzialari baten izena hautatu eta erabaki ohi da, eta arau-maila
duen sinboloa eta hizkuntza bakoitzerako gidari den izendapena
(«bataioa») egiten dira, nahiz eta gero hizkuntza bakoitzean aukera
dagoen ortografia eta fonetika estilo propioan erabiltzeko; baina
sinboloa ezin alda daiteke, unibertsala baita.
einsteinio (Es), kurio (Cm), fermio (Fm), frantzio (Fr), kalifornio (Cf)

– Kultura-erroen konbinazioz asma daitezkeenak
Adibide gisa, duela zenbait urte UPV/EHUko Leioako campusean
eraikitako tresna bat helioskiametro izenaz bataiatu genuen,
nolabait edo «izen zientifikoa» emateko asmoz. Horretarako, /helios/
(eguzkia), /szia/ (itzala) eta /metro/ (neurria, neurgailua) erroak batu
genituen hitz bakarrean: /helioskiametroa/. (Geroago /heliosziametro/
forma zuzenagoa geratu da Leioako Arboretum izeneko parke
botanikoan. Izan ere, tresna hori eguzkiak sorturiko itzala
erabiltzen baitu mota askotako neurriak lortzeko (ordua,
eguna...).110
− Euskarazko neologismoak (euskal erroen bidez asmatuak)
Garai batean, XX. mendearen hasierako purismoaren giroan,
«maileguz kutsatu gabeko hitz garbiak» sortzeko joera egon zen.
109

Zientzia eta Teknologiaren Hiztegi Entziklopedikoan dator esaldi hori, quark hitzaren
definizioan bertan. (Letrakera etzanak gureak dira).
110
Aguirregabiria, J.M.; Etxebarria, J.R.; Hernández, A. eta Rivas, M. (1990): “Leioako
helioskiametroa: Eguzkiaren itzalaz informazioa lortzeko tresna”, Ekaia 1, 51. or.
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Horrela hainbat hitz berri asmatu ziren lehendik ere euskaraz
bazeuden hitzak ordezkatzeko asmoz. Horietako askok arrakasta
izan dute erabileran eta gaur egun «betidaniko» hitzak balira bezala
erabiltzen dira. Hona hemen zenbait adibide:
aurrizki, artizki, atzizki, ikastola, ikurrin, irakurri

Aipaturiko zerrendan ikusi dugunez, aukera ugari ditugu terminoak
sortzeko. Kontua da bideak ezagutzea ez dela nahikoa; horiek ezagutzeaz
gain, praktikan erabiltzeko trebezia eta borondatea behar dira. Dena den,
ikasgai honetan ez ditugu bide horiek modu exhaustiboan landuko, baina
hurrengo ikasgaietan zabalago aztertuko ditugu horrelako bide batzuk,
ingeniaritzako gaietan sarri agertuko zaizkigun terminoak hobeto ulertzeko
asmoz.

20. Mailegutza
Aurreko ikasgaian aipatu dugunez, hizkuntza guztiek etengabe eraberritu
behar dute beren lexikoa, eta horretarako, antzeko bideak erabiltzen dituzte,
baina bakoitzak bere berezitasun propioekin. Ondoko ikasgaietan
euskararen kasuko lexiko-sorkuntza aztertuko dugu, betiere kontuan izanik
ezen kontzeptualki lexikoa sortzeko bideak unibertsalak direla, eta metodo
oso antzekoak baliatzen direla hizkuntza guztietan. Ikasgai honetan
mailegutza aztertuko dugu.
Mailegutza hizkuntzen arteko harremanaren ondorio naturala da,
hizkuntza guztien baliabide arrunta, zeren herrien artean beti gertatzen
baitira hainbat eratako trukeak, baita linguistikoak ere. Hain zuzen,
hizkuntzak bizirik egotearen seinalea da inguruko hizkuntzen artean hitzak,
esamoldeak eta kontzeptuak trukatzeko eta bereganatzeko gaitasuna.
Interferentzia-giroan bizi diren hizkuntzetan –gurean, adibidez–, ohikoa
eta nahitaezkoa izaten da mailegutza. Normalean hizkuntza indartsuak
izaten dira mailegu-emaileak; eta egoera gutxituan daudenak, hartzaileak.
Euskara mailegu-hartzailea da gehienbat, aspalditik albo-erdaren hartzailea
(gaztelaniarena eta frantsesarena, batez ere) eta azken urteotan, zer esanik
ez, ingelesarena, teknologiaren arloan bereziki.
Gauzak horrela, euskararen kasuan, mailegutzako adibideen zerrenda
amaitezina presta dezakegu, gaur egun horixe baita kontzeptu, prozesu,
objektu… berrien izena aukeratzeko gehien erabiltzen den bidea, zeren eta
kanpotik datozkigun termino berrien uholdea beste hizkuntzen bidez
hurbiltzen baitzaigu, eta sarri kanpoko hizkuntzaren oinarri horrekin
geureganatzen baititugu terminoak, zuzenean edo zeharka, baina kasik
jatorrizko eran onartuz, ia-ia konturatu ere egin gabe. Nolanahi den,
gehienetan moldaera ortografiko-fonetikoak egin ohi dizkiegu hitz
mailegatuei, eta egokiturik integratzen ditugu geure esamoldeetan eta,
azkenean, baita gure hiztegi teknikoetan ere.
Ikasgai honetan, mailegutzaren inguruko gaiak aztertuko ditugu,
maileguen definiziotik hasi, zenbait maileguren historia bitxitik segituz,
ondoren mailegu eta erdarakaden bereizketa eginez, eta azkenik, maileguak
euskarara egokitzean egin beharreko aldaketa ortografiko-fonetikoak
aipatuz.
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20.1. Zer dira maileguak?
Hasteko, definizio trinko bat emango dugu, ikasgaian zehar adibidez
horniturik poliki-poliki zehaztuko duguna: Maileguak dira beste hizkuntza
batzuetatik harturiko hitzak eta elementu lexikoak. Definizio labur horretan
zenbait zehaztasun gehituko ditugu jarraian.
Hasteko esan behar da ezen, behin hartuak izan eta gero, maileguak
integratu egiten direla hizkuntza berriaren ondarean, osagai arrunt gisa
onartuak direla eta bertakotu egiten direla, nahiz eta prozesu horretan
zenbait aldakuntza edo berezitasun bereganatzen dituzten gehienetan.
Kasu batzuetan, bere horretan hartzen dira, jatorrizko hizkuntzan diren
bezala, ortografian inolako aldaketarik egin gabe, nahiz eta fonetikan
(ahoskeran, alegia) hainbat gorabehera egon daitezkeen. Hori gertatzen zaie,
esaterako, euskarazko mailegu hauei:
hardware, stop (ingelesetik mailegatuak)
curriculum, a priori (latinetik harturiko mailegu modernoak)
gasolina, trago (gaztelaniatik gureganatuak)

Nolanahi ere, kasu gehienetan egokitzapen ortografiko-fonetikoak egiten
dira euskarazko erabileran:
arrazoi, mundu (latinetik harturiko mailegu zaharrak)
multinazional, termometro (kultura-errodun mailegu modernoak)
isolatu, afera (frantsesetik mailegaturikoak)

20.2. Zer hizkuntzaren artean sortzen dira maileguak?
Esan bezala, kontaktuan dauden hizkuntzen artekoak dira maileguak. Hori
dela eta, euskararen kasuko mailegu gehienak honako lau hizkuntza
hauetatik iritsi dira:
Latinetik (antzina harturikoak): gauza, bake, berba
Gaztelaniatik: broma, lizentziatu, matrikulatu
Frantsesetik: xarma, abantaila, kuraia
Ingelesetik: stop, marketin, eskaner

Alderantzizko noranzkoan joandako maileguak ere badaude (alegia,
euskaratik kanpoko hizkuntzetara), nahiz eta askoz gutxiago diren. Esate
baterako:
Gaztelaniara: aquelarre, chacolí, zulo, alud
Frantsesera: chistera, jai-alai, piperrade
Ingelesera: pelota, bilbo (antzinako ezpata edo burdina), silhouette

Hain zuzen, ingelesezko /silhouette/ hitza dela eta, istorio bitxia aipatuko
dugu, hitzaren sorreran eta eboluzioan egindako bide bihurria norainokoa
izan daitekeen adierazten duena.

Mailegutza

257

20.2.1. Silueta hitzaren sorrera eta eboluzio bitxia
Mailegutza-prozesuaren abiapuntuan euskarazko /zilo/ edo /zulo/ hitza
egon zen. Hitz horren oinarriarekin hainbat deitura eratu dira historian
zehar: Zilueta, Zulueta, Ziloaga, Zuloaga… Hain zuzen, /Zilueta/ euskal deitura
frantsesezko grafian jartzean, /Silhouette/ idazkera ezarri zen hango
administrazioan, eta horrela, hamazortzigarren mendean, Frantzia eta
Nafarroako errege izandako Luis XV.aren finantza-ikuskatzailea Etienne de
Silhouette izan zen. Nonbait sudurluze samarra zen euskal jatorriko zergabiltzaile hura, eta ziurrenik ez hain estimatua; izan ere, haren deitura hitz
arrunt bihurtu zen frantsesez, /silhouette/, «objektu baten (bereziki pertsona
baten buruaren) ertzei jarraituta eginiko eta barnea beltza edo kolore
uniformekoa duen marrazkia» edo «objektu baten inguru-lerroa»
adierazteko (ik. Harluxet Hiztegi Entziklopedikoa). Geroztik beste
hizkuntzetara pasatu zen, bakoitzean ortografia propia hartuz: /silhouette/ (en),
/silueta/ (es) eta /silueta/ (eu), eta, horrela, bidaiaren zirkulua itxiz.
20.2.2. Maileguak eta purismoa euskararen historian
Antzina, oso normala izan zen maileguak latinetik hartzea, baina betiere
hiztunek hainbat aldaketa fonetiko egiten zituzten, beren ahoskera naturalera
egokitzeko. Horrela, jatorrizko hitzek bestelako forma hartu zuten
euskarazko testuetan, eta kasu askotan zail egiten zaigu forma horretan
haien jatorria identifikatzea, ondoko adibideetan ikus daitekeenez:
regem (lat) > errege (eu)
fortis (lat) > bortitz (eu)
causam (lat) > gauza (eu)
ecclessia (lat) > eliza (eu)

Hitz horiek barneratuta daude euskaran oso aspalditik, eta ez da erraz
jakiten latinetik harturiko maileguak diren ala ez. Hala ere, XX. mendearen
hasierako puristek baztertu egin nahi izan zituzten, euskarazko hitzak ez
zirelakoan, eta euskaltzale batzuek hitz «garbiak» sartzen saiatu ziren
mailegu horien ordez. Horrela, hainbat eta hainbat neologismo «asmatu»
ziren, aspalditik euskara bizian normaltasun osoz sustraituriko maileguak
kentzeko asmoz, ondoko hiru adibideetan ikus daitekeenez:
mailegu zaharrararen ordez, /txadon/ (<etxe + deun>) neologismoa
(1897) sartu nahi izan zen.
– /Aingeru/ maileguaren ordez, /gotzon/ (<gotutz + on>) neologismoa (1897).
– /Berde/ mailegu jatorraren ordez, /orlegi/ (orri + legi), Aranak sorturiko
neologismoa, oinarritzat harturik /beilegi/ (~ horia) hitzaren analogia
moduko bat, pentsatuz ezen /beilegi/ (<bei + legi>) zela.
– /Eliza/

Horietan guztietan arazoa izan zen, maileguok ondo sutraiturik zeudela
euskara bizian, eta hiztun guztiek normaltasunez erabiltzen zituztela.
Jadanik zegoena baztertuz, laborategiko formak sartu nahi izan ziren,
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inolako tradiziorik ez zeukatenak. Dena den, hiztun arruntek ez zituzten
inoiz erabili, ideologia jakin batekoek inposatu nahi izan zituzten arren.
Arazo horren larritasunaz konturaturik, hainbat azterketa eta eztabaidaren
ostean, Euskaltzaindiak erabaki bat hartu zuen euskal hitzak zein ziren
esanez, eta zehaztapena esaldi honetan laburbilduz: «Euskal hitzak dira
euskara bizian sustraituak daudenak».111 Nolanahi den, orduko neologismo
batzuek arrakasta izan dute erabileran, eta euskara bizian sustraiturik geratu
dira. Ondorioz, euskarazko hitzak dira gaur egun; honako hauek, esate
baterako: /ikastola/, /irakurri/, /aurrizki/, /atzizki/, /ikurrin/. Horrek erakusten du,
berriro ere, hizkuntza bizietan erabilerak agintzen duela.
20.2.3. Gaztelania eta frantsesa, gaur egungo mailegu-iturri nagusiak
Gaur egun, gaztelania/frantsesetik hartzen dira mailegu gehienak euskara
mintzatuan (eta idatzian); baina gero eta gehiago dira, ingelesetik hartzen
direnak.
Euskara batu estandarraren ikuspegitik, kontuz ibili behar da gaztelania
edo frantsesetik hartzen diren hitzekin, zeren askotan urrundu egiten
baitituzte Ipar eta Hego Euskal Herriko hizkerak. Horrelako zerbait
gertatzen da, adibidez, gaztelaniazko /gasolina/ eta frantsesezko /essence/
mailagatzean, hegoaldean /gasolina/ bihurtu baita eta iparraldean /ezantza/.
Kasu horretan, euskara bizian biak erabiltzen direnez, bi hitzak daude
onartuta Hiztegi Batuan, nahiz eta (Heg.) eta (Ipar.) oharrekin markaturik
dauden, hurrenez hurren. Beraz, gaur egun, mailegu biak dira euskarazko
hitzak.
Dena den, oro har, kontu handiz hartu behar dira iparraldeko euskaldun
arrunt batek gaztelania jakin gabe edo hegoaldeko batek frantsesa jakin gabe
uler ez ditzaketen hitzak. Hobe izaten da, ahal dela, euskararen ondaretik eta
lexikoa sortzeko bide egokia erabiliz, guztientzat ulergarri eta onargarri
diren hitzak proposatzea. Adibide bat ematearren, gaztelaniazko /sorteo/ hitza
/sorteo/ bihurtzen da zuzeneko maileguan hegoaldean, eta horren baliokide
den frantsesezko /tirage au sort/, aldiz, /tiraje/ iparraldean. Dena den, praktikan,
euskal ondaretik sorturiko /zozketa/ nagusitu da alde bietan, forma ulergarri
eta onargarria delako.
20.2.4. Kultura-erroei dagozkien maileguak
Espezialitateko hizkeretan, sarri erabiltzen dira kultura-erroz eraturiko
hitzak. Horrelako termino asko nazioartekoak direla esan daiteke:
psychology (en), (p)sicología (es), psychologie (fr)
physics (en), física (es), physique (fr)
atom (en), átomo (es), atome (fr)

111

Euskera 4, 1959, 214-217.
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Ikus daitekeenez, funtsean hitz berberak dira, edo bestela esanda, kulturaerro berberez eta adiera berberez eraturiko maileguak; baina hizkuntza
bakoitzak bere moldaera ortografikoak egin ditu, bakoitzaren moldera
egokitzeko, eta, zer esanik ez, hizkuntza bakoitzean modu propioan
ahoskatzen dira.
Arrazoi horregatik, kultura-erroz eraturiko terminoak, nazioartekoak
izanik, euskarazkoak ere badira, eta mailegu arrunt modura gureganatzen
dira, egokitzapen fonetiko-ortografikoak egin ondoren. Hortaz, aurreko hiru
hitzak honelaxe erabiliko ditugu euskaraz:
psikologia, fisika, atomo

20.2.5. Maileguak eta erdarakadak
Ez dira nahastu behar «mailegu» eta «erdarakada» kontzeptuak.
Maileguak euskarazko hitzak dira. Hiztunek euskarazko jardun arruntean
darabiltzate, nahiz eta garai jakin batean beste hizkuntza batetik hartu ziren;
izan ere, beharrezkoak zirelako hartu ziren, eta normaltasun osoz integratu
ziren euskal hiztunen hizkeran, hain ondo integratu ezen, askotan, hiztunek
eurek mailegu izatearen kontzientzia ere galdu duten. Integratu ondoren,
euskararen ondare bihurtu ziren, eta gaur egun «euskara dira». Horregatik,
maileguak euskal hiztegietan daude; eta, bereziki, Hiztegi Batuan daudenak
erabat onartuta daude forma estandar modura.
Bestelakoak dira «erdarakadak», ia beti modu peioratiboan aipatzen
direnak. Nolabait esateko, alferreko maileguak dira, eta ez dira
beharrezkoak; askotan, ezjakintasunagatik hartzen dira, hiztunaren ezagutza
mugatuaren ondorioz erabilitakoak, edota inguruko erdaretako ordainak
hobeto ezagutzen dituelako. Beste hizkuntza batekoak dira, eta horregatik,
hain zuzen, ez daude euskal hiztegietan.
Dena den, beti ez dira oso argi egon kontu horiek, arestian aipaturiko
purismoaren garaian, kasu. Gauzak argitzeko asmoz, Euskaltzaindiak
erabaki argigarri bat hartu zuen 1959an,112 arau modura hartu behar dena.
Bertan zenbait zalantza argitu zituen, jarraian ikus dezakegunez. Hasteko,
irizpidearen oinarri-legea zehaztu zuen, hitzen eta gramatikaren mailak
bereiziz:
Hiztegi-sailean ez da bidezko hitz asmatuetara jotzea ezinbestez baizik, eta
orduan ere hitzen erabidean hizkuntzaren joerak gordez. Hori hiztegiari
gagozkiola. Gramatikaren barrutian, ordea, ez da sekula zilegi asmatzen
ibiltzea edo hizkuntza aldatu nahi izatea.

Ondoren, irizpide sinple eta argia eman zuen hitz jatorrak eta bidezkoak
zein diren jakiteko:

112

Euskera, 4, 1959, 214-217. Aipamenetako testua gaur egungo euskara estandarreko
formetara moldatu dugu.
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Eta hiztegiaren auzi hau xehetasun gehiagorekin garbitu nahian, euskal hitzak
zein diren, hau da, euskal literaturan erabiltzeko hitz jatorrak eta bidezkoak
zein diren jakiteko, bidea eta neurria finkatu nahi du Euskaltzaindiak. Euskal
hitzak dira euskara bizian sustraituak daudenak. Sustrai hori zenbat eta
sakonagoa izan, hainbat eta eskubide gehiago du hitz batek erabilia izateko.

Eta aurrerago segitzen du esaten:
Sustrai handiko hitzak, bada, euskal hitzak dira, nahiz eta erdaratik etorri.
Bada gure hiztegietan horrelako hitzen piloa: jatorriz kanpotik sartuak, baina
euskaran gogotik errotuak daudenak, alegia. Beraz, etxeko bihurtuak
dauzkagu, gure-gureak dira hitz horiek. Euskal hitzak dira, bada, erdaratikoak
izan arren. Hitz horiek eskubide osoz erabil daitezke, eta horien lekuan
erabiltzeko asmatu diren hitz berriak ez dira gehienetan euskal hitzak, eta ez
dute haiek adina eskubide erabiliak izateko.

Erabakia biribiltzeko, Euskaltzaindiak garai hartan ordezkatu nahi izan ziren
hitzen zerrenda luzea argitaratu zuen. Ez da gure asmoa hemen zerrenda
hori osorik ematea, baina arazoaren larritasunaz konturatzeko, hitz haietako
batzuk aipatuko ditugu, adibide gisa:
abendu, alkate, amodio, arraza, arrazoi, bake, balio, berba, dantza, diru,
finkatu, kantatu, kolore, lore, lege, mundu, pentsatu, pentsamendu, seinale,
soinu, zentzu...

Horiekin aski delakoan, ez dugu gehiagorik luzatuko zerrenda.

20.3. Maileguetan egin beharreko aldaketa ortografikoak113
Aurreko atalean azaldu den bezala, maileguek zenbait aldaketa jasotzen
dituzte ahozko eta idatzizko euskaran integratzean. Oro har, euskal hiztunek
beren jardunean egiten dituzten soinu-aldaketek (ahoskerek, alegia) aldaketa
ortografikoak dakartzate berekin batera; baina beste zenbait kasutan, soinualdaketei ez dagozkien aldaketa ortografikoak ere egiten dira, hizkuntza
bakoitzaren arau ortografiko estandarren ondorioz. Adibide bat ematearren,
kimikaren arloan erabiltzen den gaztelaniazko valencia terminoa euskarara
mailegatzean, bi era horietako aldaketak egingo ditugu:
valencia (es) > balentzia (eu)
valencia (es) > balentzia (eu)

→
→

v > b, soinu-aldaketarik gabe
c > tz, soinu-aldaketarekin

Jarraian, bi mota horietako aldaketak aipatuko ditugu, gehienetan
gaztelaniatik abiaturik, kasuistika luzea aurkeztuz, eta kasu bakoitzeko
euskarazko maileguen zerrenda bat erakutsiz adibide gisa.
20.3.1. Soinu-aldaketei ez dagozkien aldaketa ortografikoak
Batetik, soinu-aldaketei ez dagozkien aldaketa ortografikoak ditugu:
113
Atal honetako antolamendua egiteko, J.C. Odriozola irakaslearen eskuzkribu hau hartu
dut erreferentziatzat, berak irakasgai hau ematean erabilitakoa: Odriozola, J.C. (2006):
Euskara: erronka berriei erantzuteko hizkuntza-aldaerak.

Mailegutza

261

20.3.1.1. /v > b/ aldaketa
vista (es) > bista (eu)
positivo (es) > positibo (eu)

Hizkera tekniko-zientifikoan, kasu honetan salbuespena egiten da
kanpoko izen propioetan eta horietatik eratorritako izen arruntetan, esate
baterako zientzialari ospetsuen izen-deiturekin, eta horien ohorez
izendaturiko unitateekin. Horrelakoetan, jatorrizko ortografian dagoen /v/
letra gordetzeko ohitura dago:
Avogadro, Volta, Venturi
volt (V sinbolodun unitatearen izena)
venturimetro

Antzera jokatzen da geografiaren arloan zenbait toki-izenekin ere:
Valentzia, Venezia, Venezuela

20.3.1.2. /mb, mp > nb, np/ aldaketa
importantea (es) > inportantea (eu)
ampolla (es) > anpulu (negar-anpulua), anpoila (beirazkoa) (eu)

Hemen ere salbuespenak egiten dira pertsona-izenekin eta toki-izenekin,
baita horietatik eratorritako izen arrunten kasuan ere:
Ampere, Coulomb
Zambia, Zambeze,
ampere (A), coulomb (C)
amperemetro

20.3.1.3. /ñ, ll > in, il/ aldaketa
engaño (es) > engainu (eu)
señal (es) > seinale (eu)
botella (es) > botila (eu)

Azken kasu honetan salbuespena egiten da gaztelaniatik mailegaturiko
zenbait hitz arruntekin, -ll- idazkeraz onartu baitira Hiztegi Batuan:
pastilla, galleta

20.3.1.4. Oro har, /h/ letra gorde egiten da maileguetan
historia (es) > historia (eu)
histologia (es) > histologia (eu)

20.3.2. Soinu-aldaketei dagozkien aldaketa ortografikoak
Bestetik, soinu-aldaketekin batera doazen aldaketa ortografikoak daude:
20.3.2.1. Gaztelaniazko /x/ letraren grafia
Gauza jakina denez, oro har, /x/ letra desberdin ahoskatzen da euskaraz
eta gaztelaniaz. Hala ere, mailegu batzuetan gaztelaniazko ahoskera ere
onartu da, praktikan horrela egiten baita, eta maileguak idazteko, honako
berezitasun hauek arautu ditu Euskaltzaindiak harturiko erabakiak (1986):
• Hasieran eta bukaeran, /x/ letra mantentzea:
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xenon, xantofilo

• Bokal artean, gordetzea (gaztelaniaren antzera ahoskatuz):
sexu, oxigeno

• Kontsonante ostean, mantentzea:
marxismo

• Kontsonante aurrean, /x > s/ bihurtzea:
esperimentu, testu

Arau horietan ez dago salbuespenik, nahiz eta espezialitateko hizkeran sarri
kultura-erro batzuetako aurrizkian x letra gordetzen den kasu batzuetan:
extra-, exzentriko

20.3.2.2. /g/ eta /j/ letren ordainak maileguetan
Modu desberdinetan jokatzen da, mailegua aspaldikoa izan eta gaur
egungoa izan:
• Mailegu zaharretan /g > j/ bihurketa egiten zen:
jende, erlijio

• Oraingo maileguetan /g/ gordetzen da:
biologia, geologia

Mailegu horien nola ahoskatzen diren adostu gabeko kontua da.
20.3.2.3. Bestelako hizkuntzetako /i/, /y/ eta /j/ letren grafia
Hiru kasu bereizten dira:
• Bokal artean /i, y, j > i/ aldaketa egiten da:
proiektu, deiekzio

• Gainerakoetan, /i, y, j > j/ aldaketa:
injekzio, objektu, subjektu, jurasiko

• Letra horiek hasieran doazenean, bi eratako aldaketak egiten dira (hain
zuzen, /j > x, z/), Hiztegi Batuan arautu bezala:
xaboi, xake, zuku

Dena den, azken kasu honetan, hitzaren beraren jatorria kontuan
hartzen duten zenbait salbuespen daude:
hierarkia, hiazinto

20.3.2.4. Gaztelaniazko /c/ letraren transkripzioa
Soinuaren arabera egiten da /c/ letraren transkripzioa:
/c > k/
/c > z/
sc > sz
sc > z

krioskopia, mikroskopio, katalisi…; objektu, subjektu…
azentu, azetilsaliziliko…
eszeptiko, eszena, isoszele, fluoreszentzia …
abzisa, diziplina…
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cc > kz

akzio, indukzio…

20.3.2.5. Hasierako /r/ eta /s/ letren aldaketak
• Hasierako /r-/ letraren ohiko aldaketa /r- > arr-/err-/ egitea da:
arrazoi, erradioa, erradioaktibitate, errealitate…

Hala ere kontuan hartzekoak dira /re- > er-/ hasierako kasu batzuk:
erlatibitate, erlatibo.

Euskara zaharrean, antzera egiten zen:
repudiatu > arbuiatu.

Transkipzio honetan zenbait salbuespen daude:
robot, radar…

Horiek ez dira aldatzen, bestelako jatorria baitute.
• Gehienetan hasierako /s-/ letra bere horretan gordetzen den arren,
batzuetan /z-/ bihurtzen da:
zaku, zopa, zorte, zerbitzu.

20.3.2.6. Bukaerako letren aldaketa batzuk
• Gehienetan, bukaerako /-s/ letra galdu egiten da maileguan:
-sis > -si

krisi, analisi, antitesi…

Baina zenbait hitz teknikotan (medikuntzan bereziki) eta antzinako
Greziako jakintsuen izen propioetan gorde egiten da:114
-itis > -itis
otitis, faringitis, gastritis…
-os > -os
kaos
Aristoteles, Euklides, Euripides…

• /-tate (-date, -dade), -mendu, -tu, -zio/ atzizkiak latineko /-tatem, -mendum, tum, -tio/ atzizkietatik datoz. Euskarazko atzizki zaharrak dira, eta era
horretan pasatu dira gaur egungo euskarara:
borondate, bakardade, mugimendu, barkazio, sortu…

• Zalantza egoten da mailegu modernoetan /-mendu/ eta /-mentu/ atzizkien
artean, noiz zein erabili? Gehienetan, gaztelania ezagutuz gero, erraz
gogoratzeko moduko erregulartasuna dago zein aukeratu jakiteko.
Hauxe da erregulartasuna, ia beti betetzen dena:
-miento (es) > -mendu (eu)
-mento (es) > -mentu (eu)

sentimendu, mugimendu…
esperimentu, elementu…

• Aipamen berezia merezi du gaztelaniazko /-ón/ bukaerak. Oro har,
/-ón/ > /oi/

neutroi, protoi, elektroi…

114
Ikus Euskaltzaindiaren 76. araua: Latin eta greziar pertsona-izen klasikoak euskaraz
emateko irizpideei buruzko erabakia.
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egiten da, baina erregela honek ohiturak finkatuko salbuespenak ditu
hizkera zientifiko-teknikoan bi arlotan. Kimikan, gorde egiten da /-on/
bukaera gas nobleen izenetan, azentuazioa lehenengo silaban eginez:
xenon, argon, kripton…

Biologian, antzera egiten da /taxon/ hitzarekin. Bestalde, batasunerako
/-ción > -zio/ bihurketa hobetsi da:
konbinazio, indukzio, konbekzio…

• Gaztelaniazko /-or/ bukaerak /-ore/ bihurtzeko ohitura dago.
-or > -ore

emisore, transmisore, alternadore…

Kasu honetan salbuespena da Hiztegi Batuan onarturiko /motor/ hitza.
• -o > -o egiten da gaztelaniazko amaiera hauetan:
-oto, -alo, -elo, -ilo, -olo, -ero:
-imo, -ismo, -umo:
-tro, -ipo, -rso:

zigoto, petalo, flagelo, kilo, albeolo,
anfoero
maximo, pragmatismo, kontsumo,
espektro, tipo, unibertso

• -o > -u egiten da, ordea, gaztelaniazko amaiera hauetan:
-ajo, -ejo, -ijo, -ujo:
-ato, -eto, -ito, -uto:
-ado,-udo, -cto:

kontrabaxu, konplexu, fixu, fluxu
substratu, zentripetu, infinitu absolutu
postulatu, inbutu, abstraktu, intsektu

Baina salbuespenak ere badaude: gameto, lignito
• Kultura-atzizkietan, gaztelaniazko -o bukaera gorde egiten da -o > -o:
polimorfo, isobaro, kloruro, fosfato…

• Gaztelaniaz generoa bereizten denean, -a, -o > -o egiten da beti. Arreta
jarri behar da kasu horretan, eta kontuz ibili adjektiboak mailegatzean
edo horiek izen bihurtzean, bereziki:
Mekanika klasikoa, ikuspegi fisikoa
kurba konikoak > konikoak (izen modura) eta ez /konikak/.

20.3.2.7. Hitzaren barruko letretako aldaketa batzuk
• Zenbait letra ondoz ondo agertzean, euskal fonetikak aldaketa
fonetikoa eskatzen du, eta hiztun arruntak horrela egiten du ia beti.
Hona hemen erregelatzat har daitekeen aldaketa bat:
r + s, z, x > rts, rtz, rtx
l + s, z, x > lts, ltz, ltx
n + s, z, x > nts, ntz, ntx

bertso, esfortzu, martxa
saltsa, galtza, altxatu
espantsio, balantza, pontxo

Dena den, kasu honetan, salbuespena egiten da konbinazio hori
junturetan agertzean; izan ere, junturetan ez da egiten aldaketarik:
birziklatu, azetilsaliziliko, inzentro

21. Eratorpena
Aurreko ikasgaian hasiriko bidetik aurrera eginez, oraingoan eratorpena zer
den aztertuko dugu. Ikusiko dugunez, eratorpena hizkuntzaren barneko
garatze-ahalmenetik datorren sorkuntza-bidea da, oso bide ahaltsu eta
emankorra, hizkera zientifiko-teknikoan termino berriak eratzeko oso
baliagarria gertatzen dena.115

21.1. Zer dira eratorpena eta hitz eratorriak?
Definizioa emanez hasiko gara. Eratorpena da esanahiduna den eta
beregaina den hitz bati beregaina ez den zati bat gehitzea eta, horrela,
beregaina den hitz berria sortzea. Beste era honetara ere defini daiteke
eratorpena: hiztegian dagoen hitz bati aurrizki, artizki edo atzizki bat
erantsiz, hitz berria sortzea edo eratzea ahalbidetzen duen prozedura.
Sorturiko hitz berria hitz eratorria da. Adibidez, demagun /eder/ hitza,
izenondoa dena; hitz beregaina da, esanahia duena. Hitz horri berez izaera
autonomo edo beregaina ez duen /-tu/ atzizkia erasten badiogu, esanahi
propioa eta beregaina duen /edertu/ aditza sortuko da, hots:
eder + -tu > edertu

Eratorpena bereizi egin behar da bestelako gramatika-prozesuetatik,
bereziki beregainak ez diren osagaiak eransten dituzten aditz-jokoetatik eta
deklinabideko kasu eta postposizioetatik.
– Aditz-jokoen bidez ez dira hitz eratorriak sortzen; hots, aditz-flexioak
ez dira eratorpena. Izan ere, aditzaren esanahi nagusiari aspektua
(bukatua, jarraitua...) gehitzen dioten arren, erantsitako atzizkiek ez
dute aditz berririk sortzen: /esan/, /esaten/ eta /esango/ flexioak aditz
beraren agerpenak dira.
- Deklinabideko kasuak eranstean eta postposizioak eratzean ere ez dira
hitz beregain berriak sortzen: /lagun, laguna, lagunari…/ eta /ingurunera,
ingurunetik, ingurunearekiko…/ esanahi bereko hitzak izaten segitzen dute,
deklinabidea gorabehera.
115
Ikasgai hau prestatzeko J.C. Odriozola irakasleak prestaturiko lan sendo hau hartu dugu
oinarritzat: Odriozola, J.C. (2006): Euskara: erronka berriei erantzuteko hizkuntzaaldaerak (argitaratu gabea).
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Eratorpena oso sorbide emankorra da, eta horren bidez hitz berriak
sortzen dira etengabe, gero erabiliaren erabiliaz hiztegietan sartzen direnak.
Esate baterako, /garatu/ euskarazko hitz zaharrari adiera berria eman zitzaion
gure egunotan [desarrollar (es), développer (fr), to develop (en)], eta ondoren
eratorpenez /garapen/ [desarrollo (es), développement (fr), development (en)] hitz
berria sortu zen 1979an;116 gaur egun, hitz hori euskal hiztegietan dago, eta
normaltasun osoz sartzen da euskarazko diskurtsoan, eta familia bereko
beste hainbat hitz ere sortu dira:
Ahalegin handiak egin dira lurraldearen garapena laguntzeko.
Garapenerako plangintza prestatzen ari dira.
garabide, azpigarapen, garatze-bide...

Zernahi gisaz, ondo ezagutu behar dira eratorpenaren legeak, hitz eratorri
desegokiak ez sortzeko, hala nola etsenplu hauetan agertzen diren moduko
formak:
manifestapena* (e. manifestazio)
ebaluaketa* (e. ebaluazio)

Hain zuzen, /*/ izartxo horrekin markaturik datoz Hiztegi Batuan, /e./
laburdurarekin adieraziz parentesia arteko forma erabiltzeko.

21.2. Eratorpenean kategoria gramatikala esleitzen da
Eratorpenean, beregaina ez den elementuak (atzizkia, aurrizkia edo artizkia)
kategoria gramatikal berria ezartzen dio beregaina den hitzari (oinarria).
Oro har, oinarriaren eta eratorpenez sorturiko hitz eratorriaren kategoria
gramatikalak ez dira zertan berdinak izan; hortaz, posibilitate asko daude:
neurtu (aditza) + -keta
lasai (izenondoa) + -tu
neurtu (ad.) + -gailu
oinarri (iz.) + -zko
malgu (izond.) + -tasun
ikusi (ad.) + -garri
oxidatu (ad.) + -tzaile

→
→
→
→
→
→
→

neurketa (izena)
lasaitu (aditza)
neurgailu (iz.)
oinarrizko (izlag./ izond.)
malgutasun (iz.)
ikusgarri (izond.)
oxidatzaile (iz./izond.)

Dena den, posible da, halaber; oinarria eta hitz eratorria kategoria
gramatikal berekoak izatea, ondoko kasuetan ikus daitekeenez:
burdina (iz.) + -gintza
hizkuntza (iz.) + -lari
ez- + egoki (izond.)
super- + polit (izond.)
des- + egin (ad.)
ber- + egin (ad.)

116

→
→
→
→
→
→

burdingintza (iz.)
hizkuntzalari (iz.)
ezegoki (izond.)
superpolit (izond.)
desegin (ad.)
berregin (ad.)

Etxebarria, J.R. (1979): “Garapen hitza promozionatu nahiz”, Anaitasuna 379-380, 48.
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21.3. Izen eratorriak
Zenbait kasutan, eratorpenaren emaitza izen bat da. Atzizkia nolakoa den,
esanahi eta izaera jakina izango du izen eratorriak. Itxurazko paradoxa
gertatzen da horretan; izan ere, beregaina ez den osagaiak transformatu
egiten du beregaina den oinarriaren esanahia eta adiera. Horrela, atzizki
batzuen bitartez izen astraktuak sor daitezke, edo oso esparru mugatuko
izen-multzoak.
Beraz, exhaustiboa izateko asmorik ez duen sailkapen honetan esanahi
edo izaera gehituaren arabera aurkeztuko ditugu eratorpenez sorturiko
hitzak. Eta adibideen bitartez aurkeztuko ditugu atzizkiak, betiere hizkera
orokorreko kasuetatik abiaturik, ondoren hizkera-zientifiko-teknikoan ageri
diren adibideaz emanez.
21.3.1. Izen abstraktuak: /-tasun/, /-keria/, /-era/ eta /-gintza/ atzizkiak
Honelakoetan, kontuan izan behar da oinarriaren kategoria (izena edo
izenondoa) eta, izenaren kasuan, zer izaeratakoa den. Egituraren arabera,
honelaxe sailka ditzakegu atzizki horietatik sorturiko izen eratorriak:
– <giza izena/izenondoa + -tasun → izen abstraktua>
Horien artean hizkera orokorreko hainbat izen abstraktu daude,
normalean ezaugarri positiboak zein negatiboak adierazteko erabiltzen
direnak, baina konnotazio ideologiko berezirik gabeak (gehienbat
deskriptiboak):
adiskidetasun, laguntasun…
etsaitasun, areriotasun...

Zaharrak izan arren, gaur egungo hizkera
kazetaritzakoan oso erabiliak direnak ere badaude:

juridikoan

edo

zilegitasun, sinesgarritasun…

Eta beste batzuk, hizkera zientifiko-teknikoan berriki sortuak, oso
natural txertatzen direnak diskurtsoan:
eroaletasun (eroankortasun), simetrikotasun, positibotasun...

– <izena/izenondoa, + -keria → izen abstraktua>
Aurrekoak ez bezala, atzizki honek ezaugarri negatibo edo txarra
adierazten du, dela mota desberdineko izenekin batzen denean:
txerrikeria, sorginkeria…

edo izenondoekin biltzean:
alferkeria, nagikeria, itsusikeria…

Kontzeptu berriak adierazteko ere erabil daiteke, konnotazio negatiboa
azpimarratu nahi denean:
arrazakeria, indarkeria, bortizkeria…
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Hala ere, horrelako batzuetan zalantza sortzen da ez ote den egokiagoa
/-ismo/ nazioarteko atzizkia (neutroa) erabiltzea edota /-tasun/ (hau ere
neutroa edo positiboa):
liberalkeria (negatiboa) vs liberalismoa (neutroa)
abertzalekeria (negatiboa) vs abertzaletasun (neutroa)

Dena den, horrelakoetan kontuz ibili behar da diskurtsoaren kutsu
ideologikoarekin.
– <izenondoa (neurri batena) + -era → izen abstraktua>
Zientzian asko erabiltzen dira, magnitude-izenak eratzeko, dimentsio
batekoak, eta baita bi edo hirukoak ere:
luzera, zabalera, altuera, sakonera… (magnitude linealak)
azalera, edukiera… (bi edo hiru dimentsiokoak)

– <izen bizigabea + -gintza → izen abstraktua>
Lanbidea, fabrikazioa edo jarduera adierazteko erabiltzen dira:
jantzigintza, okintza (‘ogigintza’)...
burdingintza, bitxigintza, automobilgintza, etxegintza...
hiztegigintza, poesiagintza...

Euskaraz oso baliagarriak dira, erraz sortzeko eta ulertzeko
modukoak, nahiz eta beste hizkuntzetako itzulpenetan konposizio
korapilatuagoak ematen dituzten; esate baterako, gaztelaniaz honelaxe
itzuli beharko lirateke, gutxi gorabehera:
hiztegigintza
bitxigintza
poemagintza

‘elaboración de diccionarios’ (es)
‘fabricación de joyas’
‘composición de poemas’

21.3.2. Egile-izenak: /-(l)ari/, /-gile/, /-kin/ eta /-(tzai)le/ atzizkiak
Multzo honetan ere hainbat azpimultzo ditugu, gehienetan lanbideekineta zerikusia duten izenak sortzeko:
– <izen bizigabea + -(l)ari → egile- edo lanbide-izena>
hizkuntzalari, gramatikalari...
fisikari, informatikari...
zerbitzari…

Inguruko hizkuntzen eraginagatik, sarri euskaraz nahastu egiten dira
izenak eta izenondoak. Adibidez, gaztelaniazko /químico,-a/ hitza izena
zein adjektiboa izan daiteke; baina euskaraz bi hitz desberdinez
adierazten dira maila gramatikal biak:
kimikari
kimiko

kimikan lanean diharduen pertsona (izena)
kimikari buruzkoa (izenondoa)

– <aditzoina + -(l)ari → egile- edo lanbide-izena>
Batetik, aspaldiko hitz eratorri ezagunak ditugu:
ibiltari, gidari, zaindari...
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baita berriki asmatutakoak ere:
ikerlari, esatari...

Ohar gisa diogun ezen Hiztegi Batuak /ikerlari iz. h. ikertzaile/ dakarrela,
/ikertzaile/ forma hobetsirik; baina nolanahi den, /ikerlari/ forma oso
zabaldurik dago erabileran.
– <izen bizigabea + -gile/-gin/-kin → egile- edo lanbide-izena>
langile, legegile, sendagile, bidegile…
ikazkin, zapatagin, okin (< ogigin)…

– <aditzoina + -(tzai)le → egile-izena edo izenondoa>
irakurle, erakusle, adierazle…
saltzaile, antolatzaile, prestatzaile…

Azken hauetaz esan behar da ezen oraintsu arte bizidunekin soilik
erabiltzen zela; hala ere, gaur egun bizigabeekin ere erabiltzen hasi da
normaltasun osoz. Gainera, teknikan oso erabilgarriak dira gisa
horretakoak zenbait erdal atzizki itzultzeko, hala nola
-dor (es)/-tor (en)/-teur (fr): aktibatzaile, moteltzaile, indargetzaile…
-ivo (es)/-ive/-izing/-ry (en)/-nte (fr): oxidatzaile, erregulatzaile…

Bigarren ohar bat ere egin behar da /-le/, /-tzaile/ atzizkidun hitz
eratorriez: izen modura edo izenondo modura joka dezakete, eta
horrek nahastea sor dezake batzuetan, ez baitago argi sorturiko hitza
mendekotasunezko hitz konposatua den (marratxoaz idatziko dugu)
edota eta <izena + izenondo> erako egituda den (bi hitzak bereiz,
marratxorik gabe:
molekula-emailea = «molekulak ematen dituen materia bat»
molekula emailea = «zerbait ematen duen molekula»

21.3.3. Multzo-izenak: /-di/ eta /-tegi/ atzizkiak
Bi atzizki hauek izen kolektiboak sortzeko erabiltzen dira, dela landareen
multzoenak, dela pertsonen taldeenak, dela objektuenak, baita horiei
dagozkien toki-izenak ere:
– <landare-izena + -di → soro- edo baso-izena>
belardi, pagadi, arboladi, harizti, artadi…

Baina pertsonekin ere erabiltzen da elkarte-izenak osatzeko:
– <pertsona-izena + -di → elkarte-izena>
euskaltzain
→
aldun (ahaldun) →

Euskaltzaindi
Aldundi

– <izen biziduna + -tegi → lantegi-izena>
haroztegi, okindegi...
haurtzaindegi, erizaindegi…

– <izen bizigabea + -tegi → multzo-, toki- edo objektu-izena>
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haztegi, mintegi, aztarnategi, hondakindegi..
hiztegi, ordutegi, liburutegi, izendegi…

– <aditzoina + -tegi → lantegi-izena>
Bestetik, /-tegi/ atzizkia aditzoinekin ere elkartzen da, eta horrelako
formak erabiltzen dira lantegi berriak izendatzeko
zaindegi, araztegi, garbitegi, erraustegi…

21.3.4. Objektuak eta tresnak: /-gailu/, /-ki/ eta /-ko/ atzizkiak
Teknikan bereziki baliagarria gertatzen da /-gailu/ atzizkia, bereziki
osagaiak, tresnak eta makinak izendatzeko, egitura honen arabera:
– <aditzoina + -gailu → tresna- edo objektu-izena>
Hizkera orokorrean /-gailu/ atzizkia oso erabilia izan da zerbait egiteko
balio duen kausa edo materia aderazteko:
gozagailu, gordailu, jostagailu, berogailu, pizgailu...

Azken urteotan, espezializatu egin da tresnak, makinak eta aparatuak
izendatzeko hizkera tekniko-zientifikoan:
ordenagailu, kalkulagailu, neurgailu…

Gainera, bide horri jarraituz, hasieran atzizkia zena izen ere bihurtu
da, eta edozein dispositibo, tresna edo aparatu izendatzeko /gailu/ izen
generikoa erabiltzen da. Adibidez:
Arrasteko karga-jasogailuek kableak lasaitzeko gailua behar dute.
Horrelako gailuetan, airea aerosol-ilera batzuetatik pasarazten da.

–

<abere-izena + -ki → haragi-izena>
Ohikoa izan da abere-haragia modu honetan izendatzea:
txerriki, ardiki, txahalki…

Baina abereen parte jakinetako jaki bereziak izendatzeko ere
erabiltzen da; ez da harritzekoa, /jaki/ hitza bera ere /-ki/ atzizkiaren
bidez eratorri baita:
odolki, barruki...

Azken urteotan, elikagaien indutriaren
analogiaz, beste hainbat izen moldatu dira:

garapenarekin

batera,

esneki, goxoki, izozki…

– <aditzoina + -ki → objektu-izena>
Atzizki bera itsasten zaie aditzoinei ere, eta hizkera teknikoan termino
bereziak sortzeko erabiltzen da, aditzak adierazten duen ekintza
gauzatzeko erabili beharreko osagaia izendatzeko:
iragazki, estalki, iragarki...
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– <gorputz-atalaren izena + -ko → apaingarri-izena>
Atzizki hau aspalditik erabili da gorputzeko toki berezietan apaingarri
modura erabilitako objektuak izendatzeko, hala nola
gerriko, iduneko, lepoko, belarritako, eskumuturreko…

Forma horien jatorria arretaz aztertuz ikus daitekeenez, sintagma
osoan izenlaguna zena izen bihurtzen da, sintagmako izena isilduz:
belarrietako zintzilikarioa > belarritakoa

Hizkera teknikoan horrelakoak erabiltzen dira gorputzeko kokapen
zehatzean jartzen diren objektu tekniko berriak izendatzeko ere;
kasurako, /sakelako/ erabiltzen dute askok /telefono mugikorra/ erabili
ordez; eta /belarritako/ erabiltzen da, halaber, belarrian jartzen den
/aurikular/ edo /audifono/ tresna izendatzeko ere. Beste adibide tekniko
bat da autoetako gaztelanizako /parabrisas/ hitzaren euskarazko
baliokidea, hots, /haizetako/.
21.3.5. Ekintza- eta ondorio-izenak: /-tze/, /-era/, /-kuntza/,
/-kunde/, /-keta/, /-zio, /-men/-pen/ eta /-dura/ atzizkiak
Honelakoak aditzetatik hainbat izen eratortzen dira, egitura honen
arabera:
– <aditzoina + -atzizkia →
→ ekintza/ekintza-moduaren ñabardura/ekintzaren ondorioa>
Kasu asko daude, eta guztiak erabiltzen dira hizkera zientifikoteknikoan. Azalpen berezirik gabe aipatuko ditugu gehien erabiltzen
direnak:
-era:
-keta:
-kuntza:
-kunde:
-men/pen:
-dura/-tura:
-tze/-te:
-zio:

etorrera, igoera…
janzkera, idazkera, erabilera…
garbiketa, kudeaketa, apurketa…
antolaketa, zuzenketa, behaketa…
irakaskuntza, ikaskuntza…
sorkuntza, berrikuntza, bereizkuntza…
aurkikunde, hazkunde…
erakunde, federakunde…
hondamen, proposamen…
luzapen, laburpen, aitorpen, etsipen…
apaindura, kendura, biderkadura, kurbadura…
egitura, batura, aztura, ohitura…
gogortze, indartze, sakontze…
idazte, eroate, …
erradiazio, irradiazio, indukzio…
hidrolizazio, zirkulazio, manifestazio…

272

Komunikazioa euskaraz ingeniaritzan

21.4. Izenondo eratorriak
Normalean izenondoak terminotzat hartzen ez diren arren, hizkera
zientifiko-teknikoan izenondo bereziak erabili behar izaten dira,
espezialitateko hizkeraren zehaztasunarekin bat egiteko. Gehienak
deskriptibo hutsak dira, eta askok erreferentzia egiten diote izen bati.
Erreferentziazko izenondoak izenarekin ezagutzen direnak bestelako ikasgai
batean aztertuko ditugu; atal honetan eratorpenez sorturiko zenbait
izenondoren kasua iapatuko dugu.
21.4.1. Tasunezko ugaritasun/maiztasun-izenondoak
Hizkera orokorrean asko erabiltzen dira, gehienetan
abstraktuarekin, baina baita esanahi konkretuarekin ere, hala nola:

esanahi

– <izena + -tsu → ugaritasun-izenondoa>
arriskutsu, garrantzitsu… (abstraktuak)
euritsu, iletsu, buztintsu, karetsu… (konkretuak)

Kontua da argitzea ea espezialitateko hizkeretan baliagarriak diren
mota horretakoak. Azken multzoko adibide konkretuak irakurriz,
agerikoa da biologian, geologian eta natura-zientzietan ugariak direla.
Teknologian ere asko erabiltzen dira; hain zuzen, gaztelaniazko
izenondoen kalko moduko bat egiteko ohitura sortu da, gisa horretako
formen bidez. Preseski,
-(o)so (es) → -tsu (eu)

ordaina erabiliz, honelako formak zabaldu dira:
porotsu [‘poroso’ (es)]
pikortsu [‘granuloso’ (es)]
likatsu [‘pegajoso’ (es)]

21.4.2. Jatorriari edo ezaugarri bati erreferentzia egiteko
izenondoak
Hiru era hauetan osatzen dira:
– <toki-izena + -(t)ar → jatorri-izenondoa>
gernikar, eibartar, bilbotar, bizkaitar, europar…

– <deitura-izena + -(t)ar → senitarte-/jarraitzaile-izenondoa>
etxebarriatar, larrañagatar...
euskotar, sabindar…

Hizkera zientifiko-teknikoan teoriak eta legeak aurkitzailearen
deiturarekin osatzeko erabiltzen da eratortze-modu hau:
mekanika newtondar, funtzio lagrangear,
koordenatu kartesiarrak/gausstarrak…
eboluzio darwindar
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Atzizki honek badu aldaki bat, denbora-aditzondoei eransten zaiena,
denboraren araberako portaera adierazteko ezaugarri-izenondo bat
sortuz, espezialitateko hizkeretan baliagarria dena:
– <aditzondoa + -tiar → ezaugarri-izenondoa>
goiztiar, berantiar…
amiozentesi goiztiar, tratamendu goiztiar, fase goiztiar (Med.)
eskolatze berantiar (Hez.), kapitalismo berantiar (Hist.)

21.4.3. Ezaugarriak adierazteko joera- eta
zaletasun-izenondoak
Hizkera orokorrean arrunki eratzen dira honelakoak, betiere aditzoin
batetik abiaturik:
– <aditzoina + -kor/-garri → ezaugarri-izenondoa>
sinesgarri, ikusgarri, onargarri...
erasokor, jasankor...

Erabilera hori nahikoa zabaldu da hizkera zientifiko-teknikoan, eta
horrelakoak erabiltzen dira materialen edo sistemen propietateak edo
objektu matematikoen berezitasunak kalifikatzeko:
metal hauskor, gainazal distirakor, egoera egonkor, garapen iraunkor...
zenbaki esangarri, garapen jasangarri

21.4.4. Jabego-izenondoak
Sail honetan /-dun/ atzizkiarekin osaturikoak daude, berez izenondo zein
izenlagun modura erabil daitezkeen, hurrengo puntuan aipatuko ditgunen
antzera:
– <izena + -dun → jabego-izenondoa/izenlaguna>
bizardun, lumadun, iledun...

Baina izenen izaera asko zabaldu da espezialitateko hizkeretan:
katedradun, lizentziadun, kargudun, arduradun…

eta are gehiago hizkera zientifiko-teknikoan:
kargadun
nitrogenodun, oxigenodun, karbonodun…

– <izena + izenondoa + -dun → izena + ezaugarri-izenondoa>
azal zuridun, ile luzedun…
karbono asimetrikodun, karga elektrikodun...

21.5. Izenlagun/izenondo funtzioko postposizio-sintagma
eratorriak
Multzo berezia osatzen dute postposizioen bitartez euskaraz sorturiko
izenlagun batzuek, izenondo modura ere hartzen direnak:
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funtsezko kontzeptuak edo kontzeptu funtsezkoak
suzko zezena edo zezen suzkoa

Horietako postposizio batzuk hiztegi terminologikoetan ere biltzen dira,
hitz beregain gisa, eta aipamen berezia dute Euskaltzaindiaren Hiztegi
Batuan, honakoek adibidez:
oinarrizko, funtsezko, urrezko…
oinarrizko partikula

Antzekoak dira, halaber, lehenago aipaturiko batzuk, berez deklinabideatzizki batetik eratorritakoak direnak baina izen bihurtu direnak, lehenago
ere aipatu ditugunak:
gerriko (< gerriko uhala), iduneko (< iduneko apaingarria),
belarritako (< belarrietako zintzilikarioa)

eta termino modernoak sortuz:
sakelako (< sakelako telefonoa)
azkenburuko (< azkenburuko jakiak) [‘postre’ (es)], [‘desert’ (fr)]

21.6. Aditz eratorriak
Aditz zaharrak hainbat modutan bukatzen ziren euskaraz (egin, ikusi, eraiki,
baina, oso antzinatik, latineko /-tum/ atzizkia mailegatu eta /-tu/
atzizkia bihurtu ondoren, atzizki modura txertatu zen euskarazko sisteman,
eta aditzak eratzeko finkatu zen, horretarako era bakar izateraino ia.

bete…),

-tum (la) > -tu (eu)
auditum (la) > aditu (eu)
repudiatum (la) > arbuiatu (eu)

Prozesu hori guztia, zuzenean gertatu zen latinetik euskarara, gaztelania
hizkuntza berri gisa sortu baino lehen gauzatu zen. Mendeak pasatu ahala,
gaztelaniaz partizipioak /-atum > -ado/ aldaketa bidez egiten hasi ziren, eta
horrekin batera, /-ar/ bukaera geratu zen azkenik aditzetarako. Horrek
eragina izan du gaztelaniatik maileguak hartzeko moduan, gaur egun,
euskaraz gaztelaniaren alderantzizko bidea “imitatuz” sortzen dira aditz
berriak, baita teknikaren arlokoak ere, honelaxe:
-ado/-ar (es) > -atu (eu)
integrar (es) > integratu (eu)
catalizar (es) > katalizatu (eu)

Gehiago oraindik, bide hori ez da bakarrik erabiltzen gaztelaniatik harturiko
maileguetan. Euskarazko sisteman erabat erroturik geratu da, hain modu
naturalean non, gaur egun, /-tu/ atzizkiaren bidez soilik era daitezkeen aditz
eratorri berriak zuzenean, atzizki hori izenei, izenondoei edota izenen
gaineko postposizioei erantsirik, ondoko taulan ikus daitekeenez:
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Euskarazko aditzak /-tu/ atzizkiaz eratortzeko moldeak
Oinarria
gorroto, beldur
izotz, adiskide,
ahaide
mintzo, galde
arnasa, indarra
aholku, arau, adore
izond.: aberats, haserre
iz. + -ka: harrika
iz. + -ra: etxera, behera
ilargira, airera
merkatura
iz. + -z: urrez, zilarrez
iz. + -z: azalez, paperez
iz.:

Aditz eratorria
iz. + sumatu
→ gorrotatu, beldurtu
iz. + bihurtu/egin
→ izoztu, adiskidetu,
ahaidetu
iz. + egin
→ mintzatu, galdetu
iz. + hartu
→ arnastu, indartu
iz. + eman
→ aholkatu, arautu, adoretu
izond. + bihurtu/egin → aberastu, haserretu
iz. + -ka + ibili/egon → harrikatu
iz. + -ra + joan
→ etxeratu, beheratu
ilargiratu, aireratu
merkaturatu
iz. + -z + estali
→ urreztatu, zilarreztatu
iz. + -z + hornitu
→ azaleztatu, papereztatu

21.7. Aditzondo eratorriak
Hauexek dira gaur egun aditzondoak (adberdioak) eratortzeko bizirik
dauden bideak:
– < izenondoa + -ki → aditzondoa>
biziki, bortizki, gozoki…

Gaur egun sortzen diren izenondo gehienak honelaxe eratzen dira,
baita espezialitateko hizkeretan ere:
diferentzialki, linealki, bektorialki, automatikoki...

– <izenondoa + -to → aditzondoa>
ederto, polito, txarto…

– < izenondoa + -ro → aditzondoa>
luzaro, urtero, zintzoro…

– <izena (aditz esapidea) + -ka→ aditzondoa>
jauzika, oihuka, saioka

– <aditza + -ka → aditzondoa>
joka, esaka...

– <izena + -kiro/-roki → aditzondoa>
ederkiro, gaingiroki, azalkiro…

Sail honetan, aipamen berezia merezia dute aditzondoek izenondoekin
osatzen dituzten elkarteak, hala nola
optikoki aktibo, elektrikoki neutro...

eta aditzekin osatzen dituztenak:

276

Komunikazioa euskaraz ingeniaritzan

bektorialki biderkatu, elektrikoki kargatu...

21.8. Artizkiak
Orain arte atzizkiak [suffix (en), sufijo (es), suffixe (fr)] erabili ditugu hitz
eratorriak sortzeko. Esan behar da, hitz hori ere eratorpenez sorturiko hitza
dela, garbizaleen garaiko neologismo arrakastatsua.
atze + hitz + -ki → atzizki

Baina euskaraz artizkiak eta aurrizkiak ere badira.
Artizkia [infix (en), infijo (es), infixe (fr)] da hitz beregain baten barruan
tartekatzen de autonomiarik gabeko osagaia. Euskaraz nahiko erraz
identifikatzeko moduko artizki bat baino ez dugu, /-ra-/ hain zuzen:
egin + -ra- → eragin
ibili (ebili) + -ra- → erabili
ikasi + -ra- → irakatsi
ikusi (ekusi) → erakutsi

Gaur egun artizki hori antzuturik edo fosilizaturik dagoela esan dezakegu,
eta horren ordez /arazi/ aditza erabiltzen dugu mota horretako aditz berriak
eratzeko, nahiz eta arazidun aditzek adiera desberdina duten:
egin + arazi → eginarazi
ikus(i) + arazi → ikusarazi
koordina(tu) + arazi → koordinarazi
integrat(u) + arazi → integrararazi

21.9. Aurrizkiak
Aurrizkiak [prefix (en), prefijo (es), préfixe (fr)] aurretik eransten dira. Sarri
entzuten da euskaraz (ia) aurrizkirik ez dagoela; baina badaude aldameneko
hizkuntzetako aurrizki batzuen baliokide zuzen batzuk, aurrizki bidez
eratorriak. Adibidez, gaztelaniazko /rehacer/ [‘volver a hacer’] eraketaren
kalkoz, euskarazko /berregin/ [‘berriz egin’] forma sortu da, /ber-/ aurrizkia
aktibatuz. Dena den, mota horretako kalkoak ez dira zertan automatikoki
egin; gainera, batzuetan forma oso desegokiak sor daiteke horrela.
Esate baterako, demagun gaztelaniazko /desnatar/ aditza; /des-/ aurrizkia
erabili dela jakinik, joera egon daiteke euskarazko /gain/ [‘esnegaina’] hitzetik
/*desgaindu/ aditza sortzeko, horretarako euskarazko beste baliabide bat
erabiliz /gaingabetu/ aditza egokiro sortu eta normal erabiltzen dela jakin
gabe. Hiru motatako aurrizkiak aztertuko ditugu jarraian: aspaldiko euskal
aurrizkiak, gaztelaniazko aurrizki batzuen aurrizki parekide modernoak eta
espezialitateko hizkeretan nazioartekotzat har ditzakegun kultura-aurrizkiak.
21.9.1. Aspaldiko euskal aurrizkiak
Ez dira asko, baina gaur egun nahikoa emankorrak dira oraindik:
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– <ber-/bir- + aditza → aditza>
Honetan, bi aldaki ageri dira: /ber-/ eta /bir-/. Erabileran ikus
daitekeenez, badirudi espezializaturik daudela, honelaxe hain zuzen:
batetik, /ber-/ aurrizkia bokalez hasten diren aditzei eransten zaie:
berregin, berresan…

eta bestetik, /bir-/ aurrizkia kontsonantez hasten direnei:
birziklatu, birlandatu…

Joerazko arau horri dagokionez, Hiztegi Batuko salbuespen bakarra
/berpiztu/ aditza da.
– <des- + aditza → aditza>
desagertu, desegin, desberdindu…
desjabetu, desorekatu, deskonposatu...

– <des- + izenondoa → izenondoa>
desberdin, desegoki, deseroso…

– <ez- + izenondoa → izenondoa>
ezegoki, ezgai, ezberdin, …
ezakusatibo (Hizk.)
kimika ez-organikoa

Azken adibidean ikus daitekeenez, espezialitateko hizkeretan ere
erabiltzen da /ez-/ atzizkia, baina hizkera zientifiko-teknikoaren kasuan
ohitura dago horrelakoetan marratxo bat jartzeko aurrizkiaren
ondoren:
ez-lineal, ez-metal…

21.9.2. Gaztelaniazko aurrizki batzuen parekideak
Mota zaharreko formetan, gaztelaniako aurrizkien euskarazko forma
parekideak eratzeko, kasu batzuetan ez dira aurrizki horien ordainak sortu
(horregatik, /∅/ sinboloaz adierazi ditugu); beste kasu batzuetan, ordea,
atzizkien bitartez eratu dira ordainak. Bi kasu horiek ondoko taulan daude
adierazirik, zein bere gelaxkan; eraketa nabarmentzeko asmoz, aurrizkiak
eta ordainezko atzizkiak letrakera lodiz markaturik daude.
Gaztelaniazkoak
a- + largo + -ar → alargar
a- + consejo + -ar → aconsejar
a- + vergüenza + -ar → avergonzar
des- + pluma + -ar → desplumar

Euskarazkoak
∅ + luze + -tu → luzatu
∅ + aholku + -tu → aholkatu
∅ + lotsa + -tu → lotsatu
∅ + luma + -tu → lumatu

a- + luna + -izar → alunizar
des- + hacer → deshacer
en- + camino + -ar → encaminar
en- + plomo + -ar → emplomar

ilargi + -ra + -tu → ilargiratu
des- + egin → desegin
bide + -ra + -tu → bideratu
berun + -zta + -tu → beruneztatu
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Mota berriko aurrizkiak ere sortzen ari dira egunetik egunera, euskarazko
hitz batzuk kuasiaurrizki bihurtuz, hitz-ekarketaren mugan. Fenomeno
berria da, euskararen garapenarekin batera sorturikoa, edo, bestela esanda,
termino berriak euskarara egokitzeko ahaleginaren ondorioz eragindakoa.
Horrelakoak arrakasta handiz erabiltzen dira praktikan, arlo berrietako
komunikazioa errazten baitute, eta badirudi etorkizunean sorkuntza-bide
emankorra izango direla. Hona hemen zenbait adibide:
Gaztelaniazkoak
sobre- + alimentar → sobrealimentar
pre- + ver → prever
sub- + contratar → subcontratar

Euskarazkoak
gain > gain- + elikatu → gainelikatu
aurre > aurre- + ikusi → aurreikusi
azpi > azpi- + kontratatu → azpikontratatu

Ikus daitekeenez, adibide horietan guztietan euskarazko hitz arrunt batek
aurrizki-funtzioa betetzen du hitz eratorri berrian.
21.9.3. Kultura-aurrizkiak
Euskara zientifiko-teknikoan hainbat kultura-aurrizki erabiltzen dira.
Hizkera zientifikoan nazioartekoak izanik, euskarazko aurrizkitzat ere har
ditzakegu.
foto- + konposizio → fotokonposizio
erradio- + terapia → erradioterapia
kimio- + terapia → kimioterapia
auto- + kontrol → autokontrol
mio- + zentesi → miozentesi
homeo- + patia → homeopatia

Gaur egungo gizarte teknologikoan, horrelako aurrizki batzuk euskara
orokorreko hitz arruntekin ere konbinatzen dira, esate baterako naturagaietako hizkera zientifikoan:
fotoarnasketa, autoernalketa, miozuntz, mikrogorputz, homeokutxa…

eta baita teknikaren arloan ere:
infragorri, ultramore, supereroale, megaekoizpen, makroegitura…

Sarri errezeloz begiratzen diegu horrelako forma berriei, baina beste
ikuspuntu batetik, esan dezakegu horiek erabili ahal izatea, euskara bizirik
egotearen adierazlea da, eremu berrietara egokitzeko gaitasuna adierazten
baitu.

22. Hitz-elkarketa
Aurreko bi ikasgaietan, mailegutza eta eratorpena aztertzean, hitz bakunak
sortzeko bideak aztertu ditugu. Oraingo ikasgai honetan, bi hitz bakun hutshutsean eta inolako gehigarririk gabe batuz lor daitezkeen hitz elkartuak
aztertuko ditugu.

22.1. Zer da hitz-elkarketa?
Hitz-elkarketa zer den azaltzeko, hona hemen Harluxet hiztegiak dakarren
definizioa: Berez askeak diren bi hitz, edo gehiago, elkartuz, edukiz eta
formaz unitate lexiko berria sortzea ahalbidetzen duen prozedura. Gure
aldetik, definizio horri zehaztapen bat gehitu beharko genioke, esanez, bi
hitzak elkartzean ez dela osagaien artean inolako morfemarik sartzen.
Horrela sorturiko hitz konplexu berriei hitz elkartuak deritzegu.
Hortaz, esan dugun bezala, hitz-elkarketa da autonomia lexiko osoa
daukaten elementuak elkartuz elementu autonomo konplexuago bat sortzea,
baina osagaien artean ezelako morfemarik tartekatu gabe. Horrela, adibidez,
/bero/ eta /galera/ hitz bakunak elkartuz, /bero-galera/ hitz elkartua sor daiteke,
kontzeptu konplexu berria adierazteko erabil daitekeena, eta termino berria
dena. Ikus daitekeenez, ez da inolako morfemarik tartekatu, nahiz eta kasu
honetan bi osagaiak lotzen dituen marratxoa ere jarri den, hitz elkartuaren
batasuna adierazteko. Antzera gertatzen da ondoko adibidean: /Doppler/ izen
propioa eta /efektu/ izen arrunta elkartuz, /Doppler efektua/ hitz elkartua sortzen
da, efektu fisiko jakin bat izendatzeko erabiltzen dena. Kasu honetan, ordea,
banaturik idatziko ditugu bi osagaiak, nahiz termino bat bera diren.
Euskaltzaindiak hamazazpi multzo nagusitan sailkatu ditu euskara
orokorrean erabiltzen diren hitz elkartuak, eta horiei buruzko azterketa egina
dauka bai gramatikan eta bai arauetan ere (bereziki nola idatzi behar diren
finkatzeko).117 Dena den, hemen ez ditugu kasu horiek guztiak aipatuko;
aitzitik, zientzian eta teknologian emankorrak diren hitz elkartuez arituko
gara soilik, horien izaera, egitura eta idazkera azalduz. Gurea ez da izango,
117
Euskaltzaindiak bere 25. arauan eman du hitz elkartuen osaera eta idazkerari buruzko
azalpen laburtua.
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beraz, hitz-elkarketaren azterketa exhaustiboa, hizkera zientifiko-teknikoan
ageri diren mota nagusien aipamena baizik.

22.2. Hizkera zientifiko-teknikoaren elkarketa-mota nagusiak
Termino zientifiko-teknikoen sorkuntza aztergai izanik, bi elkarketa-mota
nagusi daudela esan dezakegu: konposizioa eta aposizioa. Konposizioan
kategoria gramatikal bereko edo desberdinetako bi hitz elkartzen dira,
askotariko konbinazioak eratuz:
bero-galera, korronte-eramailea, zelulabakar, makina-erreminta,
fisiko-kimiko, idazmakina, angeluberdin, herdoilezin...

Esan behar da konposizioa oso sorbide emankorra dela. Aposizioak, ordea,
askoz ere moldaketa murritzagoak dira, eta horietan bi hitzetako bat bestea
izendatzeko erabiltzen da:
Doppler efektua, zero elementua, tergal ehuna, A puntua...

Azter ditzagun, bada, poliki ingeniaritzaren arloan ohikoak diren kasu
nagusiak.
22.2.1. Konposizioa
Konposizioz sorturiko terminoak hitz konposatuak direla esango dugu.
Jarraian ikusiko dugunez, mota askotakoak erabili behar izaten dira
zientzian eta teknikan; dena den, gehien erabiltzen direnak honako
azpimultzo hauetan sailka eta ordena ditzakegu.
22.2.1.1. Mendekotasunezko izen konposatuak
Bi izenen arteko konposizioa da, emaitza ere izena izanik (izen
konposatua, noski). Nolanahi den, konposatu diren bi izenetako batek
darama esanahiaren pisu nagusia: bera da hitz elkartuaren buru, edo bestela
esanda, berak du mugakizun funtzioa; euskaraz, mugakizuna beti da izen
konposatuaren eskuinaldean dagoena. Beste izenak, ezkerraldean dagoenak,
mugatu edo zehaztu egiten du mugakizunaren esanahia; alegia, mugatzaile
funtzioa betetzen du.
Laburbilduz, eskema honen arabera eratzen dira hitz konposatu berriak:
<izena1 + izena2> = <mugatzailea + mugakizuna> → <izen konposatua>

Adierazpen sinboliko horretan, <izena1> sinboloak mugatzailea adierazten du,
eta <izena2> sinboloak, mugakizuna. Idaztean, marratxo bat jartzen da bi
izenen artean, honelaxe:
elektroi-geruza
energia-fluxu
abzisa-ardatz

Adibideetan letrakera lodiz markatu dugu mugakizuna, argi adierazteko
esanahiaren funtsa bertan dagoela (geruza bat, fluxu bat, ardatz bat).
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Sorbide hau oso erabilia da termino zientifiko-teknikoak eratzeko, bai
euskaraz eta bai inguruko erdaretan ere. Nolanahi den, desberdintasun
nabarmena ageri da hizkuntzen artean, bai izenen ordenan, baita bi izenak
lotzeko moduan: euskaraz eta ingelesez mugakizuna hitz konposatuaren
eskuinaldean dago, eta mugatzailea, ezkerraldean; gaztelaniaz eta
frantsesez, ordea, alderantzizkoa da ordena. Ondoko taulan zenbait adibide
aurkezten dira, bi jokamolde horiek irudikatzeko.
euskara

ingelesa

gaztelania

frantsesa

energia-dentsitate
indar-eremu
ebaketa-indar

energy density
force field
cutting force

densidad de energía
campo de fuerzas
fuerza de corte

densité d’énergie
champ de forces
force de découpage

Agerikoa da ordenak garrantzi berezia duela, eta hizkuntza bakoitzak
bere ordena propioa duela; kasu honetan, ingelesezko konposizioaren
ordena lagungarri gertatzen zaigu euskarazko ordainak bilatzeko orduan.
Bestalde, euskaraz eta ingelesez ez dago inolako morfemarik bi izenak
lotzeko; baina euskaraz marratxoa jartzen da lotura markatzeko, eta
ingelesez, ez. Gaztelaniaz eta frantsesez, ostera, /de/ preposizioa erabiltzen
da bi izenen artean.
22.2.1.2. Mendekotasunezko izen konposatu sintetikoak
Aurreko azpiatalean izen bakunen arteko mendekotasunezko konposizioa
hartu dugu kontuan. Baina askotan, bi izenetako bat eratorpenez sortua
izaten da. Horrelakoen artean terminologia zientifikoan garrantzi handikoak
dira mugakizuntzat aditzoin batetik eratorritako izenak dituztenak, bereziki.
Berez, mendekotasunezko konposatuak dira, baina ezaugarri hori dela eta,
konposatu sintetikoak deituko ditugu. Bereziki interesgarriak dira prozesu
teknikoen egilea bat edo ekintza bat adierazten dutenak:
– Egilea adierazten duten mendekotasunezko izen elkartu sintetikoek
egitura hau dute:
<izena + aditzoina + egile-atzizkia> → <izen konposatu sintetikoa>
korronte + eraman + -le → korronte-eramaile
tentsio + neur(tu) + -gailu → tentsio-neurgailu
datu + programa(tu) + -tzaile → datu-programatzaile

Kasu honetan arazoa sor daiteke zenbait atzizkirekin, berekiki /-tzaile/
eta /-le/ atzizkiekin, eratorpenaren emaitza izen zein izenondotzat
erabil baitaiteke. Esaterako, kontsidera dezagun lehenengo adibideko
kasua: /eramaile/. Hitz hori izena zein izenondoa izan daiteke; gainera,
bi kategoria horietan elkartu daiteke /korronte/ hitzarekin, baina, horrela
egitean, <izena + izena> eta <izena + izenondoa> egiturako terminoek oso
adiera desberdina dute, hurrenez hurren ikus daitekeenez:
korronte-eramaile [portador/a de corriente (es)]
korronte eramaile [corriente portadora (es)]
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Kasu honetan marratxoa lagungarri gertatzen da, biak bereizteko eta
konposaturik dauden hitzen arteko lotura estua grafikoki erakusteko.
– Ekintza adierazten duten mendekotasunezko izen elkartu sintetikoek
egitura hau dute:
<izena + aditzoina + ekintza-atzizkia> → <izen konposatu sintetikoa>
korronte + neur(tu) + -keta → korronte-neurketa
tenperatura + behera(tu) + -pen → tenperatura-beherapen
makineria + eraiki + -kuntza → makineria-eraikuntza

22.2.1.3. Atributuzko izen konposatuak
Izen konposatu hauek mendekotasunezko konposatuen antz handia dute
egitura baitute, eta idatzi ere marratxoarekin idazten dira,
baina kasu honetan ez dago izenen arteko mendekotasunik, hots, ez bata ez
bestea ez dira ez mugakizun ez mugatzaile. Nolabait esateko osagai diren bi
izenak maila berekoak dira: biak ala biak dira objektu beraren ezaugarriak,
izen konposatuaren atributuak, aldi berean garrantzitsuak direnak eta
esanahi osoa ematen dutenak.
<izena + izena>

Esate baterako, /elektroi-geruza/ hitz elkartuak /geruza/ bat adierazten du,
horixe du esanahi nagusia, mugakizuna. Ez da /elektroi/ bat, nahiz geruza hori
elektroiz osaturik dagoen; hain zuzen /elektroi/ izenak zehaztu egiten du
nolakoa den geruza, zerez eraturik dagoen; mugatu egiten du geruza;
mugatzailea da. Gauza bera gertatzen da /abzisa-ardatz/ hitz elkartuarekin:
/ardatz/ bat da; hots, ez da /abzisa/ bat, abzisei dagokien ardatza baizik.
Oso alderantziz gertatzen da, /kamioi-garabi/ hitz elkartuarekin. Kasu
honetan tresna edo objektu beraren bi ezaugarri adierazten dira. Hain zuzen,
/kamioi-garabi/ bat /kamioi/ bat da eta /garabi/ bat ere bada, biak aldi berean, zein
baino zein: funtsezkoa da kamioia izatea edonora joateko, eta funtsekoa da,
halaber, garabia izatea, kamioia iritsitako puntuan gaiak jasotzeko edota
kamioira igotzeko.
Teknologian horrelako hainbat termino konposatu eratzen dira objektu
ber baten atributuekin, hala nola
makina-tresna, zisterna-kamioi, ohe-bagoi

22.2.1.4. Konposizio kopulatiboa
Honelako hitz elkartuen sorreran /eta/ konjuntzio kopulatiboa ezkutatzen
da, euskaraz ohikoak diren /aitona-amonak/, /zuri-gorri/ eta antzeko
konposizioetan gertatzen den antzera. Beti ere, konposizioa kategoria
gramatikal bereko hitzen artean gertatzen da, eta hitz elkartua ere kategoria
berekoa da:
<izena + izena> → <izen konposatu kopulatiboa>
neba-arrebak, senar-emazteak, neska-mutilak...
<izenondoa + izenondoa> → <izenondo konposatu kopulatiboa>
gazi-gozo, zuri-beltz, ezker-eskuin...
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Hizkera teknikoari dagokionez, ez dira oso ugariak izenen arteko hitz
elkartu kopulatiboak; ordea, sarri agertzen dira izenondoen arteko elkarte
kopulatiboak:
fisiko eta kimiko → fisiko-kimiko
zientifiko eta tekniko → zientifiko-tekniko
elektriko eta elektroniko → elektriko-elektroniko
soziologiko eta politiko → soziologiko-politiko

Agerikoa denez, mota honetako hitz elkartuetan ere gidoia erabiltzen da,
konposaturik daudela grafikoki adierazteko.
Ohar bat egin behar da, hala ere, izenondo elkartu hauek itxura bertsua
duten bestelako izen eta izenondoetatik bereizteko. Preseski,
soziolinguistika (iz.), fisioterapeuta (iz.)
soziopolitiko (izond.), psikosozial (izond.)

eta antzeko hitzak ez daude konposizio kopulatiboz eratuta. Izatez,
nazioarteko kultura-aurrizkiez eratuta daude:
<sozio- + linguistika>, <fisio- + terapeuta>,
<sozio- + politiko>, <psiko- + sozial>.

Alegia, ez dira hitz konposatuak, eratorriak baizik; eta lotuta idazten dira,
hitz bakarrean.
22.2.1.5. <Aditzoina + izena> motako konposizioa
Honelakoetan, aditzoin baten eta izen baten konposizioz, izen konposatu
berria eratzen da. Dena den, bi azpikasu kontsideratu behar dira, hitz
konposatua izena edo izenondoa izan baitaiteke:
– Eraturiko hitz konposatua izena denean, honelako hitz berriak eratzen
dira:
<aditzoina + izena> → <izen konposatua>
idatz(i) + makina → idazmakina (= idazteko makina)
ikus(i) + puntu → ikuspuntu
erakuts(i) + azoka → erakustazoka
ikas(i) + urte → ikasturte

Bide hau oso emankorra da, bai hizkera orokorrean eta bai hizkera
zientifiko-teknikoan ere. Behin sortua izan ondoren, hitz berriak bere
izaera propioa du, inolako gidoirik gabeko loturan adierazita geratzen
denez.
– Egitura berberarekin eraturiko hitz konposatua izenondoa ere izan
daiteke:
<aditzoina + izenondoa> → <izenondo konposatua>
alda(tu) + gaitz → aldagaitz
herdoil(du) + gaitz → herdoilgaitz
asma(tu) + ezin → asmaezin
herdoil(du) + ezin → herdoilezin
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Eta ikus daitekeenez, konposizio-mota honetan ere, lotuta eta gidoirik
gabe idazten dira osagaiak.
Nolanahi den, bi kasu hauek bereizita aurkeztu ditugun arren, esan behar
da ezen izen eta izenondo horien artean ez dagoela muga argirik, eta zenbait
kasutan hitz bera izen edo izenondo modura erabil daitekeela. Horixe da,
adibidez, /aldaezin/ hitzaren kasua, zeina izen modura erabiltzen den, hala
nola /aldaezin termodinamiko/ edo /aldaezin eskalar/ terminoetan.
22.2.1.6. Edutezko konposatuak
Mota honetako hitz konposatuen barnean *edun aditz hipotetikoa dago
ezkutaturik (alegia, du, zuen... formak ematen dituena), elipsi moduko
batean. Bi azpimultzotan sailka daitezke hitz elkartu hauek, osagaien
kategoria gramatikala zein den kontuan hartuta:
– <zenbatzailea + izena> → <izena>
Izen kategoriako hitz elkartu hauek objektuak eta tresnak izendatzeko
erabiltzen dira, hala nola:
lauburu (‘lau buru dituen irudi bat’)
hiruhortz (‘lau buru dituen tresna bat’)

Zientzian, gutxitan agertzen dira horrelakoak; dena den, horrelakoa da
geometrian erabiltzen den /laukizuzen/ izena, /errektangelu/ hitzaren
sinonimoa dena, nahiz espezialistek azken terminoa hobesten duten.
– <izena + izenondoa> → <izenondoa>
Horrelako hitz konposatuak ohikoak dira euskara orokorrean, nahiz
eta esanahia ez den beti elkarturiko osagai bien esanahien batura hutsa
izaten, ondoko bi adibideetan egiazta daitekeenez:
begiluze
eskuzabal

‘curioso, -a’ (es)
‘generoso, -a’ (es)

Mota honetako konposizioan parte hartzen duten hitzak loturik idazten
dira. Zientzian eta teknikan ere erabili dira horrelako izenondoak,
baina bi osagaien esanahiak gorderik:
polobakar
zelulabakar
fasebakar
aldeberdin
angeluzuzen
lerromakur

‘polo bakarra duena’
‘zelula bakarra duena’
‘fase bakarra duena’
‘alde guztiak berdinak dituena’
‘angelu guztiak zuzenak dituena’
lerro makurra duena’

Dena den, ohar bat egin behar dugu hitz konposatu hauei buruz. Testu
zientifiko-teknikoetan, /bakar/ osagaidunen kasuan nazioarteko kulturaerrodun maileguak hobesten ditugu, hots,
unipolar/monopolar
unizelular
monofasiko

Hitz-elkarketa

285

formak. Horrela egiteko arrazoia ez da zuzentasun linguistikoa —bi
aukerak zuzenak baitira—, praktikan horren antzeko beste termino
asko sortu beharra baizik; izan ere, /unipolar/ izenondoarekin batera
/bipolar/, /tripolar/, /tetrapolar/kuadripolar/, /multipolar/... ere egin behar
baititugu; eta ez soilik /polar/ terminoarekin konbinatuz, zeren berdin
egin behar baititugu /tetramomentu/, /trifasiko/ eta antzekoak. Horrela
egitean, kontuan hartzen dugu terminoen familia osoa.
Beste hiru kasuetan ere, nazioarteko hitzen maileguen alde jokatzen
dugu praktikan, /aldeberdin/, /angeluzuzen/ eta /lerromakur/ izenondoen
ordez /ekilatero/, /errektangeluar/ eta /kurbilineo/ formak hobetsiz.
22.2.1.7. Aditz elkartu-eratorriak
Terminologian ez ohi dira aditzak terminotzat hartzen, eta horregatik
terminoen sorkuntza-bideak aztertzean ez dira normalean aipatzen. Dena
den, egia da, ikerkuntzaren ondorioz etengabe sortzen ari diren kontzeptuen
inguruko ekintzak, egoerak edo gertaerak adierazteko, aditzak ere sortu
behar izaten dira hizkera zientifiko-teknikoan, «aditz teknikoak» dei
ditzakegunak.
Bide desberdinak erabiltzen dira; baina, gehienetan, prozesua pausoka
gertatzen da, ondoko adibideetan ikus daitekeenez:
– Kasu batzuetan, aditz berriak hitz elkartuetatik eratortzen dira. Alegia,
lehenik hitz elkartua sortzen da, eta, ondoren, eratorpenenez eratzen
da aditza: aditz elkartu-eratorriak direla esan dezakegu:
balio + gabe
baliogabe + -tu

→
→

azpi(-) + marra →
azpimarra + -tu →

baliogabe (hitz elkartua)
baliogabetu (aditz elkartu-eratorria)
azpimarra (hitz elkartua/hitz eratorria, mugan)
azpimarratu (aditz elkartu-eratorria)

– Zenbaitetan, aditz bakun batean oinarrituriko konposizioa egiten da:
on + etsi
balio + etsi
antz + aldatu
–

→
→
→

onetsi
balioetsi
antzaldatu

Beste batzuetan, euskararen izaera postpositiboaz ere baliatzen gara
aditz-forma oso trinkoak sortzeko; esate baterako, /-ra/ postposizioatzizkia darabilten kasu hauetan:
ilargi + ra
lur + -ra
ahal + bide

→
→
→

ilargira + -tu → ilargiratu
lurrera + -tu
→ lurreratu
ahalbide + -ra → ahalbidera + -tu → ahalbideratu

Zer esanik ez, konposizioaren sailkapen honetan adierazitako motez gain,
euskaraz badaude bestelako hitz konposatuak ere, baina hasieran esan
dugunez, hemen hizkera tekniko-zientifikoan gehien erabiltzen direnak
azaldu nahi izan ditugu, batez ere. Horregatik utzi ditugu alde batera
Euskaltzaindiaren arauan datozen zenbait elkarketa-mota.
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22.2.2. Aposizioa
Konposizioaz gain, hizkera zientifiko-teknikoan bada askotan erabiltzen
den beste hitz-elkarketa berezi bat: aposizioa. Mendekotasunezko
konposizioan bezala, hitz-elkarketa honetan ere bi izen elkartzen dira,
tartean inolako morfemarik ez marrarik jarri gabe. Mendekotasunezko
konposizioan gertatzen den antzera, aposizioetan ere, bi izenetako batek
darama esanahiaren pisu nagusia, hots, izen horrek betetzen du mugakizun
funtzioa, eta eskuinaldean doa; ezkerraldean dagoenak, ostera, mugatzaile
funtzioa betetzen du. Beraz, egitura hau dute aposiziozko hitz elkartuek:
<izena1 + izena2> = <mugatzailea + mugakizuna>
Txerenkov erradiazioa
laser izpia

Mendekotasunezko konposizioan ez bezala, aposizioaren kasuan
mugatzaileak ez du mugakizuna zehazten, izendatzen baizik. Hori dela eta,
aposizioa osatzen duten bi izenen artean «izeneko», «delako», «deritzon»,
«deitzen den» edo antzeko hitz edo esamolderen bat sar daiteke. Esate
baterako:
Doppler efektua
A puntua
zatidura taldea
abiadura bektorea

‘Doppler (izeneko) efektua’
‘A (deituriko) puntua’
‘zatidura (deritzon) taldea’
‘abiadura (adierazten duen) bektorea’

Bestalde, idazkerari dagokionez, aposizioa osatzen duten bi izenak
bereizirik idazten dira beti, loturazko marratxorik gabe.
Gauzak horrela, nahiz eta izatez aposizio guztiak talde berekotzat har
daitezkeen, izendapenerako erabilitako izen-motaren arabera sailkatuko
ditugu zientzian eta teknologian oso ugariak diren aposizioak.
22.2.2.1. Mugatzailetzat izen propioa duten aposizioak
Aposizio hauek dira hizkera teknikoan gehien erabiltzen direnak, eta,
ikusiko dugunez, zenbait kasutan zalantzak sortzen dira aposizioaren ordez
ez ote den erabili behar deklinabidezko sintaxia. Legeak, printzipioak,
efektuak, koefizienteak, funtzioak, teoremak... izendatzeko erabili ohi dira,
eta mugatzaile modura jartzen den izen propioa mugakizunarekin zerikusia
duen pertsona baten deitura edo toki baten izena izaten da, hala nola:
Joule efektua
Hall koefizientea
Higgs bosoia

Bi motatako arazoak agertzen dira forma estandarra finkatzeko orduan.
Lehena izen propioaren ortografia izaten da; bigarrena, aposizioa egitean
deklinabideko genitiboaren atzizkia erabili ala ez erabiltzearen arteko
zalantza. Azter ditzagun bi arazo horiek banan-banan.
Has gaitezen ortografiarekin. Izen propioekin Euskaltzaindiaren arauetan
onarturiko orientabideari jarraitzen diogu euskara zientifiko-teknikoan. Oro
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har, errespetatu egiten dugu geure alfabeto bera duten hizkuntzetako
pertsona-deituren jatorrizko ortografia: /Doppler/, /Volta/, /Ampere/, /Galvani/,
/Coulomb/... (dena den, azentu grafikoak kentzeko ohitura dago euskaraz).
Izen geografikoetan ere Euskaltzaindiaren arauei jarraitzen diegu, nahiz eta
elementu kimikoen izenen kasuan euskarazko atzizkiak erabiltzen diren:
/kalifornio/, /frantzio/, /darmstadio/... Zailago gertatzen zaizkigu bestelako grafiak
erabiltzen dituzten hizkuntzetako izenak (greziera, errusiera, arabiera...)
euskaraz ematea. Holakoetan ere, ahal den kasu guztietan Euskaltzaindiaren
traskripzio-arauei egiten diegu kasu, eta azkenean, testuetan poliki finkatzen
dira formak.
Bestelakoa da genitiboaren bidezko izendapenen kasua, hor gauzak ez
baitaude horren argiro bideraturik, arau estandarrik ez baitago; hala ere,
zenbait kasutan, denboraz eta erabileraz finkatu diren ohiturak daude.
Euskararen kasuan hizkera zientifiko-teknikoaren historia oraindik luzeegia
ez denez, inguruko hizkuntzen konparaziotik (batez ere, ingelesa, gaztelania
eta frantsesa) abiatu behar izaten dugu, erreferentzia sendoagoak lortzeko.
Gauzak horrela, orain arteko testuetako kasuistika aztertuz, hiru multzo
bereiz ditzakegu:
– Lau hizkuntza horietan aposizio modura elkartzen direnak:
Gaztelaniaz

Frantsesez

diodo Esaki
efecto Compton

diode Esaki
effet Compton

Ingelesez

Euskaraz

Esaki diode
Compton effect

Esaki diodoa
Compton efektua

Holakoetan ez zaigu zalantzarik sortzen: aposizioa aukeratuko dugu.
– Lau hizkuntzetan genitiboaren bidezko esamoldeak erabiltzen dira:
Gaztelaniaz

Frantsesez

Ingelesez

Euskaraz

ley de Coulomb
equación de Plank

loi de Coulomb
equation de Plank

Coulomb’s law
Plank’s equation

Coulomben legea
Planken ekuazioa

Kasu horietan ere genitiboa aukeratuko dugu, zalantzarik gabe.
– Hizkuntza bakoitzak bere bidea hartzen du, eta euskarazko testuetan
ez dugu oso argi zein bide aukeratu:
Gaztelaniaz

Frantsesez

Ingelesez

Euskaraz

puente de Anderson
termómetro de
Beckmann
coeficiente de Hall

pont d’Anderson
thermomètre de
Beckmann
coefficient de Hall

Anderson bridge
Beckmann
thermometer
Hall coefficient

Andersonen zubia
Beckmann
termometroa
Hall koefizientea

Zer egin horrelakoetan? Posible ote da arau bat ematea? Gaztelaniak
eta frantsesak /de/ preposizioa erabili ohi dute, ingelesak aposizio
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hutsa egiten du eta euskaraz zalantzak sortzen dira, nahi eta hurbilago
dagoen ingelesetik.
Horrelako zalantzak argitu nahian, berriki Elhuyar taldeko Antton
Gurrutxagak eginiko lan batean oinarrituko gara geure proposamena
egiteko.118 Lan horretan, lau hizkuntza horiei buruzko azterketa luzea egin
ondoren, eta euskarazko corpusetako erabilera-datuak kontuan izanik,
hainbat ondorio atera ditu, eta azkenik erabilera arautzeko gomendioproposamena egin du. Proposamen hori era honetan laburbil daiteke:
• Pertsona baten lanean oinarrituriko ekarpen intelektualak izendatzeko,
genitiboa, hots, /-en/ atzizkia. Alegia, gisa honetako mugakizunekin:
legeak, printzipioak, teoremak, postulatuak, aieruak, hipotesiak,
paradoxak, ekuazioak, formulak, desberdintzak, funtzioak, arauak,
ereduak, hurbilketak, esperimentuak...
Newtonen legeak
Galileoren erlatibitatea
Schrödingerren ekuazioa
Gaussen teorema

• Gainerako kasuetan, aposizioa. Hau da, honelako mugakizunekin:
fenomenoak, prozesuak, magnitudeak, unitateak; objektu matematiko
abstraktuak (angelu, kurba...); tresnak, aparatuak, teknologia, teknikak
(lente, ganbera, pila, espektrometria...)
Gibbs energia
Euler angeluak
Fahrenheit eskala
Venturi hodia

• Dena den, zalantza sortzen da zenbait kasutan, zein multzotan kokatu,
hala nola /konstante/ eta /zenbaki/ hitzekin. Dirudienez, /konstante/ hitzaren
kasuan erabilerak genitiboaren alde egin du:
Boltzmannen konstantea
Plancken konstantea
Hubbleren konstantea

eta /zenbaki/ hitzaren kasuan, bietara egiten den arren, badirudi
egokiagoa dela aposizioa aukeratzea:
Mach zenbakia
Messier zenbakia
Reynolds zenbakia

22.2.2.2. Mugatzailetzat izen arrunt bakuna duten aposizioak
Aposizio hauetan, mugakizunak objektu matematiko edo fisiko baten
izaera adierazten du, eta mugatzaileak klase horretako objektu jakin baten
identifikaziorako balio duen izendapena egiten du.
118
Gurrutxaga, A. (2013): “Izen berezia + (-en) izen(a) egiturako terminoak”.
Euskaltzaindiaren ZTBHrako proposamena (argitaratu gabea).
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zero elementua
zatidura taldea
abiadura bektorea
frantzio elementua

Agerikoa denez, «zero izeneko elementua», «zatidura deitzen den taldea», «abiadura
adierazten duen bektorea» eta «frantzio izeneko elementua» aipatzen ditugu horrela.
22.2.2.3. Mugatzailetzat hitz konposatu bat duten aposizioak
Izen arrunten kasuan, berdin jokatzen dute hitz bakunek eta hitz
konposatuek:
input-output analisia
uhin-partikula bikoiztasuna
transistore-transistore logika

22.2.2.4. Mugatzailetzat letra bat edo sinbolo bat duten aposizioak
Aurreko kapitulu batzuetan, sinboloek testu zientifiko-teknikoetan duten
presentzia bereziaz eta ahozko diskurtsoan agertzeko moduaz mintzatu gara
luze. Edozertara, ezer baino lehen komeni da gogoratzea ezen sinboloek
izenen tratamendua dutela diskurtsoan integratzean. Mota askotako
sinboloak daude, baina sinpleenak letrak edo ikur bakunak dira. Horiek
aposizio gisa erabiltzen dira normalean:
A puntua
x aldagaia
G funtzioa (gamma funtzioa)
⊆ sinboloa
X izpiak
B bitamina

Esan behar da, bestalde, izendapenean jadanik mugatu egiten direnez,
aposizio hauek artikulu eta guzti idazten direla (/-a/ determinatzaileaz).
22.2.2.5. Mugatzailetzat adierazpen matematiko bat duten aposizioak
Aposizioko mugatzailea adierazpen matematiko-fisiko oso bat ere izan
daiteke:
P(x) polinomioa
dx diferentziala
3x2 + x + 7 = 0 ekuazioa

Aurreko kasuaren azpimultzo modura har daitezke aposizio horiek.
22.2.2.6. Mugatzailetzat sigla bat duten aposizioak
Beste kapitulu batean ikusiko dugunez, behin eratuz gero, esamolde
bateko hasierako letrez osaturiko siglak benetako izen modura erabiltzen
dira, gehienetan izen arrunt modura, letra larriz zein xehez idatzirik,
erakunde baten izen berezia denean izan ezik. Mugatzailea sigla bat denean,
izenen antzera osatzen dute aposizioa:
laser izpia (laser = ligth amplification by stimulated emission of radiation)
RAM memoria (RAM = Random Acces Memory)

290

Komunikazioa euskaraz ingeniaritzan

ROM memoria (ROM = Read Only Memory)
I+G saila (I+G =Ikerketa eta Garapena)

22.2.2.7. Mugatzailetzat akronimo bat duten aposizioak
Nolabait sigla kontzeptutik bereizteko, akronimo deritzegu hitzen
zatiekin eraturiko hitz berriei. Diskurtso arruntean integratzean, hitz
arrunten tratamendua dute. Gauzak horrela, aposizioko mugatzailea
akronimo bat izan daiteke:
modem plaka (modem = modulator demodulator)
tergal ehuna (tergal = poliester galo)
varicap kondentsadorea (varicap = variable capacitor)

23. Siglak, akronimoak, laburdurak eta
sinboloak
Ikasgai honetan izen-sintagman oinarrituriko laburketak aztertuko ditugu.
Prozedura hauetan guztietan, «luzeegi» irizten diogun izen-sintagma bat
«laburtzen» saiatuko gara, betiere «ekonomia linguistikoa» bilatuz. Ikusiko
dugunez, era desberdinetan egin daitezke laburketak, eta kasu bakoitzean
sortuko dugun «hitz» berriari izen berezia jarriko diogu: sigla, akronimoa,
laburdura edo sinboloa. Jarraian, hitz berrien sorbide horien ezaugarriak
aipatuko ditugu, mota desberdinetako sailkapenak eginez eta adibideak
emanez.

23.1. Siglak zer diren
Has gaitezen bi definizio emanez. Siglazioa da izen-sintagma baten
osagaien lehenengo letren bitartez hitz berria eratzeko eta izen-sintagma
osoa ordezkatzeko prozesua. Sigla da siglazio bidez eraturiko hitz edo
termino berria.
Adibide gisa, irakaskuntza ertaineko ziklo baten izenetik abiatuko gara:
/Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza/. Luzeegia, nonbait, zeren hiru hitzen
lehenengo letrak bereiziz /DBH/ forma (sigla, alegia) erabiltzen baitugu
idatzizko forman, eta /de-be-hatxe/ ahozko forman, silabaka emanez.
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza → DBH

Ohar gisa diogun ezen hasiera batean ohitura zegoela puntua jartzeko
siglaren letra bakoitzaren ostean, /D.B.H./ forma erabiliz. Gaur egun ez da
punturik jartzen, eta siglako letra guztiak lotuta agertzen dira. Milaka sigla
aipa daitezke administrazioko gaietan eta erakundeen izenetan, hala nola:
Euskal Herriko Unibertsitatea
Udako Euskal Unibertsitatea
Balio Erantsiaren gaineko Zerga

→ EHU
→ UEU
→ BEZ

Kasu gehienetan, siglazioz sorturiko termino berriak sigla modura
geratzen dira aurrerantzean, eta sigla modura idazten dira, letra larriz;
gainera, sarri aposizioa egiten da, siglak adierazten duen kontzeptua ere
emanez, zertaz ari den argi uzteko:
Read Only Memory → ROM memoria
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Hala ere, kasu gutxi batzuetan, siglak hitz arrunt bihurtzen dira eta orduan
letra xehez idazten dira, hitz bakar horretan informazio guztia bilduz:
Hartutako ImmunoEskasiaren Sindromea
→ HIES → hies
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation → LASER→ laser

Sigla bakoitzaren abiapuntuan hizkuntza jakin bateko izen-sintagma
dagoenez gero, agerikoa da hizkuntza desberdinetan sigla desberdinak sor
daitezkeela ideia bera izendatzeko. Jokamolde horrek arazoak sor ditzake
hizkuntza batetik besterako itzulpenetan, siglen forma ere alda baitaiteke.
Horrelakoetan, testuan sigla lehen aldiz agertzean, oso lagungarria izaten da
irakurlearentzat parentesi artean forma oso ematea, adibidez:
NBE (Nazio Batuen Erakundea)
UCI (Union Cycliste Internationale)

23.1.1. Hainbat motatako siglak
Beste hizkuntzetan bezala, euskaraz ere mota askotako siglak sortzen
dira. Baina, askotan, bestelako hizkuntzetan sorturiko siglen egokitzapena
egin behar izaten dugu, edota kanpotik harturiko siglak bere horretan uztea
komeni izaten zaigu. Hainbat kasu gerta daitezke; horregatik, banan-banan
aipatzea komeni da, kasuan kasuko irtenbideak proposatzeko:
– Euskarazko hitzekin sorturiko siglak:
AEK (Alfabetatze-Euskalduntzeko Koordinakundea)
EGA (Euskararen Gaitasun Agiria)
HABE (Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea)

Sigla horiek zuzenean onartu eta dauden bezala erabiltzen dira.
– Gaztelaniaz sortu baina euskarara itzuli diren siglak. Horrelakoek
zerikusirik dute askotan administrazio autonomoek erabili beharrekoa
erakunde edo kontzeptu administratiboen izen estandarrekin, zeinak bi
hizkuntzetan emateko ohitura dagoen, elebitasun ofizialaren
aplikazioaz. Hainbat dira, eta horientzat forma bikoitzak sortu dira,
euskaraz eta gaztelaniaz, baliokideak direnak, baina gehienetan
sorrera gaztelaniaz izandakoak:
EGB (Educación General Básica) ↔ OHO (Oinarrizko Heziketa Orokorra)
FP (Formación Profesional) ↔ LH (Lanbide Heziketa)
DNI (Documento Nacional de Identidad) ↔ NAN (Nortasun Agiri Nazionala)

Horrelakoak normalak dira gaur egungo Administrazioetan. Sarritan,
bi siglak batera ematen dira, barra zeihar batez bereizirik. Bestalde,
Europan erabiltako sigla batzuetan lau formak ezagutzea komeni da:
UPV/EHU
IRPF/PFEZ/IRPP/IIT

Universidad del País Vasco/
/Euskal Herriko Unibertsitatea
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas/
/Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga/
/Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques/
/Individual Income Tax

Siglak, akronimoak, laburdurak eta sinboloak
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Impuesto sobre el Valor Añadido/
/Balio Erantsiaren gaineko Zerga/
/Taxe à la Valeur Ajoutée/
/Value Added Tax

– Espainiar erakundeei dagozkien gaztelaniazko siglak gaztelaniaz
sortutako forman gorde ohi dira euskarazko testuetan ere:
ONCE (Organización Nacional de Ciegos de España)
UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
RENFE (REd Nacional de Ferrocarriles Españoles)

Horrelakoak espainiar estatuko zabalkundea duten erakundeak dira,
eta dauden-daudenean uztea da egokiena, bestela, identifikatzeko
zailak izan daitezkeen siglak sortzen baitira, komunikazioa oztopatzen
dutenak. Esate baterako, guztiz ezaguna den /ONCE/ sigla /EIEN
(Espainiako Itsuen Erakunde Nazional)/ sigla identifikaezina bihurtuko
litzateke.
– Frantsesez sorturiko sigla asko bere horretan uzten dira, munduan
zehar erabilitako «logo» modukoak baitira. Nolabait esateko,
nazioartekoak dira, eta euskaraz ere horrela erabiltzen dira:
FIFA (Féderation Internationale de Fooball Association)
UCI (Union Cycliste Internationale)
SECAM (Système Électronique de Couleur Avec Memoire)
SI (Système International d’Unités)

Horrelakoetan oso normala da euskaraz sigla horiek aposizioan
ematea:
FIFA erakundea
UCI elkartea
SECAM sistema
SI sistean

– Badira zenbait sigla, jatorri ingelesa dutenak baina beste hizkuntzetara
egokitzen direnak, hala nola:
UNO (United Nations Organization)
ONU (Organización de las Naciones Unidas)
ONU (Organisation des Nations Unies)
USA (United States of America)
EEUU (Estados Unidos de América)
États Unis d’Amérique (kasu honetan ez da sigla erabiltzen)
NATO (North Atlantic Treaty Organization)
OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte)
OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord)

Herrialdeen izenak, nazioarteko erakundeak… izaten dira. Holakoak
euskarara egokitzen dira, baina lehen aldiz agertzean forma osoa ere
emateko ohitura dago, parentesi artean, argitasunaren alde:
NBE (Nazio Batuen Erakundea)
AEB (Ameriketako Estatu Batuak)
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Batzuetan, sigla ez da egokitzen, baina forma osoa bai, izenaren
esanahia argi uzteko:
NATO (Ipar Atlantikoko Itunaren Erakundea)

– Zenbait sigla lexikalizatu egin dira, hitz arrunt bihurtuz. Horrelako
batzuetan, forma osoaren itzulpena lexikalizatzen da; adibidez:
AIDS (Acquired ImmunoDeficiency Syndrome)
SIDA (Sindrome de InmunoDeficiencia Adquirida)
SIDA (Syndrome ImmunoDéficitaire Acquis)
HIES (Hartutako ImmunoEskasiaren Sindromea)

Hain zuzen, sigla horiek letra xehez idazten dira: /hies/, /sida/... Eta,
prozesua aurrera eramanez, /hies/ hitz arrunta erabiltzen da; eta, hitz
arrunten gisara, hortik normalki sor daitezke hitz eratorri berriak:
HIES → hiesa, hiesduna, pertsona hiesduna...

Beste batzuetan, jatorrizko sigla (ingelesezkoa) gordetzen da, hitz
arrunt bihurturik, eta hortik hitz eratorriak eratuz:
LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)
laserra, laserterapia, laser izpia, laser bidezko mekanizazioa…

– Nazioarteko erakunde gehienen siglak jatorrizko forman uzten dira,
ezer aldatu gabe:
UEFA (Union of European Football Association)
UNESCO (United Nations Education, Science and Culture Organization)

– Hizkera teknikoa ingelesezko siglaz beterik dago:
PC (Personal Computer)
RAM (Random Access Memory)
ROM (Read Only Memory)

Horrelako siglekin aposizioak erabiltzen dira askotan, zer objektu
teknikoa adierazten duten argi uzteko:
RAM memoria
BWR erreaktore nuklearra
PWR erreaktore nuklearra

23.1.2. Siglen ortotipografia
Euskaltzaindiak ez du araurik eman, baina Ortotipografia liburuan
(Zubimendi, 2004) zenbait gomendio daude, arau modura har daitezkeenak.
Laburbildurik emango ditugu:
– Siglak letra larriz, letrakera zuzenez eta punturik gabe idazten dira:
EAE, AEK, EHU, DVD…

Arau honek zenbait salbuespen ditu:
• Izen arrunt bihurtu diren siglak letra xehez idazten dira:
laser, hies…
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• Zenbait siglaren kasuan, aukeran dago lehenengo letra baino ez
idaztea letra larriz, eta gainerakoak, xehez:
UNESCO/Unesco, RENFE/Renfe, SEAT/Seat…

• Testu osoa letra larriz dagoenean, aukeran dago letra arteko
puntuak erabiltzeko:
U.E.U./UEU LAGUNTZA ESKE

– Siglak laburbiltzen duen izena osorik adierazten da testuko lehenengo
agerraldian, oso ezaguna denean izan ezik:
EAE (Euskal Autonomia Erkidegoa)
MCC (Mondragón Corporación Cooperativa)

eta horrela integratzen dira diskurtsoan:
OEH (Orotariko Euskal Hiztegia) lagungarri ona da EGAtik (Euskararen
Gaitasun Agiria) gorako agiria ateratzeko.

– Deklinatzerakoan (eta ahoskatzerakoan), kontuan izan sigla batzuk
letraka eta beste batzuk letra eta silabaka irakurtzen direla. Esate
baterako, /EHU/ sigla /e-hatxe-u/ eran irakurtzen da, letraka; baina /EGA/
sigla /e-ga/ irakurtzen da, silabaka. Honelako formak eratuko dira
deklinazio- eta postposizio-atzizkiak eranstean:
EHUk, EHUtik, EHUra...
EGAko, EGAren...

– Oro har, sigla eta atzizkiak marratxorik gabe batzen dira:
UEUko hizlari batzuk ETBko kazetariak dira; beste batzuk, berriz, EHUtik
joandako irakasleak.

salbu eta atzizkia ere siglaren azken letra berberaz hasten bada:
BBK-k adierazi du AEK-ko ikasleek gogotik eskertu dutela BBKren
dirulaguntza.

Honetaz zenbait ohar egin behar dira:
• Siglaren azken letra /-r/ gogorra denean, ez da errepikatu behar
lotura egiteko:
ELKARen lana goraipatu du RPRko diputatu ohiak. [‘erre-pe-erre-ko’]
Mitinlari hori RPR-ren izenean dator [‘erre-pe-erre-ren’]

• Testu osoa letra larriz datorrenean, bi aukera daude: puntuka eta
marratxorik gabe edo puntu gabe eta marratxoarekin.
U.Z.E.I.REN GUNE BERRIA
UZEI-REN GUNE BERRIA

Praktikan, bigarren idazkera hobesten da.
– Oro har, deklinatzerakoan, izen berezitzat hartzen da sigla, eta horrela
eransten zaizkio atzizkiak:
EUDELeko arduradunak AEBra joan dira
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EUTGko irakasle asko Deustuko Unibertsitateko irakasle ohiak dira

Hala ere, zenbait sigla izen arruntak dira, nahiz letra larriz idatzi. Horiek
hitz arruntak bezalaxe deklinatzen dira:
Non grabatu dituzu CDak? [‘ze-de-ak’]
Nork itzali du PCa? [‘pe-ze-a’]
Zenbat ordaindu duzu BEZa? [‘beza’]
Esan zure NA-aren zenbakia [‘ene-a-aren’]

23.2. Akronimoak zer diren
Akronimia siglazioaren antzeko prozedura da, baina izen-sintagmako
osagaien lehenengo letrak hartu ordez, hitzen zatiak hartzen dira, hasierako
zein amaierako partekoak. Gainera, akronimoak hitz arruntak dira; ondorioz,
letra xehez idazten dira eta hitz arrunt modura irakurtzen dira, beti silabaka.
Esate baterako:
transfer resistor
motor hotel

→ transistor (en) → transistore (eu) [eta ez trantsistore]
→ motel

Zenbait hizkuntzatan siglei ere akronimo deritze; izan ere, letra gutxi batzuk
aukeratuz laburtzeko prozedura berbera dira. Euskaraz, ordea, desberdintzat
hartu ohi dira, zenbait ezaugarri bereizgarri baitituzte.
Akronimo asko erabiltzen dira hizkera zientifiko-teknikoan, bereziki
elektronikan:
modulator demodulator
variable capacitor
sound navigation and ranging
parallax second

→ modem
→ varicap
→ sonar
→ parsec

Baita hizkera orokorrean ere:
New York London
poliester galo

→ nylon
→tergal

Esan dugunez, siglak ez bezala, akronimoak hitz arruntak dira. Ondorioz,
hitz arrunten erara hartzen dituzte deklinabide-atzizkiak, lotuta eta
marratxorik gabe:
Muntaia horretan transistoreak erabili ditugu
Atzo gauean motelean egin genuen lo
Arazo hori modemarekin konponduko duzu

23.3. Laburdurak zer diren
Laburdurak ez dira ez siglak ez akronimoak, baina badute horien antzik.
Izan ere, laburdurak ere hitzetako zenbait letra bakarrik hartuz eratzen dira;
nolanahi den, idazkeran sigla eta akronimoetatik bereizten dira, eta puntu
batez amaitzen dira. Hona hemen zenbait adibide:
jauna

→

jn.
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eta abar
izena
izenondoa
teknologia

→
→
→
→
→
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e.
etab.
iz.
izond.
Teknol.

Euskaltzaindiak ez dauka guztiz araututa laburduren idazkera, baina arestian
aipaturiko Ortotipografia liburuan arau gisako gomendioak daude,
praktikan jarraitu beharrekoak:
– Oso laburdura gutxi erabiltzen dira idazki arruntetan, gutunen
azaletako helbideak kenduta:
J. Urrutikoetxea jn., Zabalbide k., 51-8-esk.

Nolanahi den, ez da laburdurarik erabili behar helbideak esaldi baten
barruan txertatzean:
Jon Urrutikoetxea jauna Zabalbide kaleko berrogeita hamaikan bizi da.

– Esanahi jakina eta oso ezaguna duten laburdurak erabiliko dira
bakarrik testu arruntetan. Kasurako:
adib.
or.
ik.
etc.

→
→
→
→

adibidez
orrialdea(k)
ikusi
etcetera

– Hiztegietan eta testu berezituetan nahikoa erabiltzen dira laburdurak.
Izan ere, zenbait hitz behin eta berriro errepikatu behar izaten direnez,
laburdurak egin ezean, nekagarria gerta liteke idazkera. Horrelakoetan
laburdura asko egoten direnez, eta guztiak buruz ikastea zaila denez,
laburduren zerrenda jarri ohi da hiztegien sarreran. Esate baterako,
honelakoak agertu ohi dira:
ad.
adlag.
Fis.
Mat.

→
→
→
→

aditza
aditzlaguna
fisika
matematika

Informazio laburtua ematen dute hitzen kategoria gramatikalari buruz
edota hitz espezializatuen erabilera-eremuei buruz, besteak beste.
– Laburdurak puntu eta guzti idazten dira. Salbuespen bakarra /vs/
laburdura da (latinezko versus hitzaren laburdura, ‘aurka’ edo ‘kontra’
esan nahi duena).
– Laburdura gehienak letra xehez idazten dira, baina ez guztiak.
Gainera, bi edo hiru letraz osaturik daudenean, ez da hutsarterik uzten
tarteko puntuen ostean.
P.D.
R.I.P.
G.B.
K.a.

→
→
→
→

post data
requiescat in pace
goian bego
Kristo aurreko
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K.o.

→

Kristo ondoko

– Testuetan idatzita ageri diren laburdurei ez zaie inoiz atzizkirik erantsi
behar. Atzizkia agerian adierazi nahi bada, hitza osorik idatzi behar
da, laburdurarik gabe:
*alkate jn.-k > alkate jaunak
*27. or.-ko > 27. orrialdeko
*etab.-etan > eta abarretan

Bestela esanda, testu barruan laburdura bat idatzita badago, testu hori
irakurtzean (ahoz, noski) laburdurari zein atzizki dagokion jakin ahal
izateko, osorik ahoskatu behar da laburdurari dagokion hitza. Bestela
esana, laburdura idatzizko forma baino ez da, eta ezin da ahoskatu
letraz letra, siglen antzera; aitzitik, laburdura irakurtzean, hitz osoa
ahoskatu behar da beti. Esate baterako, /ad./ laburdura /adibidez/
irakurtzen da eta ez /a-de-puntu/; edota /etab./ laburdura /eta abar/
ahoskatu behar da, eta ez /etab/ edo /etab-puntu/.
– Ahal dela ez da laburdura batez hasi behar esaldia, ezta laburdura bera
letra larriz hasten denean ere. Adibidez,
*K.a. VI. mendean gauza bitxi asko gertatu zen/ziren

esaldia idatzi ordez, egokiagoak da beste hauek idaztea:
Kristo aurreko VI. mendean gauza bitxi asko gertatu zen.
Gauza bitxi asko gertatu ziren K.a. VI. mendean.

– Bukatzeko, hizkera orokorrean asko erabiltzen diren bi adibide
emango ditugu. Hara! Praktikotasuna dela eta, ohitura zabala dago
asteko egunen eta hilabeteen izenen laburdurak modu jakin batean
egiteko. Nola baina?
• Asteko egunen laburdurak, egutegietan eta antzekoetan erabiltzen
direnak, bi letra xehez eta puntuarekin idazten dira, honelaxe:
astelehena
asteartea
asteazkena
osteguna
ostirala
larunbata
igandea

→
→
→
→
→
→
→

al.
ar.
az.
og.
ol.
lr.
ig.

• Urteko hilabeteen laburdurak lehen hiru letrak xehez idatzita eta
puntua jarriz adierazten dira:
urtarrila
otsaila
martxoa
apirila
maiatza
ekaina

→
→
→
→
→
→

urt.
ots.
mar.
api.
mai.
eka.
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abuztua
iraila
urria
azaroa
abendua

→
→
→
→
→
→
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uzt.
abu.
ira.
urr.
aza.
abe.

Sigla eta laburdurei buruzko beste hainbat proposamen praktiko
bezala, astegunen eta hilabetenen izenen laburdurak behin eta berriro
aipaturiko Ortotipografia liburutik hartuak dira.

23.4. Nazioarteko sinboloak ez dira laburdurak
Nazioarteko sinboloak ere kontzeptuen adierazpen laburtuak dira, baina
siglak, akronimoak eta laburdurak ez bezalakoak.
Hemen hizkera zientifiko-teknikoan erabiltzen diren sinboloak aipatzen
ari gara bereziki, hala nola matematikako sinboloak eta ekuazioak,
magnitude fisikoen eta unitateen sinboloak eta fisikako legeen adierazpen
sinbolikoak, elementu kimikoen sinboloak eta formulazio kimikoa...
Horiek guztiek nazioarteko balioa dute, eta arauturik daude ISO arauetan.
Horregatik modu berean idazten dira hizkuntza guztietan. Horietako batzuk
letra bidez adierazten dira; beste batzuk ikur bereziez; baina guztiak
nazioarteko kodeak dira, berez; eta, idazkeran, nabarmen bereizten dira
laburduretatik, sinboloak ez baitira inoiz puntu batez bukatzen. Hona hemen
zenbait adibide:
m
sin
Ekin
∫
H2SO4
∅

metro unitatearen sinboloa (punturik
sinu funtzioa adierazteko sinboloa
energia zinetikoaren sinboloa
integrala adierazteko sinboloa
azido sulfurikoaren formula kimikoa
multzo hutsa adierazteko sinboloa

gabe)

Dena den, ikasgai honetan ez dugu gehiago luzatuko sinboloen aipamena,
lehenago aztertu baititugu bereziki 10. ikasgaian.

24. Unitate lexiko konplexuak eta
adjektibo erreferentzialak
Aurreko atalean lexiko-sorkuntzarako bideak aztertean, hitz edo termino
bakunak aztertu ditugu batez ere, horrelako elementuak isolaturik baleude
bezala. Baina zientzian eta teknikan behar diren unitate terminologikoak
(edo terminoak, UT) hori baino askoz konplexuagoak dira, eta askotan
bizpahiru elementu bakun elkartuz sortzen dira. Alegia, kontzeptu teknikozientifikoak termino zehatzez adierazteko, sarri hitzen bilketa handiak eratu
behar izaten dira, guk hemen unitate lexiko konplexuak (ULK) izendapenaz
aztertuko ditugunak. Hain zuzen ere, horiexek izango dira kapitulu honetako
gai nagusia; eta horiekin batera, ULKen barnean oso ugariak diren osagai
batzuk ere aztertuko ditugu bereziki: adjektibo erreferentzialak (AE).
Ikasgaiko asmoa ez da ULKak eta AEak modu exhaustiboan aztertzea,
horiei buruzko oinarrizko kontzeptuak azaltzea eta sailkapena egitea baizik,
zertarako-eta zientziaren arloan mota horretako terminoekin behin eta
berriro lan egin beharko duen zientzialariak edo irakasleak euskarak
eskaintzen dituen ahalbideak zein diren jakin dezan, gero, terminologiabankuetan eta datu-baseetan sartzean, bere aukerak ahalik eta modurik
egokienean egin ditzan.

24.1. Zer dira unitate lexiko konplexuak?
Gauza jakina da euskara ez dagoela oraindik erabat normalizaturik zientzian
eta teknologian. Hori dela eta, erreferentziako abiapuntu modura geure
inguruko hizkuntzak hartzen ditugu, inguratzen gaituen gaztelania bereziki
(ia beti ingelesa duena iturri); eta neurri batean edo bestean gaztelaniazko
unitate lexiko konplexuak itzuli, moldatu edo egokitu behar izaten ditugu.
Burutu beharreko prozesua zertan datzan azaltzeko, bi etsenplu hauek
jarriko ditugu abiapuntutzat, horrelako ULKak euskaratzeko premia izaten
baitugu sarritan:
fuga a tierra de la corriente portadora de alta frecuencia
representación de los diagramas de densidad de probabilidad electrónica para
varios estados cuánticos del átomo de hidrógeno

Lehenengo adibidearen kasuan, demagun hitz guztiak ezagunak ditugula
banaka harturik:
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fuga: ihes (euskarazko hitz ezagunaren zabalkuntza semantikoa)
tierra: lur (ohiko ondare lexikala)
corriente: korronte (mailegutza)
portadora: eramaile (eratorpena)
alta frecuencia: goi-maiztasun (hitz-elkarketa)

Hala ere, hori guztia jakitea ez litzateke nahikoa izango ULK osoa eratzeko,
baldin eta hitz horiek elkartzeko modua ezagutuko ez bagenu. Agerikoa
denez, hitzak (lexikoa) ezagutzeaz gain, morfosintaxiaz baliatzen jakin
behar dugu unitate osoa taxuz eratzeko. Aipaturiko kasuan, honen antzeko
segida bat eratuko genuke:
goi-maiztasuneko korronte eramailearen lurrerako ihesa

Bigarren adibidean, sintaxi arruntaz elkarturiko hitz bakunak ezagutzeaz
gain, bestelako arazoak izan ditzakegu zenbait hitz-bikote itzuli edo
egokitzean, bereziki hauek:
diagramas de densidad
probabilidad electrónica
estado cuántico
átomo de hidrógeno

Izan ere, horrelako bikoteek UT bereziak osatzen dituzte, termino gisa
hartzeko modukoak direnak. Horiek moldatzeko era zein den jakinez gero,
erraz itzul dezakegu aurreko esamoldea, sintaxi arrunta erabiliz:
probabilitate elektronikoaren dentsitate-diagramen adierazpidea
hidrogeno-atomoaren zenbait egoera kuantikoren kasuan

Ikasgai honetan, arazo horiei erantzun egokia ematen saituko gara,
horretarako metodologia baliagarria proposatuz. Pausoka abiatuko gara,
lehenik bi osagai dituzten unitate lexikoak eratzeko moduak aztertuz eta,
ondoren, hiru osagai edo gehiago dituzten unitateetarako urratsa emanez.

24.2. Bi osagai dituzten unitate lexikoak
Unitate terminologiko gisa interesatzen zaizkigun unitate lexikoak balio
espezializatua duten izen-sintagmak dira, izatez. Hain justu, izen baten
inguruan eratzen dira, aurretik edo atzetik elementuak gehituz (ezkerretik
edo eskuinetik jarrita, bestela esanda).
Hasteko, elementu bakarra eransten duten kasuak aztertuko ditugu, eta
horrelakoen sailkapen praktikoa egiten hasiko gara, betiere hizkera
zientifiko-teknikoan askotan agertzen diren kasuak aipatuz, eta izenari
erantsitako elementuak duen posizioaren arabera sailkatuz; alegia, elementu
horiek oinarri modura hartutako izenaren ezker ala eskuinaldean jartzen
diren kontuan hartuta. Horrela eginda, bi elementuz osaturik dauden zortzi
motatako unitate lexikoak aipatuko ditugu sailkapenean, ondoko koadroko
adibideetan ikus daitekeenez.
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Izenaren inguruan osaturiko unitate lexikoen sailkapena
Izenaren ezker-hedapenak
1. <izenlaguna + izena>
denborarekiko deribatua
oinarrizko partikula
2. <izena + izena> aposizioa
Diesel motorra
gamma funtzioa
3. <izena + izena> motako konposizioa
gainazal-tentsioa
egoera-ekuazioa
4. <-(t)ar/-dun elementua + izena>
lagrangear funtzioa
boladun errodamendua

Izenaren eskuin-hedapenak
5. <izena + izenondoa>
gainazal esferikoa
potentzial elektrikoa
6. <izena + izena + postposizioa>
pantaila aurrean
ordenagailu bidez
7. <izena + izenlagun alderantzikatua>
printzipio oinarrizko
zenbaki urrezkoa
8. <izena + -(t)ar/-dun elementua>
funtzioa lagrangearra
errodamendu boladuna

Aukera horiek guztiak dira erabilgarriak hizkera teknikoan. Agerikoa
denez, lehenengo eta zazpigarren aukerak gauza bera dira, baina osagaiak
alderantziko ordenan daude. Berez, biak daude ondo, ohituraz bi posibilitate
horiek erabiltzen baitira, euskalkiaren arabera (esaterako, toki batzuetan
/suzko zezena/ da, eta beste batzuetan, /zezen suzkoa/). Dena den, praktikan
lehenengoa erabiltzen da gehiago hizkera zientifikoan (/oinarrizko partikula/).
Antzera gertatzen da laugarren eta zortzigarren kasuetan, baina badirudi /-tar/
atzizkiaren kasuan zortzigarrena (/funtzio lagrangearra/) dela nagusi erabileran;
eta, ostera, /-dun/ atzizkiaren kasuan, laugarrena (/boladun errodamendua/).
Aipamen berezia merezi du bosgarren kasuak. Gauza ezaguna denez,
hizkera tekniko zientifikoan izenondo kalifikatibo arrunt gutxi erabiltzen
dira, ezpada deskriptibo hutsak direnak; horren arrazoia dira, ziurrenik,
hizkera horretan bilatzen diren neutrotasuna eta objektibotasuna. Ordea,
ugariak dira aurreko taulako /esferiko/ edo /elektriko/ modukoak. Gure
inguruko erdaretan oso baliagarriak dira horrelakoak; baina, euskarara
egokitzean edo itzultzean, arazoak sortzen dituzte askotan, zeren zalantza
sortzen baita baliakidetzat har daitezkeen aukeren artean erabakitzeko
orduan. Hori dela eta, bereziki aztertuko ditugu jarraian.
24.2.1. Adjektibo erreferentzialak
Izen batekin elkartzean unitate terminologiko berria osatzen duten
izenondo hauei adjektibo erreferentzialak deritze119, hain zuzen, izenari
gehitzen dioten zehaztapenean beste izen bati erreferentzia egiten diotelako,
lehenengo izenari bigarrenaren ezaugarri bat gaineratu nahi diotelako hain
zuzen. Esate baterako, /irudi koniko/ diogunean, /kono/ bati egiten diogu
erreferentzia, irudiak «konoaren antzeko forma» duela adierazi nahirik.
119

Hizkuntzalari askok /erreferentzia-izenondo/ terminoa erabiltzen dute /adjektibo
erreferentzial/ erabili ordez; bi izendapen horiek sinonimotzat hartzen ditugu hemen.
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Edota /magnitude angeluar/ diogunean, /angelu/ bat datorkigu gogora, eta
magnitudeak «angeluekiko erlazioren bat duela» esan nahi dugu.
Azalpenarekin hasteko, jarraian erabiliko dugun notazio sinbolikoa
zertan datzan azalduko dugu lehenik. Ikasgai honetan, adjetibo
erreferentzialaren eta erreferentziatzat hartzen duen izenaren arteko lotura
era sinbolikoan adierazteko, izena letra larri etzan batez adieraziko dugu (A,
B, C...), eta horren erreferentziaz eraturiko adjektiboa, letra xehe izardun
berberaz (a*, b*, c*...). Hortaz, ondoren erabiliko ditugun adierazpen
sinbolikoetan, adibidez /kono = A/ bada, /koniko = a*/ izango da; eta /angelu = B/
bada, /angeluar = b*/ izango da.
Adjektibo erreferentzialek ezaugarri garrantzitsu bat dute: nekez hartzen
dituzte graduatzaileak. Alegia, ez dira erabiltzen mota honetako bikoteak:
/oso banakorra/, /elektroniko samarra/, /guztiz infinitesimala/, /integragarriegia/ edo
/biziki modularra/; izan ere, ez dute zentzu handirik. Izenondo arrunten kasuan,
ostera, normaltasunez erabiltzen dira horrelakoak: /oso zabala/, /handi samarra/,
/guztiz zikina/, /txikiegia/ edo /biziki garbia/.
Praktikan ikusiko dugunez, espezialitateko hizkeretan erabiltzen diren
adjektibo erreferentzial gehienak maileguz harturikoak dira, dela inguruko
erdaretatik hartuak, dela nazioarteko kultura-hitzetatik. Horrek esan nahi du,
euskaraz kontuan izan beharko dugula gaztelaniaren eta frantsesaren egitura,
baina baita kultura-hitzen jatorri greziar-latindarra ere.
24.2.2. Gaztelaniazko adjektibo erreferentzialak
euskaraz emateko moduak
Gaztelaniaz, <izena + adjektibo erreferentzial> egitura agertzen da behin eta
berriro; esate baterako, azter ditzagun adibide hauek:
energia solar, potencia instantánea, poder calorífico, tensión superficial...

Horietan guztietan, egitura hau errepikatzen da:
A + b* = A b* = <izena + adjektibo erreferentziala>

eta argi ikusten da zein izeni egiten dion erreferentzia adjektibo bakoitzak:
solar (b*)
instantánea (b*)
calorífico (b*)
superficial (b*)

→
→
→
→

sol (B)
instante (B)
calor (B)
superficie (B)

Nola eman gaztelaniazko adjektibo erreferentzialen ordainak euskaraz?
Jarraian, euskaraz adjektibo horien ordainak emateko erabil daitezkeen
moduak aipatuko ditugu. Hona hemen hizkera tekniko-zientifikoan erroturik
dauden batzuk:
– Eratorpena
A b* (es)
carga móvil

→
→

A b* (eu)
karga higikor
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– Izenlaguna
A b* (es)

→

velocidad instantánea

→

 -(r)en 
B
 A (eu)
-(e)ko
aldiuneko abiadura

– -dun elementuaren bidezko hedapena
A b* (es)
rueda dentada

€

→
→

Bdun A (eu)
horzdun gurpila

→
→

B-A (eu)
elektroi-geruza

→
→

A b* (eu)
kimika organikoa

– Hitz-elkarketa
A b* (es)
capa electrónica

– Mailegutza
A b* (es)
química orgánica

Kasu bakoitzean, kontuan izango ditugu posibilitate horiek, eta egokiena
aukeratzen saiatuko gara. Esate baterako, hasieran aipaturiko adibideetan
honakoak har ditzakegu:
energia solar (es)
potencia instantánea (es)
poder calorífico (es)
tensión superficial (es)

→
→
→
→

eguzki-energia
aldiuneko potentzia
bero-ahalmena
gainazal-tentsioa

Nolanahi den, kasuistika korapilatu egin daiteke:
– Batzuetan, soluzio desberdinak daude gaztelaniazko adjektibo
erreferentzial berberaren ordainerako:
haz electrónico
marcador electrónico

→
→

elektroi-sorta
markagailu elektronikoa

Kasu honetan funtsezkoa da espezialistaren laguntza, zeren, izatez,
ñabardura bat baitago gaztelaniaz aldaki bera duten bi adiera horien
artean. Lehenengo kasuan, /elektroniko/ adjektiboak /elektroi/ izenari
egiten dio erreferentzia, noranzko berean doazen «elektroien sorta»
bat baita. Bigarrenean, ordea, /elektroniko/ adjektiboak /elektronika/
izenari egiten dio erreferentzia; alegia, markagailu hori
«elektronikako» jakintzaz eraikitako tresna dela adierazi nahi da.
– Bestetan, soluzio bat baino gehiago izan daiteke egokia. Adibidez,
ondoko taulan zenbait soluzio posible aurkezten dira:
Gaztelaniaz
pérdida térmica
energia solar
potencia instantánea
distrito postal
poder destructivo

Euskaraz
galera termiko
energia eguzkitar
potentzia instantaneo
barruti postal (?)
ahalmen deuseztatzaile

beroaren galera (azalpena)
eguzkitiko energia
aldiuneko potentzia
postarako barruti (??)
deuseztatzeko ahalmen (azal.)

bero-galera
eguzki-energia
aldiune-potentzia (?)
posta-barruti
deusezte-ahalmen
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Aukera horietatik, honako hauek baztertu egingo genituzke termino
modura erabiltzeko: /beroaren galera/ sintaxi arrunteko lotura izanik
azalpenetan erabiltzen delako; /postarako barruti/ azalpena izateaz gain,
azalpen desegokia delako; /barruti postal/ adjektiboa mailagatzea
desegokitzat dugulako; /deuseztatzeko ahalmen/ azalpenetan erabiltzen
delako; eta, azkenik /aldiune-potentzia/, inon horrela erabilita ikusi ez
dugulako. Gainerakoak egokiak dira, eta erabiliak izan dira, gehiago
edo gutxiago. Hala ere, horietako batzuek nagusitzen ari dira
erabileran, nagusiki hauek: /galera termiko/ eta /bero-galera/, /eguzkienergia/, /aldiuneko potentzia/, /posta-barruti/, eta /deusezte-ahalmen/.
– Adjektibo erreferentzial konplexuak ere badaude, kultura-aurrizki bat
baino gehiagorekin eratuak, hala nola
aero- + dinamiko
→
bari- + zéntrico
→
magneto- + térmico →

aerodinamiko
barizentriko
magnetotermiko

Holako gehienetan, nazioarteko forma hartzen da oinarritzat, beti ere
maileguari dagozkion aldaketa fonetiko-ortografikoak eginez.
– Nolanahi den, hizkuntza bakoitzak bere bide propioa aukeratzen du,
eta espezialisten erabilerak erabakitzen du unitate lexikoaren forma
estandarra. Adibide gisa jarritako ondorengo koadroko terminoetan
ikus daitekeenez, gaztelaniaz eta frantsesez nagusiki adjektibo
erreferentzialaren bidezko terminoak erabiltzen diren arren, ingelesez
eta euskaraz hitz-elkarketaren bidezko terminoak hobesten dira sarri
(dena den, /nombre de masse/ terminoaren kasuan, frantsesez ere hitz
elkartua hobetsi da).
Gaztelania
capacidad calorífica
densidad electrónica
estructura cristalina
número másico

Frantsesa
capacité calorifique
densité electronique
structure christalline
nombre de masse

Ingelesa
heat capacity
electron density
crystal structure
mass number

Euskara
bero-ahalmen
elektroi-dentsitate
kristal-egitura
masa-zenbaki

24.2.3. Gaztelaniaz <A de B> motakoak diren unitate lexikoak
Ondoko adibideetan erakusten denez, hizkera teknikoan sarri ageri diren
mota honetako unitate lexikoak hiru era desberdin hauetan itzul daitezke
euskarara:
– A de B (es) → B-A (eu)
eje de giro
indice de refracción
transporte de energía

→
→
→

biraketa-ardatz
errefrakzio-indize
energia-garraio

Era horretan lotura handia lortzen da, konposizioaren bitartez termino
berri bat sortuz, erabat lexikalizatuta dagoena.
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 (r)en 
 A (eu)
 (e)ko

– A de B (es) → B 

señal de entrada
→
papel de impresora
→
resolución
de ecuaciones →
€

sarrerako seinale
inprimagailu(ra)ko paper
ekuazioen ebazpen

Kasu honetako lotura aurreko kasukoa baino ahulagoa da, atzizkiak
argiro bereizten baititu hitzak. Esamolde horietan nabarmen geratzen
da hitz bakoitzaren izaera beregaina, eta bi osagaiak bi termino
desberdin balira bezala interpretatzen dira, sintaxiaren bidez
elkarturik. Ordea, «termino» lirateke konposizioz eraturiko forma
parekide hauek: /sarrera-seinale/, /inprimagailu-paper/ eta /ekuazio-ebazpen/.
– A de B → Bdun A
rodamiento de agujas
alambre de espino
alicate de puntas

→
→
→

orraztun errodamendu
arantzadun alanbre
puntadun aliketak

Kasu honetan ere lotura estua dago bi osagaien artean. Bi hitzak estuki
lotuta daude, kontzeptu elkartu berria sortuz; mota berriko elkarteak
dira, ondo definiturik daudenak, eta terminotzat har daitezkeenak.
 el/la/lo
 B motakoak diren ULak
 las/los 

24.2.4. Gaztelaniaz A de 

Osagaien arteko bereizketa are handiagoa da. Sintaxia da nagusi, eta
hitzak ondo bereizita daude; ondorioz, beti jo behar da egitura sintaktiko
arruntera, eta ez da€termino berria sortzen, termino bakoitzak bere izaera
osoa gordetzen baitu, ondoko adibideetan ikusten den bezala:
velocidad del motor
→
incremento de los recursos →
antena de la casa
→

motorraren abiadura
baliabideen gehikuntza
etxeko antena

Lehenengo kasuan, /motor/ eta /abiadura/ bi termino independente dira,
esaldiko beste edozein bi hitzen modura sintaxiaren arabera elkartzen
direnak. Eta berdin gertatzen da beste bi adibideetan.

24.3. Hiru elementu dituzten unitate lexiko konplexuak
Unitate lexiko batean hiru izen biltzen direnean, normalean, izen horien
artean preposizio bat jartzen da gaztelaniaz eta frantsesez; era berean,
euskaraz postposizioren bat jarri behar izaten da osagaien artean, guztien
arteko batasuna adierazteko. Bestela esanda, euskaraz ezin da hiru izenen
hitz-elkarketa arrunta egin, hiru izenok tarteko postposiziorik gabe batera
jarriz (salbuespen bakarra da horietako bi hitz aldez aurretik elkarturik egon
direnean, eta hitz bakartzat hartzen direnean). Bestela gertatzen da hiru
elementu horietako bi adjektibo erreferentzialak direnean, horrelakoetan ez
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baitago arazorik adjektibo guztiak elkarren segidan erabiltzeko, /energia
edo /segida monotono konbergente/ unitateetan ikus
daitekeenez.

potentzial grabitatorio/

Gauzak horrela, ingeniaritzako terminoak gogoan harturik, honako hauek
dira hiru izenen artean gehien agertzen diren konbinazioak eta horien
kasuan erabiltzen diren esamoldeak:
24.3.1. Gaztelaniazko <A de B de C >
Gaztelaniaz hiru izenak /de/ preposizioaz lotzen dira hiru izenok, baina
euskaraz bestelako egiturak ere balia ditzakegu unitate egokia moldatzeko;
esate baterako, tartean bi izenen hitz-elkarketa eginez. Hona hemen zenbait
adibide:
campaña de control de velocidad

→
→
→
tabla de órdenes de fabricación
→
método de listas de capacidad
→
sistema de control de inventario →
fuente de alimentación de corriente →

abiadura kontrolatzeko kanpaina
abiadura-kontrolerako kanpaina
abiaduraren kontrol-kanpaina (?)
fabrikazio-aginduen taula
ahalmen-zerrenden metodo
inbentarioaren kontrol-sistema
korrontearen elikatze-iturri

Lehenengo adibidean ikus daitekeenez, batzuetan aukera desberdinak
ditugu. Lehendabiziko proposamenean, gaztelaniazko /control/ izena
/kontrolatzeko/ aditz jokatugabe modura itzuli dugu, euskarazko esamolde
naturalera egokituz (ziur asko, hori da formarik egokiena); bigarrenean,
lehenik konposizio bat eratu dugu, eta ondoren sintaxiaren bitartez eman
dugu ordaina; hirugarrenean, beste bi hitzen arteko konposizioa erabili
dugu. Edonola ere, ezingo genuke erabili hiru izenen arteko konposiziorik,
hots, inoiz idatzi diren /*abiadura-kontrol-kanpaina/ motako unitateak eratuz;
aukera hori desegokia da euskaraz.
Dena den, batzuetan zalantza egon daiteke zein hitzen artean egin behar
den hitz-elkarketa, ñabardurak egon baitaitezke aukera batzuen eta besteen
artean. Esate baterako, ondorengo kasuetan proposaturiko bi ordainek ez
lukete esanahi bera adieraziko:
1. lenguaje de programación de datos →
→
2. lenguaje de programación de datos →
→

datuen programazio-lengoaia
datuetarako programazio-lengoaia
datu-programaziorako lengoaia
datu-programazioaren lengoaia

 el/la/lo
 el/la/lo
 B de 
 C>
las/los


 las/los 

24.3.2. Gaztelaniazko <A de 

Kasu honetan, tartean artikulu definituak daudenez, ez dago zalantzarik:
sintaxia erabili behar da esamolde arrunta eratzeko:
€
€
incremento de la potencia de la máquina
→ makinaren potentziaren handiagotzea/gehikuntza
control de la velocidad del motor → motorraren abiaduraren kontrola
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raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los valores
→ balioen karratuen baturaren erro karratua

24.3.3. Gaztelaniazko <A b* de C → C-A b*>
Hona hemen zenbait adibide:
superficie cónica de revolución
interruptor diferencial de protección
recogida selectiva de basuras
cantidad óptima de pedido

→
→
→
→

biraketa-gainazal koniko
babes-etengailu diferentzial
hondakin-bilketa selektibo
eskabide-kantitate optimo

Kontuan izan behar da zein izenen artean egiten den hitz-elkarketa,
horrek osatzen baitu unitatearen muina den izen konposatua. Alegia,
lehenengo kasuan, /superficie de revolución/ da muina, hori kontzeptu bakarra
baita, eta horixe baita /cónico/ dena; euskaraz /biraketa-gainazal/ da muina,
/koniko/ ezaugarria duena. Bigarrenean, /interruptor de protección/ da, izatez,
/diferentzial/ motakoa dena; hortaz, /babes-etengailu/ bat izango da, /diferentzial/
motakoa. Hirugarrenean, /recogida de basuras/ da interesatzen zaiguna; gainera,
/selectiva/ izatea nahi dugu; horregatik, lehenik /hondakin-bilketa/ da, eta ez
edonolakoa, /selektibo/ baizik. Aurreko atalean gertatu den bezala, muina zein
hitzen artean osatzen den argitzeko zehaztapenetan, espezialistek dute hitza
eta erabakia, eurak baitira hiztun erabiltzaile trebeak beren jakintza-arloan.
Dena den, mota horretako esamoldeetan preposizioaren ostean artikulu
definitua sartzen bada, agerian geratzen da zein den muina; baina orduan
euskaraz ez dago hitz-elkarketarik, /-aren/ deklinabide-atzizkiaren bidezko
lotura sintaktikoa baizik:
gestión convencional de la producción → ekoizpenaren kudeaketa tradizional
frecuencia angular del movimiento
→ higiduraren maiztasun angeluar
constante elástica del muelle
→ malgukiaren konstante elastiko

 el/la/lo
 B c* → B c*-(ar)en + A >
 las/los 

24.3.4. <A de B c* / A de 

Horrelakoetan, euskaraz ere gorde egiten da gaztelaniazko egitura
berbera (<izena + adjektibo erreferentziala>), baina zalantza egon daiteke
€ atzizkiaren erabileraz ere:
muinaren eraketaz, baita
aparición de sobretentsiones transitorias → gaintentsio iragankorren agerpen
sistema de calidad total
→ erabateko kalitate-sistema
sistema de referencia inercial
→ erreferentzia-sistema inertzial
intensidad del campo magnético
→ eremu magnetikoaren intentsitatea

24.3.5. A b* c* → A b* c*
Hauean ere, gaztelaniazko egitura berbera gordetzen da euskaraz:
energía potencial gravitatoria
sucesión monótona convergente
movimiento lineal uniforme
movimiento armónico simple

→
→
→
→

energia potentzia grabitatorio
segida monotono konbergente
higidura lineal uniforme
higidura harmoniko sinple
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24.4. Bestelako unitate lexiko konplexuak
Orain arte aztertu ditugun unitate lexiko konplexuak izenaren inguruan
eratutakoak dira, beste izen batzuez hornituak edo adjektibo erreferentzialez
hornituak.
Dena den, zientzian eta teknikan bestelako motatakoak ere ageri dira, eta
horien artean muintzat aditzak edo adjektiboak dituzten esamoldeak daude,
hots, aditz-sintagmak eta adjektibo-sintagmak.
24.4.1. Aditz-sintagmak
Mota honetako esamoldeak aditzari osagarriren bat gehituz eratzen dira,
eta kontzeptu tekniko zehatzak adierazteko erabiltzen dira, beti esamolde
berberaz adierazirik. Hona hemen zenbait adibide:
desarrollar en serie
firmar digitalmente
integrar por partes
poner a cero
conectar en triángulo
conectar en estrella

→
→
→
→
→
→

seriez garatu
digitalki sinatu
zatika integratu
zeroan ipini (tresna edo neurgailu bat)
triangelu-eran konektatu / triangelu-konexioa egin
izar-eran konektatu / izar-konexioa egin

Alegia, nola edo hala adizlagunaren eta aditzaren arteko elkarketa egin
behar da, kasuan kasukoa.
24.4.2. Adjektibo-sintagmak
Gaztelaniaz egitura baliokidea <adberbioa + adjektiboa> motakoa da, ondoko
adibideetan ikus daitekeenez:
ópticamente activo
eléctricamente neutro
exponencialmente creciente
constantemente decreciente

→
→
→
→

optikoki aktibo
elektrikoki neutro
esponentzialki gorakor
etengabe beherakor

Beraz, kapitulu honetan ikusitakoaren arabera, terminologiaren arloan
gehien ageri diren terminoak izen-sintagmak diren arren, beste mota
honetakoak ere agertzen dira lantzean behin, nahiz eta izan-sintagma
motako egiturekin konparatuz askoz urriagoak diren.

24.5. Hiru elementu baino gehiago dituzten ULKak
Kasu honetan, arau sintaktikoak erabili behar izaten dira, eta arazorik
handiena unitate lexikoa osatzen duten hitzen arteko ordena definitzean
datza. Dena den, hizkera arruntean erabiltzen den ordena bera erabili behar
izaten da.
Beraz, besterik gabe, adibideak zuzenean aipatu eta horietarako soluzio
posible batzuk (ez bakarrak) proposatzea izango da azalpena emateko
modurik egokiena:

Unitate lexiko konplexuak eta adjektibo erreferentzialak
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control por ordenador de la velocidad del motor de corriente continua
→ korronte zuzeneko motorraren abiaduraren ordenagailu bidezko kontrola
rigidez dieléctrica del aceite de refrigeración del transformador de distribución
→ banaketa-transformadorearen hozketa-olioaren zurruntasun dielektrikoa
raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los valores de la columna A de la tabla
→ taulako A zutabeko balioen karratuen baturaren erro karratua
pérdidas por histéresis del transformador de núcleo de chapa magnética
→ xafla magnetikozko nukleodun transformadorearen histeresiagatiko galerak
análisis de la composición química de los gases de salida del motor Diesel
→ Diesel motorraren irteerako gasen konposizio kimikoaren analisia

25. Ingeniaritzako glosategi
eleaniztunak
Ingeniaritzako terminologia etengabe osatzen ari den arlo bat da, aurrerapen
teknologikoarekin batera egunero sortzen edo egokitzen ari baitira termino
berriak. Bestalde, hizkuntza-baliabide informatikoak asko garatu direnez,
gero eta glosategi terminologiko eleaniztun gehiago prestatzen dira,
espezialitateetako terminoen baliokidetzak finkatzeko asmoz. Ingeniaritzako
testuetan oso baliagarriak gertatzen dira horrelako glosategiak; horregatik,
euskara oinarri hartuta osatzen ari diren zenbait glosategi aipatuko ditugu
ikasgai honetan.

25.1. Zer dira glosategi eleaniztunak?
Lehenik, glosategi kontzeptuaren ohiko definizioa emanez hasiko gara.
Oraintsu arte, glosategia zen liburu edo testu batzuetako atal gehigarri bat,
atzealdean osagarri gisa gehitzen zena, katalogo modura ordenaturik
dokumentuan erabilitako zenbait hitz berezi edo garrantzitsu bildu eta
azaltzen zituena, hitz horien definizioa edo itzulpena emanez.
Gaur egun, glosategi kontzeptua zabaldu egin da, eta espezialitateetako
terminoen biltegitzat hartzen da, ez soilik liburu bateko terminoena,
espezialitateko termino guztiena baizik. Gainera, glosategietan garrantzi
berezia hartzen du zenbait hizkuntzatako termino baliokideen azalpenak,
sinonimo eta guzti. Euskaraz bi hitz forma erabili dira kontzeptu hori
adierazteko, /glosario/ eta /glosategi/, sinonimotzat dauzkagunak, nahiz eta
testu honetan /glosategi/ hobetsiko dugun.
Nazioarteko komunikazioa garatzen ari den garai honetan, gero eta
gehiago erabiltzen dira glosategi eleaniztunak, eta aparteko garrantzia
hartzen ari dira terminologiaren arloan. Esate baterako, Europar Batasuna
dela eta, bertako hizkuntza ofizial guztien arteko banku terminologikoek
laguntza handia eskaintzen dute dokumentuak batetik bestera itzultzeko.
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Horren adibide da, kasurako, aurrerago aipatuko dugun IATE datu-banku
terminologiko europarra.

25.2. Ingeniaritzarako hiru glosategi erabilgarri
Liburu honen sarrerako kapituluan aipatu genuenez, zenbait ingeniari
aspaldi hasi ziren glosategi eleaniztunak prestatzen, bereziki, makinen
osagaien izenen baliokidetzak finkatu ahal izateko. Esaterako, XX.
mendearen lehenengo urteetan, Hubert Hansen lexikografoak Technolexikon
izeneko hiztegi teknikoa prestatu zuen hiru hizkuntzatan (alemana, ingelesa
eta frantsesa) eta 1908an Alfred Schloman ingeniariak makina-atalei
buruzko glosategia prestatu zuen sei hizkuntzatan (alemana, frantsesa,
ingelesa, errusiera, italiera eta gaztelania).
Ingeniaritzako testuak prestatzen dihardugunean, arloan arloko terminoak
ezagutzea komeni zaigu, zein espezialitatekoak diren bereiziz, eta
horretarako terminologia-bankuetara jo behar izaten dugu, horrelakoetan
eskaintzen diren glosategietan markaturik egoten baita termino bakoitza
zein espezialitatekoa den.
25.2.1. Euskalterm120
Eusko Jaurlaritzak bultzatu eta kudeaturiko terminologia-banku publikoa
da. Izatez, UZEIk (Unibertsitate Zertzitzuetarako Euskal Ikastetxea) pasa
den mendeko laurogeiko hamarkadan sortutako datu-basean oinarriturik
eratu zen. Hasiera batean UZEIren lana arloan arloko hiztegi teknikoak
egitera bideratu zen, eta datu-base terminologiko zabala antolatu zuen, beti
ere terminoak zein arlotakoak ziren zehaztuz.
Euskarazko terminologiaren erabiltzaileentzako erreferentzia orokorra da
Euskalterm. UZEIn urteetan egindako terminologia-lana bildu du, eta,
horrez gain, Terminologia Batzordeak onetsitako eta gomendatutako
terminologia ere eskaintzen du. Hain zuzen, terminologiaren erabilera
bideratzea eta gomendatzea da Euskaltermen helburua. Ordenagailuan
Euskalbar instalaturik edukiz gero, bertatik kontsulta daiteke zuzenean, on
line eran. Adibide gisa, ondoko irudian ageri da /aleazio/ terminoa bilatuz
Euskaltermek itzultzen digun informazioa.

120

<http://www.euskara.euskadi.net/>.
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Ordenagailuan kontsultatzean, itxura hau du Euskaltermeko orriak.

Goiko irudian ikus daitekeenez, bilaketaren emaitza hiru zutabetan
ordenaturiko informazioa da (izatez, irudi horretan /aleazio/ hitzari buruzko
orriaren zati txiki bat baino ez da). Lenenengo zutabean, terminoa zein
jakintza-arlotako testuetan ageri den azaltzen da; kasurako, lehenengo
lerrokoak Informatikako terminoa dela dio. Bigarrenean, hitz horrekin
osaturiko BEU bat ageri du (aleazio arin, aleazio baten fintasun...), kontuan
izanik, bilaketarako % sinboloa gehitu diogula /aleazio/ hitzari. Eta
hirugarrenean, BEUaren gaztelaniazko itzulpena.
Horrez gain, ezkerraldean /+/ zeinua ageri da, eta bertan klikatuz gero,
terminoaren fitxa osoa agertzen da pantailan. Adibidez, /aleazio arin/
terminoari dagokion zeinuan klikatzean, ondoko irudiko pantaila ageri
zaigu, terminoari buruzko hainbat informazio baliagarri ematen diguna: zein
arlotan erabiltzen den (Industria > Materialak eta lehengaiak), definizioa,
hiru hizkuntzatako termino baliokideak (/aleación ligera/ (es), /alliage léger/ (fr),
/light alloy/ (en)) eta terminoa nondik hartu den (Metalurgia Hiztegia)

Horiez guztiez gain, kasu batzuetan Terminologia Batzordeak onetsitako
edo gomendatutako forma den ere adierazten da, eta zenbaitetan baita
kontzeptuaren definizioa ere.
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25.2.2. Zientzia eta Teknologiaren Hiztegi Entziklopedikoa121
Izatez ez da glosategi estandar bat, hiztegi entziklopedikoa baizik, baina
on line kontsulta daiteke Euskalbar abiapuntu harturik, eta informazio oso
erabilgarria ematen du.
Hiztegiaren helburua da zientziaren eta teknologiaren arloko terminoen
definizioak eta lau hizkuntzetako itzulpenak ematea. Denetara, 50 jakintzaarlotako 23.000 kontzeptu inguru biltzen eta lantzen ditu. Guztira 607
artikulu entziklopediko kontsulta daitezke bertan, berrehun bat espezialistak
idatziak; eta testuez gain, 1.500 irudi inguru.
Aurreko datu-bankuarekin dituen desberdintasunetaz jabetzeko, /aleazio/
terminoari buruz dakarren informazioa ikusiko dugu ondoko irudian.
Irudian ikus daitekeenez, ezkerraldeko zutabean batetik hizkuntzak datoz
eta, bestetik, hitz hori barnean hartzen duten termino konplexuagoen
zerrenda: /aleazio bitar/, /aleazio erregogor/... Nahi izanez gero, horien gainean
klikatuz, termino konplexu horiei buruzko informazio terminologikoa lor
daiteke zuzenean.
Eskuinaldean terminoari buruzko informazioa dator: zein arlo edo
espezialitatetakoa den (Kim./Metal.), terminoaren definizioa eta termino
baliokideak hiru hizkuntzatan. Horrez gain, erreferentzia egiten die arlo
bereko terminoei edota definizioan erabilitako terminoei, eta gaia sakonago
aztertzen duen artikulu batera bidaltzen gaitu, non terminoaren erabilera
erreala egiaztatu ahal den.

Ordenagailuko pantailan, honelaxe agertzen da /aleazio/ terminoari
buruzko informazioa ZT hiztegian.

121

<http://zhiztegia.elhuyar.org/>.
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25.2.3. TZOS (Terminologia Zerbitzurako Online Sistema)122
Terminologia-banku hau EHUko Euskal Hizkuntza eta Komunikazio
Sailak unibertsitateko Euskararako Errektoreordetzaren babespean garatzen
diharduen proiektu interesgarri baten azken emaitza da. Proiektuaren
helburu nagusiak hauexek dira: EHUko irakasleek komunikazio akademiko
errealean sorturiko testuetako terminologia biltzea, ikusgarri egitea eta
partekatzea.
Hain zuzen, ikasturtez ikasturte osatzen ari da Terminologia Sareak
Ehunduz (TSE) izeneko programaren barruan, EHUko euskarazko irakasle
boluntarioek prestaturiko irakasgaietako glosategiekin. Horretarako,
irakasleek benetako irakas-materialak kargatzen dituzte Garaterm izeneko
biltegi birtual batean, bertako terminoak identifikatu eta erauzteko, hain
zuzen ere horiekin glosategi eleaniztunak osatzeko, bakoitzak bere
irakasgaikoa, eta gero glosategi horiek guztiak datu-banku komunera
igotzeko. Beraz, TZOS datu-bankua etengabe ari da elikatzen, urterik urte,
irakasleek prestaturiko irakasgaietako glosategi berriekin. Glosategietako
fitxetan, irakasleak terminoaren erabiltzailea nor den esateaz gain, zein
fakultatetan eta zein irakasgaitan erabili duen ere adierazten du.
Datu-banku terminologiko honek Unibertsitateko terminologia fintzatzea
du helburu; bestela esanda, euskara akademikoaren normalizaziorako
aurrerapausoak ematea eta horretarako irakasleen arteko sareak sortzea eta
dinamizatzea, gero termino horiek guztiok kontsultagai jartzeko, arloko
espezialistek horren berri izan dezaten.
Esan beharra dago, datu-banku hau ez dela soilik ingeniaritzakoa edo
teknikakoa, EHUko fakultate guztietako irakasleek hartzen baitute parte.
Nolanahi ere, ingeniaritza-eskoletako irakasleek ere sartzen ari dira
programa honetan, eta, poliki-poliki, jakintza-arlo horretako gero eta
termino gehiago egongo dira bertan.

122

<http://tzos.ehu.es./?setuilang=eu>.
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Ordenagailuko pantailan, hauxe da TZOSen hasierako orriaren itxura.

Goiko irudian TZOS plataformaren hasierako orria ageri da. Aurreko
kasuetako termino bera sartuz eta bilaketa egiteko eskatuz, honako orri
honetara eramaten gaitu. Bertan ikus daitekeenez, jakintza-arloak markatzen
dira jadanik (Kimika > Kimika Analitikoa), eta baita beste hizkuntza
batzuetako termino baliokideak (kasu honetan ingelesez eta gaztelaniaz).

TZOS plataforman eginiko lehen bilaketaren emaitza.

Are gehiago barnera gaitezke datu-banku honetan; aski da termino
azpimarratuaren gainean klikatzea. Hori eginez gero, pantaila berria
agertzen zaigu, informazio osagarri hauek ematen dizkiguna: zein jakintzaarlotakoa den, zein ikastetxetan erabiltzen den eta zein den terminoa
darabilen irakaslearen izena.
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Terminoaren arloari eta erabilerari buruzko informazio gehigarriak.

25.3. IATE. Europako hizkuntza ofizialen glosategi zabal bat
Gauza ezaguna da Europar Batasunean hainbeste hizkuntza ofizial daudela,
eta horien kopurua haziz doala, estatu kide berriak sortzen edo bertara
inkorporatzen diren heinean. Eta dokumentu ofizialak estatu horietakoak
guztietakoak direnez, itzulpenak egiteko premia dago, bizitzako arlo
guztietan, orokorrak izan zein espezialitatekoak izan, zeren legeak,
zuzentarauak eta gainerako dokumentu ofizialak hizkuntza guztietara
egokitu behar baitira. Hortaz, ez da harritzekoa datu-banku terminologiko
zabal baten premia egotea, terminoen arteko baliokidetzak ahalik eta
zehatzenak izan daitezen. Mota horretakoa da IATE (InterActive
Terminology for Europe) izeneko datu-banku terminologikoa.123
Europar Batasuneko hizkuntzak biltzen dituen datu-base terminologiko
eleaniztuna da IATE. Izatez, 1999an abiatu zen, Europako erakundeek aldez
aurretik sorturik zeuzkaten zenbait datu-base bilduz. Geroago, 2007an,
edozein erabiltzaileren eskura jarri ziren, Internetetik on line kontsultatzeko
moduan. Guztira, EBeko 24 hizkuntza ofizial elkarturik, IATEk 8,4
milioitik gora termino ditu, 540.000 laburdura eta 130.000 esaldi. Datubanku bizia da, egunero elikatzen dena termino berriak barneratuz.
Nolakoa den eta nola erabiltzen den ikusteko, aurreko kasuetan
kontsultatu dugun /aleación/ terminoa berbera sartuko dugu oraingoan,
gaztelaniaz alegia, ez baitugu datu-bankuan euskaraz sartzeko aukerarik,
gure hizkuntza ez baita ofiziala Europar Batasunean, oraingoz. Orria
irekitzean, lehenik eta behin hainbat posibilitate ditugu «abiapuntuko
hizkuntza» eta «helmugako hizkuntza» deritzenak aukeratzeko (hogeita lau
hizkuntza bizi arrunt, eta horiez gain, latina). Adibide honetan, gaztelania
hartu dugu abiapuntukotzat eta ingelesa, alemana eta frantsesa
helmugakotzat (pantailan, alemana estalita dago, koadroaren atzetik).

123

<http://iate.europa.eu/switchLang.do?success=mainPage&lang=es>.
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Esandako hizkuntzak aukeratu ondoren bilatzeko koadroan klikatuz gero,
bigarren pantaila hau agertzen zaigu.

Nolanahi ere, badugu termino konplexuak bilatzeko aukera ere. Hain
zuzen, /aleación/ terminoa sartzean, terminoari dagokion koadroarekin batera
termino hori barneko osagaitzat duten beste hainbat termino konplexu
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kontsultatzeko aukera eskaintzen zaigu, ondoko irudian ageri den pantailan
ikus daitekeen bezala. Horrelako edozeinetan klikatuz gero, termino
konplexuaren baliokidetzak agertu zaizkigu.

Datu-banku honek euskarazko ordainik ematen ez digun arren,
informazio baliagarria ematen digu inguruko hizkuntzetan terminoa
eratzeko erabili den sorkuntza-bideaz, eta horrek asko errazten du
euskarazko termino baliokide egokia moldatzeko lana.

26. Ingeniaritzako testuen kalitate
OLQJXLVWLNRD
Unibertsitateko irakaskuntza eta ikerkuntzako testuetan hizkuntza zuzen eta
egokiro erabiltzen dela suposatzen da; horrela behar luke izan, behintzat,
testuok ikasleentzako «eredu» baitira. Liburu honetan ingeniaritzako
komunikazioa aztertzen ari garela, funtsezkotzat izan beharko genuke
darabiltzagun testuen kalitatea. Baina zertan datza testuen «kalitatea»?
Izatez, definitzeko zaila da testu baten kalitatea, aldez aurretik ezin baita
zehatz finkatu beraren izaera, testuak berak mugatzen baitu nolakoa den,
sortu ahala. Hala ere, kalitateak baditu adierazle edo ezaugarri orokor
batzuk, testua hobea izaten laguntzen dutenak. Eta ezaugarri horiek
praktikan gauzatzen direnean, modu dinamiko batean osatzen dute
kalitatezko testua, ezaugarri horiek guztiek batera.
Ikasgai honetako helburua izango da baliabideak eta estrategiak
eskaintzea ingeniaritzako testuak lantzeko eta hobetzeko; eta, aldi berean,
testuen kalitate linguistikoaren garrantzia azpimarratzeko.

26.1. Zertan datza testuen kalitate linguistikoa?
Galdera horri erantzun ahal izateko, lehenik, gogoeta egingo dugu testuen
kalitate linguistikoarekin estuki loturik dauden zuzentasun eta egokitasun
kontzeptuen gainean; ondoren, kalitatearen ezaugarri batzuei erreparatuko
diegu, kontuan izan beharreko alderdiez jabetzeko; eta, azkenik, zuzentasun
eta egokitasun kontzeptuen osagaiak bereizten eta lantzen saiatuko gara.
Ezer baino lehen argituko dugu ezen mota desberdinetako parametroak
izan beharko ditugula kontuan, testu baten kalitatea «neurtu», «estimatu»
edo «balioetsi» ahal izateko.
Parametro batzuk testu-sortzailearen hizkuntza-gaitasunarekin loturik
daude; izan ere, hiztun edo idazle «ona» izatea funtsezkoa da kalitatezko
testua sortzeko. Testu-sortzailearen idazle-prestakuntza da, beste hitzekin
esateko, trebetasun linguistikoarekin zerikusia duten gaitasunak izatea;
honako gaitasun hauek garatzea, besteak beste: hizkuntzaren gramatika eta
joskera ezagutzea eta menperatzea, hizkuntza modu naturalean eta erosoan
erabiltzea, diskurtsoko kontzeptuak eta terminoak ondo ezagutzea,
komunikatzaile ona izatea, diskurtsoa egokiro egituratzea, hizkuntzaren
baliabideak ezagutu eta menperatzea... Nolabait esateko, horiek guztiak
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testu-sortzailearen barne-ezaugarriak dira, bereziki landu beharreko
trebetasunak.
Beste parametro batzuk hizkuntza-komunitateak edo erakunde ofizialek
ezarritakoak izaten dira, eta ohiturekin eta, gehienetan, arauekin zerikusia
izaten dute. Bizi garen ingurunean bizi garelako, ikasi beharrekoak izaten
dira, halabeharrez, neurri batean sortzaileari inguruko hiztun-komunitateak
inposaturikoak izanik. Mota horretakoak dira, adibidez, arau estandarrak,
arau akademikoak, estilo zaindurako arauak eta diskurtso-komunitate
espezializatuak eguneko jardunean finkaturiko terminologia, fraseologia,
ohiturak eta estilo-aukera praktikoak. Parametro horiek guztiak kalitatearen
kanpo-ezaugarriak direla esan dezakegu, testu-sortzaileari ingurunetik
datozkionak, kanpotik inposatuak, bera murgildurik dagoen komunitateak
sortuak, baina komunitate horretan integratzeko beharrezkoak, nahitaez
ezagutu eta bete beharrekoak.
Gaitasun horiek guztiak ondoko koadro eskematikoan daude adierazirik,
alde banatan jarririk zuzentasunarekin eta egokitasunarekin loturik
daudenak.

Testuaren kalitatea lortzeko bidean kontuan hartu beharreko arloak,
ezaugarriak eta gaitasunak.

Azpimarratu behar da ezen ezaugarri horiek ez direla soilik euskarazko
testuetan kontuan hartu behar direnak. Hizkuntza guztietan ageri dira, eta
horiek gauzatzeko landu beharreko gaitasunak hizkuntza guztietan dira
baliagarriak; bestela esanda, pertsona eleaniztunen kasuan, gaitasunak amahizkuntzan landuz gero, aldi berean garaturik geratzen zaizkie ezagutzen
dituzten gainerako hizkuntzetan erabiltzeko ere. Dena den, oraindik ez dugu
azaldu zer adierazi nahi dugun zuzentasun eta egokitasun terminoekin, eta
horixe da jarraian egingo duguna.
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26.2. Testuaren zuzentasun linguistikoa
Aurreko koadroan agerikoa denez, edozein hizkuntza-ekoizpen zuzentzat
hartu ahal izateko, lehenik eta behin testuak hizkuntza horren gramatikaarauak bete behar ditu; hori da gutxieneko baldintza, nahitaez bete
beharrekoa. Gramatika-arauak berberak dira erabilera edo hizkuntzaerregistro guztietan; zernahi gisaz, erregistro informaletan ohikoagoak eta
onargarriagoak izaten dira gramatika-arauen urraketak. Baina erregistro
estandarrean eta, zer esanik ez, erregistro akademikoan, gramatikaltasuna
ezinbesteko baldintza da.
Nolanahi ere, bereizi egin behar da «gramatika» kontzeptua testuen
estandartasunetik. Gramatika hizkuntzaren barneko egiturari dagokio, modu
«naturalean» hizkuntzaren izaera definitzen duena, hizketa-komunitate bati
dagokiona.124
Hiztunek «berez» ezagutzen dute ama-hizkuntzaren gramatika, sarritan
horretaz kontziente ez diren arren, umetatik horrelaxe ikasi baitute,
erabileraren transmisio naturalean horrelaxe jaso baitute. Jakintza partekatua
da hori, hiztunen erkidegoak kode naturaltzat duena. Berez ez du «arau»
idatzirik, hiztunen arteko komunikazioko ohiturak mugatua baita; eta
ahozko erabilera errealarekin batera doanez, hainbat aldaera izan ditzake,
beti ere funtsezko oinarriarekin. Adibidez, azter ditzagun ondoko koadroko
esaldiak.
Esaldi ez-gramatikalak
*Liburuak eraman dute
*Liburuak eroan dabe
*Atomoa elektroiak galdu ditu
*Ur edan dugu

Esaldi gramatikalak
Liburuak eraman dituzte
Liburuak eroan dabez
Atomoak elektroiak galdu ditu
Ura edan dugu

Edozein hiztun arrunt konturatuko da ezkerraldeko esaldiak ez direla
euskara «zuzenekoak», eta pentsatuko du horrela mintzatzen dena euskara
ikasten ari dela, edo oraindik ez duela ondo ikasi. Eta hori berdin gertatzen
da euskararen edozein aldaeratan, lehenengo bi adibideetan ikusten denez.
Gramatikak hizkuntzaren egiturarekin du zerikusia, eta gramatikaltasuna
funtsezko elementuekin dago erlazionaturik: esaldiaren egiturarekin,
esaldiko hitzen arteko komunztadurarekin, aditzen erregimenarekin...
Besterik da estandartasuna, hizkuntza bereko aldaeren arteko batasuna
adierazteko «artifizialki» sortzen baita, eta erabaki kontziente baten ondorio
124
Hymes, Dell H. (1927-2009) izeneko soziolinguista eta antropologoak era honetan
definitu zuen hizketa-komunitatea: «Speech community is a community sharing rules for
the conduct and interpretation of speech, and rules for the interpretation of at least one
linguistic variety».
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baita; eta erabaki hori «zuzenak» diren bizpahiru hautagairen arteko bat
izaten da, hots, zenbait hautagai gramatikalen arteko bat. Erabakia
ahozkotik idatzirako pausoan finkatu beharreko xehetasunetan zehazten da,
eta horretarako zenbait posibilitateren arteko aukera bakarra hautatzeko
hartzen den erabaki baten ondoriozko «arauetan» oinarriten da.
Estandartasunaren oinarria araua da, hiztunen komunitatean prestigioa
duen erakunde batek onarturiko araua. Berez, arauak hitz edo esamolde
beraren zenbait forma zuzenen arteko forma bakarra aukeratzen du
gehienetan; horrek ez du esan nahi gainerako formak gaizki daudenik,
estandartasunerako (alegia, batasunerako) forma bat hobesten dela baizik;
izan ere, dialektoetako aldaki guztien artean hautatu behar da, eta, berez,
hautagai guztiak dira zuzenak.
Euskararen kasuan, Euskaltzaindiak arauturiko euskara batua da
oinarrizko forma estandarra. Liburu honetako seigarren ikasgaian aztertu
genuenez, erdialdeko euskalkietan (gipuzkera, goi-nafarrera, lapurtera)
oinarritutako eredu konposizionala aukeratu zen, barnean dialekto guztien
ekarpenak onarturik. Hautapenezko erabakiaren ondoren, estandarraren
kodifikazio-fasea abiatu zuen Euskaltzaindiak, bere erabakiak hiru arlo
hauetan emanik:
– Arau ortografikoen finkapena: ortografia.
– Arau morfosintaktikoen finkapena: gramatika.
– Hiztegi estandarraren finkapena: Hiztegi Batua.
Horiek guztiok Euskaltzaindiaren Arauak izeneko erabaki ofizialak dira.125
Arlo akademikoan, ingeniaritza arloan gabiltzanean, arau horiek bete
beharrekoak dira, testua «zuzentzat» hartu ahal izateko; gutxieneko eskaria
da hori. Dena den, kalitaterako abiapuntua zerbait gehiago da: euskara
estandarraren «estilo zaindu orokorra». Baina zer ote da hori?
Estilo zainduaren ezaugarriak edo «arauak» ez ditu zehazten hizkuntzaakademiak, hiztun-komunitateak eredu-emailetzat hartzen dituen zenbait
kidek baizik, eta estilo-liburuetan aurki ditzakegu edota argitaletxeen testuzuzentzaileen oharretan. Horretan sakontzeko asmorik gabe, estilo
akademiko zaindu estandarra landu duten hiru lan interesgarri aipatuko
ditugu hemen, nahi duenak zuzenean kontsulta eta erabil ditzan: Alberdi eta
Sarasola irakasleek idatzitako Euskal Estilo Libururantz, Berria
egunkariaren Estilo Liburua, eta Ikasmaterialen Aholku Batzordeak
argitaraturiko Estilo-liburua, orain arte zazpi liburukiz osaturik dagoena.
Laburbilduz, testuen zuzentasunaz hitz egiten dugunean, hizkuntzaren
gramatika-arauak betetzeaz ari gara, bereziki. Baina, halaber, kode
estandarra finkatzeko Euskaltzaindiaren arau ortografiko, morfosintaktiko
125
<http://www.euskaltzaindia.net/index.php?option=com_euskaltzaindiarenarauak&view=
frontpage&Itemid=424&lang=eu>.
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eta lexikoak betetzeaz eta estilo zaindu orokorrerako gramatiketako eta
estilo-liburuetako arauak betetzeaz ere bai.

26.3. Testuaren egokitasuna
Zuzentasuna ez bezala, testuaren egokitasuna kontzeptu erlatiboa da.
Hemen, komunikazio-egoera jakin baterako egokia izateaz ari gara, alegia,
ingeniaritzako komunikazioaz. Baina kontuan izan behar dugu ezen egoera
baterako egokiak diren hizkuntza-baliabideak desegokiak izan daitezkeela
beste egoera batzuetarako. Hortaz, hasteko, komunikazio-egoeraren arabera,
prestatu beharreko testuaren egitura zehaztu beharko dugu.
26.3.1. Testuaren egitura
Gauzak horrela, egokitasunaren ikuspegitik, hainbat parametro hartu
beharko ditugu kontuan testuaren egitura orokorra aukeratzeko orduan:
– Komunikaziorako erabiliko dugun euskarria: ahozkoa, idatzizkoa,
bien konbinazioa, multimedia...
– Komunikazioaren xedea: informatzea, eragitea, iritzi ematea...
– Komunikazioaren gaia: gai orokorra ala gai espezializatua den.
– Solaskideen ezaugarriak eta haien arteko harremanak: harremanen
hurbiltasuna, solaskideen aditutasuna (kontuan harturik adituen artean
gauden, dibulgaziorako testua den...)
Behin horiek aukeratu eta zehaztu ondoren, testuaren egokitasunarekin
lotutako lehendabiziko osagaia diskurtsoaren antolakuntza da. Gure
diskurtsoaren eskema orokorra, neurri handian, komunikazio-egoera jakin
baterako erabili ohi den generoaren ezagutzak baldintzatzen du. Desberdin
antolatzen dugu diskurtsoa, ikasleentzako apunte batzuk prestatzen
ditugunean, edo dibulgazio zientifiko orokorra egin nahi dugunean, edo
ikerketa-proiektu bat deialdi batera aurkeztu behar dugunean, edo kongresu
baterako komunikazioa egin behar dugunean, edo artikulu zientifiko bat
idazten dugunean, edo beste unibertsitate batera joan nahi duen ikasleari
gomendiozko gutuna idazten diogunean, edo…
Testu mota bakoitzak baldintzatuko digu zer-nolako egitura izango duen,
zer-nolako informazioa emango duen eta zer-nolakoa isilduko duen, zer
formaltasun-maila izango duten adierazpideek, eta abar. Informazio hori
guztia ezaguna izango dugu era horretako testuekin, beste hizkuntzetan ere
esperientzia berbera izan dugun neurrian. Beraz, hizkuntzarteko gaitasun
batez ari gara, edozein hizkuntzatako testuak egoki idazteko landu behar
duguna.
Baina, horrekin batera, bada parte bat, hizkuntza bakoitzaren baliabideak
egokiro menderatzea eskatzen duena. Gure kasuan, euskarazko diskurtsoa
antolatzean, ez da nahikoa jakitea adierazpide formal bat behar dugula.
Jakin behar dugu adierazpide egokiena zein den, lotura logikoa adierazteko
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lokailu egokiena zein den, erreferentzia bat testuan txertatzeko modu
egokiena zein den. Eta hori euskaraz zein beste edozein hizkuntzatan.
Egokitasuna lortzeko baliabide horiek, edozein hizkuntzatako testuetan
bete beharreko baldintza edo mekanismo batzuk dira, hizkuntza bakoitzean
modu jakin batean gauzatzen direnak. Funtsezkoenak ondoko ataletan
banan-banan aipatuko ditugun hauexek dira: koherentzia, kohesioa,
konexioa, modalizazioa eta erregistroen kudeaketa. Hemen euskarazko
testuen kasuan nola bideratzen diren aztertuko dugu jarraian.
26.3.2. Testuaren koherentzia126
Ondo eratutako testuen propietate garrantzitsu bat da koherentzia, testu
osoa batasun modura ulertzea ahalbidetzen duena. Testuak hainbat elementu
izan ditzake, hainbat ideia ager ditzake, hainbat informazio eman ditzake,
baina koherentea bada, irakurleak testuaren osotasuna uler dezake bertan,
alegia, esanahi bateratua.
Testuaren koherentzia zer den zehazki definitzea zaila den arren, zeharka
azal daiteke zertan finkatzen den, koherentziaren ezaugarri eta adierazle
batzuen bitartez. Testuaren koherentziak esan nahi du, lehenik eta behin,
testu osoan zehar irizpide berberak erabiltzea, logika berbera erabiltzea;
horixe du ezaugarri behinena. Bestetik, testuaren koherentzia lortzeko,
badira horretarako ibilbidea markatzen diguten adierazle batzuk, modu
eskematikoan ondoko koadroan adierazita daudenak.

Testuaren koherentziaren adierazleak.

Bertan ikus daitekeenez, adierazle batzuek esanahiaren batasunarekin
dute zerikusia, hots, testuaren koherentzia semantikoarekin, ideien garapen
logikoarekin. Hain zuzen, testua koherentea izan dadin, ideien hari nagusia
zaindu behar da azalpenean zehar, hasi eta bukatu, eta horrek berekin dakar
ideien garapen logikoa zaindu beharra. Ideiek logikoki erlazionaturik joan
126
Informazio gehiagorako ikus liburu hau: Alberdi, A. (2008): Oinarrizko Gramatika,
Elkar argitaletxea, Donostia. Aitor dezadan, bide batez, ikasgai hau prestatzeko liburu
horretako eskemak hartu ditudala abiapuntutzat, eta, zertxobait birmoldaturik, hemen
emateko egokitu ditudala. Testuaren kalitateari buruzko azterketan sakondu nahi
duenatentzat, guztiz gomendagarria da liburu hori arretaz irakurtzea.
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behar dute, eta azaltzen den ideia bakoitzak aurretik azaldutako ideiekin bat
etorri behar du logikaren eta esanahiaren ikuspuntutik; koherentea izan
behar du aurretik esandakoarekin.
Ideien hurrenkeran hari nagusia zaintzeko, testua idazten hasi aurretik,
edukia nola tratatuko den prestatu behar da. Edukia zenbait ideiaz osatzen
denez, funtsezkoa da ideiak agertzeko ordena egokiro antolatzea, batetik,
haien arteko progresibitatea azal dadin, eta, bestetik, garapenaren barnean
elkarren arteko lotura logikoa zaintzeko.

Testuaren koherentziaren euskarrien eskema.

Koherentziaren adierazle horiek positiboki gauzatzeko, euskarri tekniko
batzuez balia gaitezke, goikoko koadroan eskematikoki adierazita daudenak.
Testuaren koherentziaren lehenengo euskarria testuaren gaia da. Lehenik eta
behin, idazleak garbi eduki behar du gaia zein den, ideien ardatz eta
bizkarrezurra delako eta testuari batasuna ematen diolako, zeren, esaldien
arteko batasunik gabe, lotura logikorik gabe, ez baitago benetako testurik.
Adibidez, demagun esaldi-segida hau:
Galileoren teoria Descartesek garatu zuen gero, batez ere bere azalpen
grafikoarekin. Zaila da elkarte honetan gauzak ondo antolatzea. Batez ere
esaldiaren esangurak sortzen zion kezka.

Hiru perpausa horietako ideiek ez dute zerikusirik elkarrekin. Ez dago
inolako batasunik; ez dago loturarik perpausen artean; ez dakigu gaia zein
den. Esaldi horiek ez dute benetako testurik osatzen. Aldiz, azter dezagun
orain bigarren esaldi-segida hau:
Materiaren izaera fisikaren ikuspuntutik aztertzeak garamatza, hain zuzen,
fisikak aztertu ohi dituen oinarrizko objektuak zein diren analizatzera.
Behaketatik eta intuiziotik abiaturik, fisika klasikoaren teoriak bi oinarrizko
kontzepturen inguruan eraiki zirela esan daiteke: alde batetik, partikulak
ditugu; bestetik, uhinak, edo uhin-kontzeptuaren garapenaz gertatuko zenez,
eremuak.
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Testu horri argi ikusten zaio koherentzia semantikoa, hots, esanahiaren
segida eta logika; gai beraren biran ibiltzeak ematen dio koherentzia. Testu
horrek batasuna du.
Informazioaren kantitatea dela eta, hainbat galdera izan behar dira
kontuan: zein dira ideia nagusiak? Zein ideia datoz harira? Beharrezko datu
guztiak sartu ote dira? Infomazio gehiegi ote dago? (adibidez,
errepikapenak, alferrikako datuak...). Kontuan hartu ote da testuingurua?
(komunikazio-asmoa, hartzailearen ezaugarriak...). Eta informazioaren
kalitatea bideratzeko, beste hainbat galdera egin behar dira: Ideiak argi eta
modu ulergarrian ote daude emanda? Ordenan, progresioan eta osorik ote
daude garatuta? Zaindu ote da erabilitako hitz, adibide, datu eta abarren
egokitasuna?
Izan ere, informazioa nahastu gabe eman behar da, ordena logiko eta
ulergarrian, eta progresioa zainduz. Bi prozedura daude horretarako:
tema/errema jokoa eta paragrafoen bidezko egituraketa.
Has gaitezen tema eta errema kontzeptuak bereizten. Labur esanda, tema
da informazio ezaguna, esaldiaren abiapuntua, zeri buruz hitz egiten den.
Horregatik, mintzagaia ere esaten zaio euskaraz. Bestetik, errema da testuan
zehar mintzagaiari buruz ematen den informazio berria, aldez aurretik
dakigunaren gainean eman edo gehituriko informazioa eta azalpena.
Horregatik, iruzkina ere deitzen zaio euskaraz. Azken batez, dakigunari ez
dakiguna gehitzea da gaiaren progresioa lantzea; eta horregatik, esaldi
batean errema izan dena tema bihurtzen da hurrengo esaldian. Laburbilduz,
etengabeko tema/errema jokoaz osatzen da diskurtsoa. Adibidez, har
dezagun artikulu zientifiko baten sarrerako testu bat, joko hori adierazteko:
Geure ikerkuntzan diskurtso espezializatua aztertzen dihardugu, zehazki
esanda, euskarak zientzia eta teknologiaren arloan duen garapen
funtzionala. Fraseologiaren arloko egitura zehatz baten —kolokazioen—
adibideak biltzen ari gara modu sistematikoan, hitz-bikoteen presentzia
detektatzeko, eta horien erabilera zehazteko eta ebaluatzeko. Komunikazio
honetan, bost magnitude-izenetan oinarritutako kolokazioak bilduz eta
aztertuz agerian gelditzen diren zenbait datu eta ondorio aurkeztu nahi
ditugu.

Gauza ulertzeko, letrakera lodiz adierazi dugu tema; eta errema, letrakera
etzanez. Lehenengo esaldian markatuta daude tema eta errema; bigarrenean,
tema berbera da (elipsian dago, hots, esan gabe), eta esaldi osoa da errema;
hirugarrenean, tema aipatzen da hasieran, eta ondorengo guztia errema da.
Informazioaren eta komunikazioaren ikuspegitik, esaldiko hitzen
ordenak garrantzi handia du.127 Euskaraz, gramatika-funtzioari dagokionez,
nahikoa librea da hitzen ordena; osagaien ordena aldatu arren, funtzioa ez da
127
Esaldietako hitzen ordenaren garrantziaz sakontzeko, guztiz gomendagarria da liburu
hau: Esnal, P. (2011): Hitz-ordena. Erabilera estrategikoa, Jagon Saila, Euskaltzaindia,
Bilbo.
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aldatzen; subjektua beti da subjektu eta objektua beti da objektu. Baina
informazioaren klasea eta testuingurua kontuan hartuta, osagai bakoitzak
garrantzi berezia hartzen du. Azter ditzagun hiru esaldi hauek:
Unai atzo etorri zen kontzertura.
Atzo, Unai etorri zen kontzertura.
Atzo, kontzertura etorri zen Unai.

Hiru esaldiok osagai berberak izan arren, euskal hiztun arruntentzat esanahi
desberdina dute komunikazioaren ikuspegitik, sortu dituen hiztunaren
buruan hiru galdera desberdini erantzuten baitiete. Lehenean noiz etorri zen
adierazi nahi izan du (/atzo/, noski); bigarrenean, nor etorri zen (/Unai/); eta
hirugarrenean, nora etorri zen (/kontzertura/).
Kontua da, euskaraz bi motatako ordenak daudela, ez-markatua eta
markatua, eta horiek egokiro erabiltzeak zenbait berezitasun ezagutzea
eskatzen duela. Euskarazko hitz-ordenaren berezitasun horiek azaltzeko
asmoz, ondoko koadro eskematikoa aztertuko dugu.

Euskarazko esaldietako hitzen ordena.

Euskarak oinarrizko ordena normalari ez-markatua edo neutroa
deritzogu. Hauxe da: lehenik subjektua (S) ematen da, ondoren osagarriak
(O) datoz, eta, azkenik, aditza (A). Horregatik, sigla modura SOA eran
adierazi da aurreko koadroan. Esaldi laburretan ordena ez-markatua
erabiltzen da ia beti, joskera arruntean. Adibidez:
Beroa gorputz batetik bestera pasatzen da.
Eguzkiak beroa ematen digu.

Eta objektu bat baino gehiago badago, horien artean ere ordena jakin bat
egon ohi da:
Beroa gorputz batetik bestera pasatzen da (nondik nora ordena).
Eguzkiak guri beroa ematen digu (nori zer ordena).
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Hala ere SOA ordena ez da beti gordetzen, eta hainbatetan beste ordenaren
bat erabiltzen da SAO, AOS, OSA edo OAS. Noiz eta zergatik? Eskeman
ikus daitekeenez, ordena aldatzeko arrazoiak askotarikoak izan daitezke:
– Kasu batzuetan, perpausaren osagarrietako bat oso luzea edo
konplexua delako. Adibidez, esaldi honen kasuan egokiagoa da
ordena aldatzea eta aditza aurreratzea (bigarren esaldia), azalpenezko
osagai guztiak atzera pasatuz:
Nik hori, ez zuk nahi duzulako, beste honek nahi duelako baizik egingo dut.
Nik hori egingo dut ez zuk nahi duzulako, beste honek nahi duelako baizik.

– Aditz jakin batzuk hasieran joateko ohitura dutelako. Aditz
deklaratzaile deritze horiei, eta honako hauek dira: esan, adierazi,
ukatu, aldarrikatu, iragarri, erabaki, agindu, izan...
Esan behar dizut (ezen) ingeniaritza diziplinarteko jakintza dela eta...
Zuzendariak agindu du ikasgeletako ateak...
Entzun dut lantegi horretako antolamendua...

– Hainbat adibidetan ikus daitekeenez, perpausaren barneko ordena
funtsezkoa da testuaren bidezko komunikazioa errazteko, eta, horrekin
batera, testuaren kalitatea hobetzeko. Esate baterako, irakurleak
konparatu egin ditzake esaldi hauen ordenamendu desberdinak, eta
laster konturatuko da aditzaren posizioa aurreratzeak ekar ditzakeen
abantailez, komunikazioaren ikuspegitik, noski.128
Gaitasunak irakasgaian planifikatutako ariketak jorratuz barneratzen dira.
→ Gaitasunak barneratzen dira irakasgaian planifikatutako ariketak
jorratuz.
→ Irakasgaian planifikatutako ariketak jorratuz barneratzen dira
gaitasunak.
Lauhilekoan zehar laminak era jarraitu batean lantzea oso garrantzitsua da.
→ Oso garrantzitsua da laminak era jarraitu batean lantzea lauhilekoan
zehar.
→ Lauhilekoan zehar, oso garrantzitsua da laminak era jarraitu batean
lantzea.
Bukaerako azterketara laminak landu gabe aurkeztea ez da gomendagarria.
→ Ez da gomendagarria bukaerako azterketara laminak landu gabe
aurkeztea.

Adibide batzuetan bi aukera jarri dira, horrela adierazteko ezen,
testuaren kalitatearen bila gabiltzanean, ordena desberdinak pentsatu
behar ditugula, horietako egokiena aukeratzeko. Soluzioa ez da
bakarra izaten, eta progresioa kontuan izanik, horretan ikusten da
idazle onaren eskua.
– Askotan, subjektuaren eta aditzaren arteko distantzia izaten da SOA
ordena aldatzeko arrazoi nagusia. Subjektuaren eta aditzaren artean
128

Adibide hauek ikasleek idatzitako testu errealetatik hartu dira. Testuaren egokitasuna
aztertu ondoren, → sinboloaz markaturik dauden proposamenak egin dira, ariketa gisa.
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hitz gehiegi badaude, iristen ez zaion informazioaren zain egon behar
du irakurleak, eta horrek asko zailtzen du testuaren ulermena;
itxaroten egon behar du informazio funtsezkoena –aditza– iristen
zaion arte. Horregatik, soluziorik egokiena izaten da biak elkarren
segidan adieraztea, ondoko adibideetan ikus daitekeenez:
Eremu egingarriaren muga murrizketa-mugaren ekuazio bat edo gehiago
betetzen duten soluzio egingarriez osatzen da.
→ Eremu egingarriaren muga osatzen da murrizketa-mugaren ekuazio
bat edo gehiago betetzen duten soluzio egingarriez
Enpresak 2010-11-1ean 1.000 €-an erosi nahi duen makina baten aurrerakin
gisa 200 € ordaindu ditu eskudirutan.
→ Enpresak 200 € ordaindu ditu eskudirutan, 2010-11-1ean 1.000 €-an
erosi nahi duen makina baten aurrerakin gisa.
Aurrerakinaren idazpena, makinaren erosketaren idazpena eta letraren
onarketaren idazpena egin itzazu.
→ Egin itzazu aurrerakinaren idazpena, makinaren erosketaren idazpena
eta letraren onarketaren idazpena.

Laburbilduz, euskarazko esaldietako hitzen antolamenduari eta
ordenari dagokionez, hiru elementu hauek hartu behar dira kontuan:
mintzagaia, iruzkina eta galdegaia. Mintzagaiak informazioaren
markoa finkatzen du; informazio zaharra edo ezaguna da, berez, eta
normalean, esaldiaren hasieran jartzen da. Iruzkina informazio berria
da, hots, mintzagaiari buruz esaten dena; normalean, mintzagaiaren
ostean jartzen da. Galdegaia ere iruzkinaren barruan dago,
nabarmendu nahi den informazio berria baita; horregatik, enfasi
berezia hartzen duen iruzkinaren partea da. Enfasia markatzeko,
galdegaia aditzaren aurretik doa beti (aditza bera galdegaia ez bada)
eta aditzarekin batera ahoskatzen da, intonazioa indartuz.
Esandakoetan oinarriturik, esaldi konplexuen kasuan, honako hau
izaten da ordena egokiena:
mintzagaia(,) + <galdegaia + aditza> + gainerako osagaiak

Ordenamendu horrek lagundu egiten du koherentzia gordetzen eta
asko errazten du komunikazioa.
Laburbilduz, koherentziaren ikuspegitik testu konplexuak hobetzeko,
funtsezkoa da esaldiak zenbait aldiz berridaztea eta ordena desberdinetako
bertsioak saiatzea, esaldi egokienak aukeratzeko.
26.3.3. Testuaren kohesioa
Testuaren kohesioa aipatzean, testuko elementuak (hitzak, sintagmak,
perpausak, paragrafoak...) elkarrekin lotzen dituen lotura-prozeduraz ari
gara. Koherentzia kontzeptutik bereizten da kohesioa. Aurreko atalean
azaldu dugunez, koherentzia testuaren mamiari dagokio, hots, edukiari,
esanahiari, ideiei; hain zuzen, koherentziak lotura semantikoa adierazten du.
Ostera, kohesioa edukien arteko kateaketari dagokio, alegia, ideien arteko
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antolakuntzari, ordenari eta horien arteko loturari; bestela esanda, kohesioa
lotura formalari dagokio, hitzen bidezko loturari, gehienbat. Dena den,
kohesioak nolabaiteko lotura semantikoa ere eskatzen du; izan ere, testuak
koherentea izan behar du beti logikaren ikuspegitik, bestela alferrik baitator
loturako elementu formalak gehitzea.
Testu osoaren kohesioak bi mailatakoa izan behar du: esaldi bakoitzean,
perpausaren mailakoa; eta testua bere osotasunean kontsideratzean,
testuaren mailakoa. Nolabait esateko, batetik, esaldi bakoitzaren barnean
ondo zaindu behar da hitzen arteko lotura. Baina horrez gain, esaldiz esaldi,
paragrafoz paragrafo eta atalez atal, testuaren lotura eta garapena ere lortu
behar da.

26.3.3.1. Perpausaren barneko kohesioa
Has gaitezen perpausaren barneko kohesioa bermatzen duten elementuak
aipatzen. Goiko koadro eskematikoan ikus daitekeenez, kontuan izan
beharko dugu esaldi bakuna edo elkartua den, mota bakoitzeko esaldietan
elementu bereziak izan beharko baititugu kontuan kohesioa bermatzeko.
26.3.3.1.1. Perpaus bakunaren kohesioa
Perpaus bakuna deritzogu aditz bakarra duenari. Perpaus bakunetan,
funtsezkoa da izen-sintagmen deklinabidearekin batera komunztadura eta
aditzaren erregimena eta postposizioen erabilera zaintzea, horiexek baitira
hitzen eta sintagmen arteko lotura-prozedurak.
• Komunztadura
Hain zuzen ere, hiru deklinazio-kasu gramatikalek komunztadura dute
aditzarekin, nahitaez zaindu beharrekoa.
Irakasleak azalpenak eman dizkie∅ ikasleei

Adibide horretanan letrakera desberdinez adierazi dira komunztadurako
elementuak, zein zeinekin doan erakusteko (nork, nori, zer). Letrakera
berbera erabili dugu aditzean ere, eta esplizituki ageri ez den nork
kasu-marka adierazteko /∅/ jarri dugu.
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Batzuetan zalantzak sortzen dira komunztaduraren izaeraz. Adibidez,
partitiboak –/zerik/ kasuak– singularrean egiten du komunztadura, baina
testu batzuetan pluralean jarrita agertzen da aditza; zuzendu beharrekoa
akatsa da hori, komunztadura ondo bideratzeko, honelaxe:
Ez *ditut lagunik ikusi →
→

Ez dut lagunik ikusi
Ez ditut lagunak ikusi

• Aditzaren erregimena
Horrekin batera, oso kontuan izan behar da aditzaren erregimena, aditz
bereziak baitaude, aditzaren erregimen eta komunztaduren arabera.
Kasurako, hizkera teknikoan ageri diren aditz batzuen erabilerak
zalantzak sortzen ditu, eta horrek testuaren kalitateari eragiten dio.
Hona hemen horrelako batzuen zerrenda, adibidez hornitua:
existitu (da)
pasatu (da)
pasatu (du)
jardun (du)
irakin (du)
iraun (du)
funtzionatu (du)
jarraitu (du)
jarraitu (dio)
iritzi (dio)
eutsi (dio)
ekin (dio)

Horrelakorik ez da existitzen
Albotik pasatu da (= joan)
Albotik pasatu du (= gainditu)
Zure lagunak gogotik dihardu lanean
Urak bizkor irakin du
Zubi zahar horrek ez du luzaro iraungo
Ordenagailuak ez du ondo funtzionatzen
Makinak lanean jarraitu du (= segitu, iraun)
Protokoloari jarrituko diogu (= atzetik ibili)
Zer deritzozu/irizten diozu horri
Armairuak tinko eusten dio hormari
Gogor ekin dio lanari

Nolanahi den aditz batzuek bi jokamolde dituzte. Batzuetan, esanahi
berarekin, baina euskalkien arabera desberdin jokatuz:
lagundu (du)
lagundu (dio)
itxaron (du/dio)

Lagundu nazazu etxeraino (sortaldean)
Lagundu iezadazu etxeraino (sartaldean)
Alferrik itxaron dut/dizut bostak arte

Beste batzuetan, esanahi desberdinekin:
begiratu (du)
begiratu (du)
begiratu (dio)
eragin (du)
eragin (dio)

Azterketak gaur bertan begiratuko ditut (= aztertu)
Zaintzaileak beste umeengandik begiratu zuen (= zaindu)
Nik ez dizut zuri begiratu, beste hari baizik (= so egin)
Uholdeak kalteak eragin ditu (= sortu)
Eragiok, mutil, aurreko danbolin horri (= mugiarazi)

• Postposizioak
Postposizioak ere oso kontuan hartzekoak dira perpausaren kohesioa
lortzeko. Forma askeak izanik, postposizioek ez dute aditzarekiko
komunztadurarik. Izen-sintagmaren atzetik doaz (horregatik /post-/), eta
modu zehatzean gauzatzen dute lotura hori. Testua egokiro idatzita
egon dadin, kontuan hartu beharreko zenbait ezaugarri dituzte:
– Batetik, aldagaitza den kasu-marka hartzen dute, beti berbera:
Ordenagailu bidez egin ditugu irudiak.
Ikastaro honetan kimikaren gainean jardungo dugu.
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Prozesuaren bukaeran berriz itzuli behar da hasierako posiziora.

– Bestetik, kasu-marka jakina eskatzen diote aurreko izen-sintagmari.
Atomoaren egiturari buruz aritu gara eztabaidatzen.
Eremu magnetikoan zehar higitzean, indar bat jasaten du karga elektrikoak.

Kasu batzuetan aukera bat baino gehiago egoten da postposizioa
egiteko, kasu-marka jarri edo ez:
mahai gainean / mahairen gainean
horma atzean / hormaren atzean

Zer esanik ez, ezaugarri horiek oso kontuan hartu behar izaten dira,
postposizioen jokamolde egokia adierazten baitute.
26.3.3.1.1. Perpaus elkartuaren kohesioa
Perpaus elkartua deritzogu aditz bat baino gehiago duenari. Perpaus
elkartuen kohesioa bideratzeko, bi prozedura erabiltzen dira: juntadura eta
menderakuntza, modu honetan bereizten direnak:
– Juntaduran maila bereko perpausak elkartzen dira:
Indarra aplikatu diogu, baina gorputza ez da higitu.
Fisikako azterketa zeukan, eta garaiz iritsi nahi zen.

Menderakuntzan, ordea, perpaus bat nagusia da (aditza ez da
aldatzen), eta bestea, mendekoa (aditzak itxuraldatze handia jasan
dezake).
Indarra aplikatu diogun arren, gorputza ez da higitu.
Fisikako azterketa duenez, garaiz iritsiko da.

Menderakuntzari subordinazio izena ere ematen zaio.
– Juntaduran, aditza ez da aldatzen, eta hitz solteen bidez egiten da
lotura:
baina, eta, baizik, alde batetik/bestetik...
Alde batetik, aldagaiak ordezkatu dira; bestetik, koefizienteak biderkatu dira.

Menderakuntza, ordea, mendeko esaldiko aditzak aldaketak jasaten
ditu erlazio-hizkien bidez:
-(e)n, -(e)n arren, -(e)n bezala, -(e)la, ba-,...
Ondoko irudian ikus daitekeen bezala, izen bereziak hartzen dituzte.

Gainera, mendeko esaldiko aditza jokatu gabe badago, aditz-izenaren
edo aditz-partizipioaren bidezko aldaketak daude menderakuntzan:
-t(z)ea, -t(z)en, -t(z)eko,-t(z)earren...
Ohitura dago prismaren aurpegi paraleloak plano horizontalean irudikatzeko.

– Juntaduran bi atalak ordena jakinean ordenatu behar dira gehienetan.
Ordena aldatuz gero, esanahia ere aldatzen da batzuetan, hitz berberak
darabiltzaten bi esaldi hauetan ikus daitekeen bezala:
Fisikako azterketara joan zen, baina berandu iritsi zen.
Berandu iritsi zen, baina Fisikako azterketara joan zen.
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Menderakuntzan emanikoak, aldiz, esanahi bera dute ordena aldatu
arren, beste bi esaldi baliokide hauetan ikus daitekeen bezala:
Berandu iritsi bazen ere, Fisikako azterketa egin zuen.
Fisikako azterketa egin zuen, berandu iritsi bazen ere.

Hain zuzen, azken ezaugarri honek bidea ematen digu askotan esaldi
elkartuaren ordena beste era batean antolatzeko, beti ere hobeto
komunikatzeko asmoz.
26.3.3.2. Testu osoaren kohesioa
Aurreko azpiatalean esaldien barneko kohesioa aztertu ondoren,
oraingoan testu mailako kohesioa eta konexioa aztertuko ditugu. Hasteko,
lotura diskurtsiboaz arituko gara, diskurtso osoa batasun modura hartzeko
eta testu osoan zehar agertzen diren elementuak batasun horren osagaitzat
ondo identifikatu ahal izateko.
Gehiago zehaztuz, testuaren kalitatea bermatzeko, testu mailako kohesioa
behar da, preseski, irakurleak eragozpenik gabe identifikatu ahal ditzan
testuan ageri diren izenak (kontzeptuak, gauzak, pertsonak…) eta zuzen har
dezan aditzari buruzko informazioa (subjektuak, objektua, denbora,
aspektua...). Beraz, bi mota hauetako kohesioak landu behar ditugu: izenkohesioa eta aditz-kohesioa. Horrez gain, konexio logikoa ere landu beharko
da, testu-zatiak (perpausak, paragrafoak, diskurtsoaren parteak...)
antolatzeko eta elkarrekin lotzeko. Elementu kohesio-sortzaile horiek
guztiak modu eskematikoan adierazi dira ondoko koadroan.

Has gaitezen, bada, izen-kohesioa zer den eta nola lortzen den azaltzen.
Izen-kohesioa kontzeptuen identifikazioari dagokio, eta atzera begira edo
aurrera begira egin daiteke. Gehienetan, aurretik agertutako elementu bati
erreferentzia egiten zaio, eta anafora deritzo. Horixe da, hain zuzen,
bigarren esaldian /hark/ edo /berak/ hitzak /Irati/ izen propioa adierazteko
betetzen duen zeregina:
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Kalean ikusi dut Irati. Baina hark/berak ez zekien zer gertatu den.129

Beste batzuetan, geroago agertuko den elementuari: halakoetan katafora
esaten zaio. Zeregin hori du lehenengo esaldiko /hemendik hara/ horrek.
Hemendik hara joan zen; alegia, Bilbotik Donostiara.

Modu desberdinetan gauzatu daitezke anafora zein katafora:
– Pronominalizazioa erabiliz, alegia, pertsona-izenordainak (ni, zu,
gu...) edo izenordain gisa ageri diren determinatzaileak (hau, hori,
hura...) erabiliz:
Osaba Patxi eta osaba Petti mugaren alde banatan bizi ziren. Hura, aitaren
anaia, hegoaldean; bestea, amaren neba, iparraldean.

edo erreferentzia argiko aditzondoak erabiliz:
Kirmen bere jaioterrira joan zen udan. Bertan beste nobela bat idatzi zuen.

edo makulu-hitzak erabiliz:
Kalitatezko testuen ezaugarriak honako hauek dira: ...

– Ordezkapen lexikala eginez, hots, izen batek ordez beste izen
baliokide bat erabiliz, ondo identifikatzeko modukoa. Helburu hori
modu desberdinetan lor daiteke, hala nola sinonimoak erabiliz:
Mendearen bukaera aldean agertu diren aireontziak. Wright anaiak fabrikatu
zuten lehehengo hegazkin tripulatua 1903an eta Louis Blériot izan zen
aireplano batean Mantxako itsasartea lehen aldiz igaro zuena, 1909an.

edo hiperonimia/hiponimia erabiliz, hau da, lehenengo hitzaren
esanahi bertsua baina zabalagoa (<) edo murritzagoa (>) duena, eta
ondo identifikatzeko balio duena:
Gure alaba frantsesa ikasten ari da, eta hainbat film ikusten ditu hizkuntza
horretan.
frantsesa < hizkuntza
Etxean ez dugu konpainiako animaliarik. Azken urteotan modan jarri da
txakurrak etxebizitzetan edukitzea, nahiz eta zaunkari horiek hainbat arazo
sortzen duten hirietan.
animalia > txakur > zaunkari

edo perifrasia eginez, alegia, hitza hitz-multzo batez ordezkatuz:
lehoia < oihaneko erregea

edo munduaren ezaguera partekatuan oinarrituz:
Axular < idazle, Sarako erretore, Lapurdiko eskolako kide...

– Elipsia eginez, aipatu beharreko izena isilduz, baina hutsune hori
nabarmen adieraziz, Behi euskaldun baten memoriak liburuko pasarte
honetan Atxagak egin duen bezala:
Ni heldu ondoren hamabi behi izan ginen Balantzategin, bost [behi] gorri eta
zazpi [behi] beltz. Gehienak [Behiak] makalak ziren...
129

Adibideetan, izena bera letrakera lodiz azaltzen da, eta anafora, letrakera etzanez.
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– Determinatzaileak erabiliz (artikulua, erakusleak edo zenbatzaileak):
Hori galdetu diogu irakasleari, eta hark ondo azaldu digu ebazpena.
Bost urte zituen Gernikara joan zenean. Han lagun handiak egin zituen.
Nahasteak bahetu egin daitezke iragazkietan zehar, zeintzuek tamaina jakin
batekoak baino handiagoak diren partikulak erretenitzen dituzten.
Ondoren, iragazkian gelditutakoak xehetzeko makinara itzultzen dira berriz.

Bistan denez, kohesioa lortzeko, komunztadura zaindu behar da.
– Hitzak errepikatuz:
Gizakia aro berri batean murgildu zen. Kolonianismoaren aroari bukaera
emanda, ingurumen eta naturaren aroan sartu ginen.

Nekagarri gerta daitekeen baliabide hau beharrezkoa izaten da
askotan, sarritan ez baitago bestelako aukerarik.
Testu mailako kohesioa bermatzeko bigarren osagaia aditz-kohesioa da.
Aditzaren inguruko informazioa modu koherentean emateari dagokio, eta
aditzaren subjektu, ekintza, denbora eta aspektuaren identifikazioa argi eta
garbi egitearekin dago lotuta. Esate baterako, jarraian datorren testu luze
honetan kontuan hartu dira aditzen aspektuak modu koherentean:
Bi polarizazio-mota daude, E moduak eta B moduak. Lehenak grabitaziouhinen bidez sor daitezke, baina baita unibertsoan dagoen materiarekin
lotutako beste fenomeno batzuen ondorioz ere. B moduak, aldiz, jatorrizko
grabitazio-uhinek baino ezin dituztela sortu uste izan da, nahiz eta iaz SPT
teleskopioarekin egindako detekzioan ikusi zuten leiarren bidez ere sor
daitezkeela. Hala ere, leiarren bidezkoa dela baztertuz gero, polarizazio-mota
hori aurkitzeak frogatuko luke grabitazio-uhinak existitzen direla, eta, aldi
berean, haiek iragartzen dituzten teoriak zuzenak direla.
Elhuyar aldizkaritik hartua

Hain zuzen, letrakera lodiz aspektu burutugabea adierazi da, letrakera
etzanez, aspektu burutua, eta azpimarraturik, etorkizuneko ahalera erreala.
26.3.3.3. Testuaren kohesio logikoa. Konexiozko elementuak
Testuaren izen- eta aditz-kohesioaz gain, testu-zatien arteko konexioa ere
landu behar da, ideiak antolatzeko eta modu logikoan elkarrekin lotzeko.
Diskurtsoa garatzeko era askotako elementuak erabiltzen dira konexioa
lortzeko, konektore modura, hau da, testu-zatien arteko lotura lineala
egiteko, ideiak ideiekin lotzeko. Eta horretarako, zenbait motatako
baliabideak erabiltzen dira, hala nola antolatzaileak, lokailuak, intonazioa,
puntuazioa… jarraian banan-banan aipatuko ditugunak.
– Antolatzaileak testua antolatzeko balio duten hitzak edo hitz-multzoak
dira. Hainbat motatakoak daude, eta hemen, exhaustiboak izateko
asmorik gabe, sailkapen txiki batean aurkeztuko ditugu.
• Batzuek testu-atalen hasiera adierazten dute:
Hasteko,... Lehenik eta behin,... Aztertuko dugun gaian,...
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• Beste batzuek jarraipena adierazten dute:
Horren ondoren,... Era berean,... Bigarrenik,...

• Badira, halaber, atalen bukaera adierazten dutenak:
Amaitzeko,... Laburbilduz,... Azkenik,..

• Ordena adierazten dutenak:
Arestian esan bezala,... Are gehiago,... Gisa berean,...

• Aipamenak egiteko balio dutenak:
Irakurri dugunez,... Dirudienez,... Hainbat adituren iritziz,...

• Ideiak indartzekoak:
Esan dugunez,... Zehatzago esanda,... Hariari jarraituz,...

• Ideia berriak txertatzekoak:
Gainera,... Halaber,... Bestalde,...

• Adibideak ematekoak:
Adibidez,... Esate baterako,... Konparazio baterako,...

– Bestetik, lokailuak ditugu. Lokailuak dira testuko zatien arteko erlazio
semantikoak adierazten dituzten lotura-elementuak. Mota askotako
erlazioak adieraz daitezke lokailuen bidez:
• Emendiozkoak: ere, gainera, bestalde, halaber, orobat…
• Aurkaritzakoak: ordea, berriz, aldiz, aitzitik, nolanahi ere, nolanahi den,
ostera, alabaina, den den, dena dela, hala ere, hala eta
guztiz ere...

• Ondoriozkoak: beraz, hortaz, bada, orduan, hala, honelatan, bada, ...
• Kausazkoak:

zeren, zergatik, alabaina, bada, izan ere...

• Hautakariak:

bestela, bertzenaz, osterantzean…

Oro har, lokailuak bi komaren artean idazten dira, edo puntu baten eta
koma baten artean (esaldiaren hasieran daudenean) edo koma baten
eta puntu baten artean (bukaeran daudenean)
Lokailu asko aditzondoak (adberdioak) dira, izatez. Baina lokailu
modura jokatzen dutenean, komen artean jartzen dira:
Ezin izan daiteke bestela. (aditzondoa)
Bestela, irakasleak proposatuko du egin beharreko lana. (lokailua)
Ez dizu berriz esango. (aditzondoa)
Euskarazko joskeran, berriz, SOA hurrenkera erabiltzen da (lokailua)

Testu tekniko-zientifikoetan askotan erabiltzen dira antolatzaileak eta
lokailuak, mota guztietakoak. Adibide gisa, ingeniaritzako testu errealetatik
ateratako adibideak aipatuko ditugu jarraian. Hiru testu dira, eta horietan
letrakera lodiz markatu ditugu makulu-hitz horiek. Ikus daitekeenez, oso
kontuan hartu dira puntuazio-markak:
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1. Berez, energia-iturri terminoak naturatik energia lortzeko erabiltzen den
edozein baliabide adieraziko luke; hartara, gure organismoak erabiltzen
dituen energia-iturriak ere sartuko lirateke terminoaren ohiko adieran
(esaterako, elikagaietan metatuta dagoen energia kimikoa, larruazaletik
jasotzen dugun eguzki-erradiazioa eta abar). Hala ere, eskuarki aplikazio
teknologikoetarako behar den energia lortzeko baliabideez ari gara energiaiturriak terminoa aipatzen dugunean.
Horiek horrela, gizateriak naturako energia-iturriez baliatzeko, eta energiamota bat beste batean transformatzeko garaian-garaian garatu dituen
teknologiak deskribatuz konta liteke gizateriaren historiaren bertsio bat.
2. Gizakiak historian zehar erabili dituen naturako energia-iturriak
dibertsifikatuz joan dira. Historikoki, bere gorputzaren eta abereen energia
mekanikoaz landa, erregaien bero-energia izan zen gizakiak aprobetxatzen
ikasi zuen lehen energia-mota, sua aurkitu zuenean, eta, geroago,
itsasontziak bela bidez higiarazten ikasi zuenean. Gerora, haizearen eta urlasterraren energia mekanikoaz baliatzeko teknologia garatu zen
(belaontziak, haize- eta ur-errotak…).
Energia-iturriez baliatzeko aldaketa nabarmena gertatu zen iraultza
zientifikoaren eta horren eskutik etorri zen industria-iraultzaren ondorioz,
XIX. mendean. Lurrun-makina da mugarri nagusietakoa (gainera,
asmakuntza horrek garrantzi handia izan zuen zientzian bertan,
termodinamikaren sorreran hain zuzen ere). Garraioa (trena, lurrunpropultsioko itsasontzia) eta industriako makineria izan ziren. Ondoren,
mende haren amaieran, teknologia elektrikoa ekoizten hasi zen: lurrunmakinaren bidezko sorgailua eta zentral hidroelektrikoa.
3. Esan dugunez, Newtonen ekuazioek izaera bektoriala dute; hortaz, osagai
tridimentsionalak aztertu behar dira, banan-banan; nolanahi ere, ekuazioak
ebazteko modukoak izan daitezke partikula bakarraren kasuan. Arazoa
gehiago korapilatzen da partikula-sistemen kasuan eta, bereziki,
higidurarako posibilitateak murrizten dituzten loturak daudenean.
Loturen ondorioz, higidura-ekuazioak ez dira elkarrekiko independenteak,
eta, gainera, higidurarako baldintzak ezartzen dituzten lotura-indarrak ezin
izaten dira aldez aurretik ezagutu. Arazo praktiko latzak ditugu, hortaz.
Arazo horiek gainditzeko, mekanika analitikoan koordenatu orokortuak
erabiltzen dira; horien bidez, sistema mekanikoak dituen askatasun-graduak
definitzen dira. Kasurako, N partikula puntualez osaturiko sistema
mekanikoa badugu eta partikula horien artean k lotura baditugu, partikulei
dagozkien 3N koordenatuetatik soilik izango dira independenteak, hots,
sistema horrek n askatasun-gradu izango ditu.

26.3.4. Erregistroaren araberako egokitasuna eta modalizazioa
Oraingoan testuaren sortzaileak testuaren aurrean hartzen duen jarrerari
buruz mintzatuko gara; betiere, erregistroaren egokitasuna eta zehaztasuna
kontuan izanik. Hizkuntza-erregistroa zer den azalduz abiatuko gara, gero
testuaren modalizazioa zer den ikusteko, ondoren erregistroaren araberako
aldakortasuna nabarmentzeko eta, azkenik, testu teknikoetan erabili ohi den
erregistro akademikoaren zenbait ezaugarri azpimarratzeko.
Testua egokia izan dadin, kontuan izan behar dira, besteak beste,
solaskideak edo irakurleak nor diren, erabilera-eremua zein den, testuaren
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sortzailea nor den. Horretarako, funtsezkoak dira bi egokitzapen-prozedura
hauek: diskurtsoaren modalizazioa eta hizkuntza-erregistroa.
26.3.4.1. Modalizazioa
Modalizazioak adierazten du testuaren sortzaileak testuarekin hartzen
duen inplikazioa edo jarrera. Gertaera baten aurrean duen iritzia edo jarrera
markatzen du. Inplikazioa markatzen duten hitzak modalizatzaileak edo
modalizazio-markak dira.
Modalizatzaile askok subjektibotasuna adierazten dute. Izatez, hizkera
tekniko-zientifikoaren ezaugarri ohikoak zehaztasuna eta objektibotasuna
dira. Horregatik, bi ezaugarri horiek ez dituen esaldi edo testu-zati bat
agertzen denean, nola edo hala adierazi behar izaten da baieztapena ez dela
erabatekoa; horretarako, hitz bereziak erabiltzen dira, modalizatzaileak,
testu sortzailearen urruntasuna edo inplikaziorik eza adierazten dutenak.
Modalizatzaileak kategoria askotakoak izan daitezke: adjektiboak,
aditzondoak, izenak, esamoldeak... Lau jarrera edo inplikazio hauen arabera
sailka daitezke:
– Ziurtasuna adierazten den ala ez (egia / faltsua).
– Probabilitatea den ala ez (litekeena / ezinezkoa / hipotetikoa).
– Beharrizana dagoen ala ez (nahitaezkotasuna ala ez).
– Balioespena egiten den ala ez, eta balioespena bera nolakoa den (ona /
txarra, onuragarria / kaltegarria, nahi / nahi ez).
Adibide gisa, ondoko testu tekniko-zientifikoetan, modalizazio-markak
letrakera lodiz nabarmendu dira:
Demagun tanta esferikoak ditugula; orduan tanten azalera (∝ r2) tanten
bolumena (∝ r2) baino astiroago egiten da txiki.
Berrogeita hamar urte barru agortu egingo dira petrolio-erreserbarik Lurrean
(benetan / argi eta garbi / zalantza izpirik ez dago / ziur asko).
Whorf-en ustez, hizkuntzak pentsamendua baldintzatuko luke, eta hizkuntza
deberdinak darabiltzaten pertsonek desberdin ikusiko lukete mundua.
Bigarren osagaia (oso urrun / ehunka kilometrora / 300-500 km-ra / gutxi
gorabehera 400 km-ra / 478 km-ra / zehazki 478 km-ra) aurkitu zuten.
(Zoritxarrez / zorionez / bitxia badirudi ere), hazkunde azkarreko basolandaketek garrantzi ekonomiko, ekologiko eta sozial handia dute Euskal
Herrian.

Baina horrez gain, testua nork sortua ere adieraz dezake, horrek dakarren
baliagarritasuna eta inplikazioa nabarmenduz. Esate baterako, adibide
hauetan, testua nori dagokion adierazten da:
– Erantzulerik gabeko enuntziatua:
Petrolio-hobiak agortu egingo omen dira 2050. urterako.
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– Erantzulea gizarte osoa/zientzialarien komunitate jakin bat:
Zientzialari gehienek onartzen dute euskaldunak antzinatik bizi garela
euskoakitaniar eskualdean.

– Erantzulea beste norbait da, baina ezaguna:
Einstein-ek (1905) lan horretan postulatu zuen lehen aldiz argiaren
abiaduraren aldaezintasunaren printzipioa.

– Erantzulea testuaren beraren ekoizlea da:
Bi materialen portaeran desberdintasun nabari bat aurkitu dugu.

26.3.4.2. Hizkuntza-erregistroa
Hizkuntza-erregistroa da egoeraren ezaugarrien arabera testuaren
sortzaileak aukeratzen duen hizketa-modua: hiztun bakoitzaren erregistroak
dira komunikazio-egoera desberdinetan egiten diren hizkuntza-baliabideen
aukerak.
Ez dira nahastu behar erregistroak dialektoekin; izan ere, dialektoak eta
erregistroak argiro bereizten dira, nahiz eta erregistro batzuetan dialektoa
erabiltzea da den ezaugarri behinena. Dialektoa erabiltzailearen jatorriaren
araberako berezko hizkuntza-aldaera kolektiboa da, herri edo eskualde
bereko hiztun-komunitateak partekatua: hiztunaren jatorria zein den
araberakoa, hots, nongoa den edo zein klase sozialekoa den... araberakoa,
eta ahozkoan agertzen da gehienbat, idatzizko forma estandarra ere baduen
arren. Aldiz, erregistroa egoera jakinetako erabileraren araberako hizkuntzaaldaera pertsonala da, eta hiztunak berak aukeratzen du zenbait faktoreren
arabera: zer egiten ari den, zein arlotan eta hizketan norekin ari den...
Hiztun trebeak hainbat erregistro menderatzen ditu aldi berean, eta
badaki komunikazio-egoera bakoitzera egokitzen eta aukeratzen. Adibidez,
edozein ikaslek ahots-tonua aldatzen du (jaso duen heziketaren eraginez),
nori zuzentzen ari zaion kontuan izanik: irakasleari, lagun bati edo ezezagun
bati den, desberdin hitz egingo dio. Irakasleak berak ere ez du modu berean
hitz egiten lagunartean edo klasea ematen ari denean. Gurasoek ez dute era
berean hitz egiten beren artean edo seme-alabekin aritzean (txikiak
direnean, batez ere). Gazteek ez dute berdin hitz egiten adin berekoekin edo
aitona-amonekin. Eta abar.
Kasuan kasuko erregistroa aukeratzean, hainbat «erabaki» hartzen ditugu
erabiliko dugun hizkera-moldeari dagokionez, eta horrek zerikusia du
hizkerari eman nahi dizkiogun ezaugarrietan:
– Ez da gauza bera lagunartean hitz egiten egotea edo egoera formal edo
ofizialetan geure jardunari kutsu jasoa eman nahi izatea. Hainbat
ezaugarri desberdin dituzte lagunarteko erregistroak eta irakaskuntza
arautuko erregistro ofizialak, bai ahozkoan eta baita idatzizkoan ere.
Ondoko koadroetan zenbait erregistroren ezaugarri batzuk ageri dira.
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Lagunarteko erregistroaren eta erregistro jasoaren zenbait ezaugarri
Lagunartekoa

Jasoa

Hurbiltasuna bilatzen da,
adiskidetasuna markatzeko (hika)
Ahoskera arrunta, silaben
kontrakzioak eginez
Kezkarik ez gramatikarekin
Kontrakzioak ortografian ere
Lexiko arrunta
Arrunkeriak esatea libre

Urruntasuna bilatzen da, errespetua
markatzeko (zuka)
Ahoskera zaindua estandarra
adierazteko
Gramatika zuzena
Ortografia zaindua (idatzian)
Lexiko zehatza
Arrunkeriak saihestea

– Bestalde, ez da gauza bera modu orokorrean jardutea, edozein
pertsonarentzat, edo espezialisten aurrean aritzea, gai guztiz
teknikoaz. Bigarren kasuan, terminologia espezializatua eta arloko
fraseologia erabili beharko dira, eta kontzeptuak doitasunez adierazi
beharko dira, bereziki testu idatzietan.
Erregistro orokorraren eta espezialitateko erregistroaren zenbait ezaugarri
Orokorra
Doitasun handirik gabea
Teknizismorik gabeko hizkera
Edonork ulertzekoa

Espezialitatekoa
Doitasuna
Terminologia espezifikoa
Esamolde espezifikoak

– Oso desberdinak dira ahozko testua eta idatzizkoa, ondoko koadro
eskematikoan ikus daitekeen bezala.
Ahozko eta idatzizko erregistroen arteko zenbait desberdintasun
Ahozkoa
Hiztunak bitarteko natural asko
erabiltzen ditu:
− euskalkiko formak,
− ahoskera,
− intonazioa,
− kode ez-berbalak (keinuak).
Bestalde, ahozkoa bat-batekoa da,
ia pentsatu gabe sortua:
− berehala esaten da,
− akatsak gerta daitezke,
− soinua momentuan deusezten
da, hots, galkorra da.

Idatzia
Idazleak denbora du diskurtsoa
lantzeko:
− euskara estandarreko formak,
− arauak eta ortografia,
− kontsultak eta berrirakurketa,
− zuzenketak.
Testua ez da berehala sortzen;
forma egokia lortzeko aldatzen da:
− ondo hausnartzen da,
– zehatzagoa izan daiteke,
− betiko geratzen da, hots,
iraunkorra da.

Izatez, testu natural bakarra ahozkoa da, testu bizia, baina une batean
sortu eta desegiten da. Idatzitako testua arauetan dago oinarrituta, eta
artifiziala da, baina, bestetik, ez da une batekoa, ez du ahozkoaren
freskotasunik; ordea, denbora-tarte luzean presta daiteke, landu egin
daiteke, forma egokiak bilatzeko kontsultak egin daitezke, behin eta
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berriro zuzendu daiteke. Horregatik, testu idatzi zehatzagoa izan
daiteke, baina behin argitaratu ondoren, hilda dago, fosil baten
antzera, betiko berdin.
26.3.4.3. Erregistro akademikoa
Erregistroen artean, irakasgai honetan testu zientifiko-teknikoetan
erabiltzen den erregistro akademikoa interesatzen zaigu, ingeniaritzakoa
bereziki. Erregistro akademikoa idazkera estandarraren estilo zainduaren
gainean eraikitzen dira. Hori hasieratik onartu beharreko eskaria edo
baldintza da. Nolanahi den, erregistro akademikoetan helburu nagusia
komunikazio zientifikoa egokiro bideratzea denez, egokitasunaren izenean
zenbait estrategia erabiltzen dira, esaldiak argi, zehatz eta erraz
prozesatzeko modukoak izan daitezen. Eta horretan, berebiziko garrantzia
dute esaldiaren antolakuntzak, hitz-hurrenkerak, terminologiak eta
nominalizazioek.
26.3.4.3.1. Esaldien antolakuntza eta hitz-ordena
Adibidez, aztertu bi hurrenkera hauen egokitasuna. Zure ustez, zein da
egokiena? Zergatik?
Aristotelesek negua hurbiltzean enarak, zapoen eta sakelen antzera, padura
eta lokaztietan lurperatzen zirela uste zuen.
Aristotelesek uste zuen negua hurbiltzean enarak padura eta lokaztietan
lurperatzen zirela, zapoen eta sakelen antzera.

Ziurrenik ere, bigarrenari egokiago iritziko diozue, subjektua eta aditza
elkarren ondoan doazelako eta aditza deklaratiboa delako, eta subjektua eta
aditza biak batera irakurtzean lasai geratzen zaretelako, gero etorriko den
informazioaren zain. Lehenengo esaldian, ostera, subjektua esaldiaren
hasieran eta aditza amaieran egonik, asko itxaron behar da aditz
deklaratiboa irakurri arte, eta urduritasunez hartuko duzue informazioa,
zertara datorren ulertu gabe, azken uneraino.
Antzera gertatzen da beste adibide hauetan ere: bigarren idazkera
egokiagoa da komunikazioaren ikuspuntutik, irakurlea lehenengo unetik
geratzen baita informaturik:
Toyotak gainekoizpena maiztasun handiz gertatzen dela eta xahutzerik
txarrenetakoa dela ondorioztatu zuen.
Toyotak ondorioztatu zuen gainekoizpena maiztasun handiz gertatzen dela
eta xahutzerik txarrenetakoa dela.
Errefrakzio-indize horrek λ = 1 550 nm-ko izpiak guztiz islatuko ditu, eta
gainerako uhin-luzerak ez .
Errefrakzio-indize horrek guztiz islatuko ditu λ = 1 550 nm-ko izpiak, eta
gainerako uhin-luzerak, ez.

Hain zuzen, subjektua eta aditza hurbiltzeak erraztu egin du komunikazioa
eta egokiago bihurtu ditu esaldiak.
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26.3.4.3.2. Terminologia eta nominalizazioa
Liburuan zehar behin eta berriro aipatu dugunez, erregistro akademikoan
bestelako erregistroetan baino garrantzi handiagoa du terminologiak; beraz,
horretaz ez gara luzatuko. Baina bada horrekin batera doan beste joera bat,
termino trinkoak sortzeko asmoz askotan erabiltzen dena: nominalizazioa,
alegia, aditzetatik izenak ateratzea, kontzeptu tekniko korapilatuak
izendatzeko. Hori dela eta, sarri eztabaida sortzen da nominalizaziorik
erabili behar den bai ala ez.
Euskarazko nominalizazioan, aditzoinari atzizki bat gehitzen zaio, hortik
aditzarekin zerikusia duen prozesu teknologikoak izendatzeko. Adibidez,
honelako nominalizazioak erabiltzen dira:
-t(z)e
-pen
-keta

argitze, hedatze, ikuste...
hedapen, argiztapen, luzapen...
ebaketa, jasoketa, ijezketa...

Oro har, estilo-liburuetan aldarrikatzen den ideia bat da nominalizazioa
gehiegi ez erabiltzea; izan ere, nominalizaziorako joera estilo txartzat
hartzen da. Komunikabideetako testuetan aplikagarria izan daiteke hori,
ondoko adibideko bi bertsioetan ikus daitekeen bezala:
Informazioaren bilketarako eta lanketarako tresna egokiak
ebaluaketak.
Informazioa biltzeko eta lantzeko tresna egokiak dira ebaluazioak.

dira

Zalantzarik gabe, bigarrena da egokiena, hots, nominalizaziorik gabea.
Ordea, erregistro akademikoen bereizgarritzat hartzen da nominalizaziorako
joera. Hain zuzen, beste testuinguru batzuetan egokia, funtzionala eta,
askotan ezinbestekoa gertatzen zaigu izen-sintagmetara jotzea:
Ozeano-hondoaren hedapenaren aldeko froga.
Ozeanoaren hondoa hedatzen doalako hipotesiaren aldeko frogak.
Barneko anatomiaren disekzioa eta azterketa.
Barneko anatomia disekzionatzea eta aztertzea.

Kasu horietan egokiagoak dira nominalizazioak. Nolanahi den, tentuz eta
arduraz erabili behar da nominalizazioa, gehiegikeriarik ez egiteko. Kasu
batzuetan oso egokia izaten da, termino berriak sortzeko eta termino modura
erabiltzeko; halaber, oso praktikoa gertatzen da liburuetako ikasgaien
izenburuetan edota atalen izenburuetan, baina baliabide hori gehiegi erabili
gabe. Hori dela eta, testuaren kalitateari begira, azken idazketa prestatzen
gabiltzanean, lagungarri izaten da forma ez nominalizatuak saiatzea, eta
aukera posibleen artean naturalena hobestea. Esate baterako:
Prezioen igoera gertatzen denean...
> (h.) Prezioak igotzen direnean...
Klimaren aldaketa gertatzen ari da
> (h.) Klima aldatzen ari da.
Baina /klima-aldaketa/ terminoa oso egokia da beste testu batzuetan.
Berogailuaren erabilerarako oharrak
> (h.) Berogailua erabiltzeko oharrak
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Laburbilduz, hiztun arruntaren zentzunak erakusten digu erregistro
akademikoan galbitzanean ez ditugula gehiegi erabili behar deformazio
profesionaltzat har daitezkeen baliabideak, eta, gainera, naturaltasuna eta
sinpletasuna ere badirela kalitatearen ezaugarriak.
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abere-izena, 270
abiadura (magnitudea), 134, 162
abiadura angeluarra (magnitudea),
140
abiadura bektorea, 146
abiapuntuko hizkuntza, 319
adarrak (kuba konikoenak), 206, 207
adberbioak ik. aditzondoak
adiera espezializatua, 63
adierazpen matematiko-fisikoen
ortotipografia teknikoa, 143
adierazpen matematikoak, 143
adierazpen sinbolikoa, 304
adierazpen tridimentsionala, 216
aditz deklaratiboa ik. aditz
deklaratzailea
aditz deklaratzaileak, 332, 345
aditz elkartu-eratorriak, 285
aditz eratorriak, 274
aditz teknikoak, 285
aditz-flexioak, 265
aditz-flexioak, 49
aditz-izenak, 336
aditz-jokoa, 265
aditz-kohesioa, 337, 339
aditz-partizipioa, 336
aditz-sintagmak, 310
aditzaren komunztadura, 187
aditzaren erregimena, 325, 334, 335
aditzoina + izen motako
konposizioa, 283
aditzondo eratorriak, 275
aditzondoak, 340
adjektibo erreferentzial konplexuak,
306
adjektibo erreferentzialak, 85, 91,
301, 303
adjektibo-sintagmak, 310
agregazio-egoera, 227
aholkulari linguistikoak, 244
ahoskera naturala, 257
ahoskera, 61
ahots-tonua, 343

ahozko diskurtso naturala, 122
ahozko erabilera erreala, 325
ahozko hizkuntza naturala, 20
ahozko irakurketa, 157
ahozko komunikazioa, 67
aieruak (aposizioetan), 288
akrilonitrilo butadieno estirenoa
(ABS), 239
akronimoak, 291, 296
Alberdi, A., 328
Alberdi, X., 326
albo-aurpegi oblikuoak, 210
albo-aurpegi triangeluarrak, 210
albo-aurpegiak (prismarenak), 209
albo-aurpegien altuerak
(piramidearenak), 211
albo-ertzak (piramidearenak), 211
albo-gainazal biribila (konoarena),
212
albo-gainazal biribila, 211
aldaera diafasikoak, 38
aldaera diatopikoak, 38
aldaera estandarra, 33, 38, 44, 47, 74
aldaera ez-estandarrak, 74
aldaera funtzionalak, 33, 38, 42, 50
aldaera geografikoak, 32, 38
aldaera ofizial estandarra, 43
aldaera soziologikoak, 38, 43
aldagai bektorialak, 145
aldagai eskalarrak, 145
aldaketa fonetiko-ortografikoak,
255, 260, 306
aldaketa fonetikoa, 257
aldaki formala, 242
aldaki kontzeptuala, 242
aldakia, 242
aldakiak (terminoenak), 248, 305
aldea (angeluena), 199, 201
aldea (poligonoa erregularrarena),
201
aldehidoa, 238
alderantzizko eragiketa, 182
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alderantzizko funtzio
trigonometrikoak, 146
alderdi kognitiboa (terminoena), 245
alderdi linguistikoa (terminoena),
245
alderdi soziala (terminoena), 245
alkanoak, 237
alkenoa, 238
alkinoa, 238
alkohola, 238
alotropoak, 233
altuera (piramidearena), 211
altuera (prismarena), 209
altuera (triangeluarena), 201
altxaera, ik. aurretiko bista
Alvarez Enparantza, J.L.; ik.
Txillardegi
ama-hizkuntza, 21
ama-hizkuntza, 324, 325
amida, 238
amina, 238
ampere (unitatea, A), 135, 136, 137,
161
anafora, 337
Anaitasuna (aldizkaria), 70, 71
analisi dimentsionala, 161
analogia, 247
analogiazko eraketa, 251
analogo tridimentsionala, 214
anbiguazioa, 242
anbiguotasuna, 242
angelu auzokideak, 200
angelu betegarriak, 200
angelu diedroa, 199
angelu erdinskribatua
(zirkunferentzian), 204
angelu inskribatua
(zirkunferentzian), 204
angelu kamutsa, 200
angelu laua (magnitudea), 136, 140,
161, 163
angelu lauak, 199, 200
angelu nulua, 199
angelu osagarriak, 200
angelu solidoa (magnitudea), 136,
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angelu zentrala (zirkunferentzian),
204
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angelu zirkunskribatua
(zirkunferentzian), 204
angelu zorrotza, 200
angelu zuzena, 200
angelu-neurgailua (angelugraduagailua), 199
angeluak, 163
angeluak, 199
angeluen sailkapena, 200
angstrom (unitatea, A), 141
animalien hizkuntza, 20
anioiak, 236
-ano atzizkia, 237
antolatzaileak, 91, 337, 339, 340
antonimoak, 83
antzingizakia, 23
Añibarro, P.A., 68
apaingarri-izena, 271
aparatuak (aposizioetan), 288
aparatuak, 270
aposizioa (siglekin), 291, 293, 294
aposizioa, 280
aposizioa, 286
aposiziozko hitz-elkarketa, 252
apotema (piramidearena), 211
apotema (poligonoa erregularrarena),
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71, 72
arau akademiko-zientifikoak, 35
arau akademikoak, 324
arau estandarrak, 75, 324
arau fonologikoak, 28
arau morfologiko-sintaktikoak, 35
arau morfosintaktikoak, 326
arau ortografiko estandarrak, 260
arau ortografikoak, 326
arau ortotipografikoak, 134
arau pragmatikoak, 27, 248
arau sintaktikoak, 28
arau soziopragmatikoak, 33
arauak (aposizioetan), 288
arazo terminologikoak, 195
ardatz erreala (hiperbolarena), 207
ardatz irudikaria (hiperbolarena),
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ardatz koordenatuak, 217
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ardatzerdi nagusia, 205, 207
ardatzerdi txikia, 205
area (unitatea, a), 141
Aresti, G., 70, 71, 76
argi-intentsitatea (magnitudea), 135
argi-urte (unitatea, l.y.), 141
argotak, 43
argumentua (zenbaki
konplexuarena), 147
aritmetika, 156
arkua (zirkunferentziarena), 203
arrazoia (ratio), 164, 165
artikulu definitua, 307
artikulu entziklopedikoak, 316
artikulu zientifikoa, 327
artikulua (gramatikan), 339
artizkiak, 265, 266, 276
asintotak (hiperbolarenak), 207
aspaldiko euskal aurrizkiak, 276
aspektu burutua, 339
aspektu burutugabea, 339
aspektua (aditzarena), 265
asteko egunen laburdurak, 298
atal elektronegatiboa, 232
atal elektropositiboa, 232
atal negatiboa, 221
atal positiboa, 221
atalkako planoak, 214
atmosfera (unitatea, atm), 141
atomoak, 219
atributua, 282
atributuzko izen konposatuak, 282
atribuziozko hitz-elkarketa, 251
atto- aurrizkia (/a/ sinboloa), 138
Atxaga, B., 338
atzetiko bista, 216
atzizki pluralizatzaileak, 49
atzizkiak, 251, 265, 266
atzizkidun zenbakiak, 103
aurkaritzako lokailuak, 340
aurpegiak (poliedroenak), 208
aurretiko bista (altxaera), 216
aurrizkiak, 265, 266, 276
autonomia lexikoa, 279
axonometria, 216
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azalpen bisuala, 214
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azelerazio bektorea, 146
azido karboxilikoak, 238
azido-izaera, 235
azidoak, 235
azidotasuna, 231
Azkue, R.M., 69
Babelgo dorrearen mitoa, 23
Baionako zina, 9
baldintza estandarrak, 229
baliabide linguistikoak, 245
baliagarritasuna (testuarena), 343
balio espezializatudun unitateak
(BEU), 86, 92, 248
balioespena (modalizazioan), 342
baliokidetza-erlazioa, 117
bana-banako korrespondentzia, 2
bananketa semantikoa, 83
Bandrés. L.M., 12
banku terminologikoak, 313
barioia, 253
barizentroa (triangeluarena), 202
barne-angeluak (poligonoarenak),
200
barne-ezaugarriak, 324
baserri-hizkuntza, 70
basikotasuna, 231
Batasunaren Kutxa, 76
batasunerako aldaera, 43
batekoak (unitateak), 178
batekobestea, 164
batugaiak, 178
batuketa, 177
batura, 178
beharrizana (modalizazioan), 342
behe-limitea, 147
behetiko bista, 216
bektore-sinboloa (gezia), 145
Belaustegigoitia, J.M., 69
bentzenoa, 238
bentzenoaren deribatu
disubstituituak, 239
ber (berreketaren irakurketan), 181
ber/bir- aurrizkia, 276
berariazko esamoldeak
(espezialitateko hizkeran), 62
berariazko lexikoa (espezialitateko
hizkeran), 62
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berdin (berdintasun-zeinuaren
irakurketan), 178
Bergarako Biltzarra (1978), 72
bero-kantitatea (magnitudea), 142
berreketa (biderketa errepikatua),
181
berrekizuna, 181
berretzailea (esponentea), 181
berrezarpena (lexikoarena), 251
Berriatua, I., 71
berrikuntza fonologikoa, 250
BEU ez-lexikoak, 248
BEU ik. balio espezializatudun
unitateak
BEU lexikoak, 248
BEU linguistikoak, 248
bi unitate dituzten unitate lexikoak,
302
bider (biderketa-sinboloaren izena),
162, 180
biderkadura osoa, 180, 183
biderkadura partziala, 180, 183
biderkadura, 180
biderkagaiak, 180
biderkatzailea, 180
biderketa bektoriala, 146
biderketa eskalarra, 146
biderketa-taulak, 190
biderketa, 180
bihurdura, 199
bilatzaileak (Internetekoak), 243
bilioiko hainbeste (unitate
adimentsionala, ppb), 164
biltegi birtuala, 317
bira minutuko (unitatea, rpm), 140
biraketa-ardatza (esferarena), 213
biraketa-ardatza (zilindroarena), 211
biraketa-ardatza, 212
biraketa-gainazala, 211
biskositatea (magnitudea), 163
bistak (marrazketa teknikoan), 215,
216
bitarteko paralinguistikoak, 337
biunibokotasuna, 1, 82, 88, 242
biunibokotasunerako joera, 248
bolumen poliedrikoak, 208
bolumen-ehunekoa (disoluzioaren
osagai batena), 230
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bromoa (Br), 233
bukaerako on letrak maileguetan,
263
bukaerako or letrak maileguetan, 264
bukaerako s letra, 263
buruko, bururako (eragiketa
aritmetikoetan), 178
butanoa, 237
butiloa, 237
Cabré, M.T., 3, 6, 241, 242
Campión, A., 69
Cavaliere perspektiba, 217
Celsius eskala, 137
Celsius gradu (unitatea, ºC), 137
cgs sistema, 141
cis- aurrizkia, 239
Congreso de Estudios Vasco (Oñati,
1918), 34
Congreso Ortográfico (Hendaia,
1901), 34
corpus linguistikoak, 17, 51, 93
corpus linguistikoak, 244
corpus-plangintza, 51
coulomb (unitatea, C), 136, 161
Coulomben legea, 153, 193
datiboaren komunztadura, 49
datu linguistiko-demografikoak, 73
datu-banku terminologiko
eleaniztuna, 319
datu-banku terminologikoa, 317, 319
datu-bankuak, 316, 318
datu-baseak, 93, 301, 319
Davant, J.L., 10, 70
deitura-izena, 272
deka- aurrizkia (/da/ sinboloa), 138
dekaedroa, 208
dekagonoa, 201
deklinabide-atzizkiak idazteko araua,
169
deklinabide-atzizkiak, 49, 173, 174,
223, 228, 295
deklinabidea, 334
denbora (magnitudea), 135, 140,
145, 161
denbora-aditzondoa, 273
denominazioa (izendapena), 2, 242,
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deribatu halogenatua, 238
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deribatuen irakurbidea, 191
des- aurrizkia, 277
desberdintzak (aposizioetan), 288
determinatzaileak, 338, 339
determinazioa, 337
determinismo linguistikoa, 4
deuterioa (D), 220
dezi- aurrizkia (/d/ sinboloa), 138
dezimal, 112
-di atzizkia, 269
diagonalak, 202
diakronia, 37
dialektoak, 38, 47, 343
dialektoetako aldakiak, 326
diametroa (zirkunferentziarena),
203
diametroa (esferarena), 213
diatopia, 37
dibergentzia (eragile matematikoa),
147
dibulgazio zientifiko orokorra, 327
digitu arabiarra, 106, 139
digitu asko dituzten zenbakiak, 115
digituak, 102, 116, 144
diglosia-egoera, egoera diglosikoa,
52
diglosia, 51, 53
digramak, 48
dihidrogeno aurrizkia, 236
dimetilbentzenoa, 239
DIN arauak, 214
dina (unitatea, dyn), 141
dinitrobentzenoa, 239
dioxigenoa, 233
diru xehea, 173
diru-paperak (billeteak), 173
diru-unitate ofizialak, 173
diruaren deklinabidea eta joskera,
174
diruaren idazkera eta irakurbidea,
173
diskurtso idatzia, 128
diskurtso mintzatua, 128
diskurtso-komunitate espezializatua,
245, 324
diskurtsoaren antolakuntza, 324, 327
diskurtsoaren modalizazioa, 342
disolbatzailea (disoluzio batekoa),

357

229
disoluzioak, 229
disoluzioen konposizioa, 229
distantzia fokala, 205, 207
diziplinarteko jakintza, 243
diziplinartekotasuna, 243
dodekaedro erregularra, 209
dodekaedroa, 208
dodekagonoa, 201
dokumentu ofizialak, 319
Drezen, 2
-dun atzizkia, 273
-dun elementuen bidezko hedapena,
305
-dura atzizkia, 271
-e- epentetikoa, 169
e eta j letren ordainak maileguetan,
262
e zenbakia, 119
ebaki-puntuak (triangeluarenak), 202
ebaki-puntuak (zirkunferentzia eta
zuzenak), 202
ebakidura, 213
editore matematikoa, 126, 151
edozein (matematikako erabilera),
192
edukiera (bolumena), 172
edukiera (magnitudea), 140
edun aditz hipotetikoa, 284
edutezko hitz konposatuak, 284
egile-izena, 268
egile-izenondoa, 269
egilea, 281
egituradun sinboloak, 127, 130, 159
egituradun sinboloen irakurbide
teknikoa, 159
egiturazko arauak, 28
egoera komunikatiboa, 243
egokitasuna (testuena), 323, 324
egokitzapen fonetiko-ortografikoak,
239, 256
egokitzapen-prozedura, 342
egun (unitatea, d), 140
EHUko Euskal Hizkuntza eta
Komunikazio Saila, 317
ehunekoak (zentenak), 178
ehunekobesteak, ik. portzentajeak
eisnteinioa (Es), 253
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ekialdea (E), 194
ekialdeko nafarrera, 39
ekintza-izena, 271
ekintza, 281
ekonomia linguistikoa, 86, 124, 248,
291
ekuatorea, 194, 213
ekuazio linealak, 196
ekuazioak (aposizioetan), 288
ekuazioak esateko moduak, 155
ekuazioak idazteko arauak, 143, 152
ekuazioen ahozko erabilera, 155
ekuazioen azalpena, 156
ekuazioen irakurbide teknikoa, 156
elebitasun ofiziala, 292
elebitasuna, 51
Eleka Ingeniaritza Linguistikoa, 18
elektroi-volt (unitatea, eV), 141
elementu autonomoa, 279
elementu eta konposatu kimikoen
adierazpen sinbolikoen
deklinabidea eta irakurbidea, 221
elementu ez-metalikoak, 235, 236
elementu giltzarria, 246
elementu kimikoak, 219
elementu kimikoen idazkera, 219
elementu kimikoen izenak, 219, 224
elementu kimikoen sinboloen
indizeetako zenbakiak, 220
elementu kohesio-sortzaileak, 337
elementu metalikoak, 235
Elementuak (Euklides), 195
elementuaren oxidazio-zenbakia,
226
Elhuyar, 157, 288
elipsea, 205, 213
elipsearen elementuak, 205
elipsia, 337, 339
elipsoidea, 214
Elizalde, J., 69
elkarzuta, ik. perpendikularra
emendiozko lokailuak, 340
Enbata, 70
endekagonoa (undekagonoa), 201
eneagonoa (nonagonoa), 201
energia elektrikoa, 162
energia potentzial grabitatorioa, 248
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energia potentziala, 148
energia zinetikoa, 135, 148
Ensunza, M., 159
-era atzizkia, 267, 271
era uniboko estandarra, 232
erabilera (hizkuntzena), 258
erabilera-eremua, 167, 342
eragiketa aritmetikoak, 177
eragiketa aritmetikoen adierazpidea,
177
eragiketa matematikoetako
esamoldeak, 189
eragiketa trukakorra, 178, 180
eragiketa-mugak, 159
eragiketaren irakurbide teknikoa,
178
eragile bektorialak, 146
eragile diferentzial bektorialak, 147
eragile diferentzialak, 148
eraginkortasuna, 90, 91
erakunde ofizialak, 243, 324
erakusleak, 49, 339
erdarakadak, 255, 259
erdi-mailako puntua, 139, 140, 162
erdialdeko euskara (gipuzkera), 39
erdibidekoa (triangeluarena), ik.
mediana
erdibitzailea (segmentu batena), 198
erdikaria (angeluarena),199
eredu konposizionala, 326
ereduak (aposizioetan), 288
eremu bektorial baten dibergentzia,
148
eremu bektorial baten errotazionala,
148
eremu eskalar baten gradientea, 148
eremu-lerroak, 196
erg (unitatea, erg), 141
ergatiboa, 28
erlatibitate linguistikoaren
printzipioa, 4
erlazio semantikoa, 340
erlazio-hizkiak, 336
eroankortasun termikoa
(magnitudea), 163
erpina (angeluena), 199, 201
erpina (konoarena), 212
erpina (piramidearena), 210

Hitzen eta kontzeptuen aurkibide alfabetikoa

erpinak (kurba konikoenak), 205,
206
erpinak (poliedroenak), 208
erpinez aurkako angeluak, 200
erradikala (alkanoak), 237
erradioa (esferarena), 213
erradioa (poligono erregularrarena),
201
erradioa (zirkunferentziarena), 203
erreakzioen kimikoen adierazpidea,
227
erreakzioetako osagaiak, 172, 222
erreferentzia-balioa, 134
erreferentzia-izenondoak, ik.
adkjektibo erreferentzialak
erreferentziako triedro
trirrektangeluarra, 215
erreferentziako triedroa, 216
erreferentziako unitatea, 167
erreferentziazko izenondoak, 272
erregela (marraztekoa), 197
erregistro akademikoa, 325, 345
erregistro estandarra, 325
erregistro jasoa, 344
erregistroa, 42
erregistroaren araberako egokitasuna
eta modalizazioa, 341
erregistroaren araberako
egokitasuna, 324
erregistroaren araberako
aldakortasuna, 343
erregistroen kudeaketa, 328
erregitro informala, 325
errektangeluak, 202
errekurtsibitatea, 31
errema, 330
erresistentzia elektrikoa, 161
erresistibitatea (magnitudea), 162
erroa (errodura), 182
erroketa, 182
errokizuna, 182
erronboak, 202
erronboideak, 202
errotazionala, 147
errotzailea, 182
errumaniera, 41
ertzak (poliedroenak), 208
esaldi elkartuaren ordena, 336
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esaldi ez-gramatikalak, 325
esaldi gramatikalak, 325
esaldien antolakuntza, 345
esamolde eginak, 62
esamolde estandarrak, 159
esfera, 213
esferaren elementu geometrikoak,
213
esferaren osagaiak, 213
eskala naturala, 215
eskala-irudikapena, 188
eskala-unitateak, 161, 164
eskalak (marrazketakoak), 214
eskuaira, 197
eskuin-hedapena, 252
eskuineko azpiindizeak, 221
eskuineko goi-indizeak, 220
eskuinetiko bista, 216
Esnal, P., 330
espazioko gorputz geometrikoak,
207
esperimentuak (aposizioetan), 288
espezialistak, 316
espezialitateko hizkera, 43, 272, 304
espezializazio-maila, 248
espezializazioa (lexikoarena), 251
espezializazioa, 243
esponente-aurrizkiak, 139
estandarizazio-prozesua, 71
estandarizaziorako arauak, 31
estandartasuna, 325, 326
estandartasuna, 74
estatus-plangintza, 51
estatusa, 51
estereorradian (unitate
adimentsionala, sr), 136
esterra, 238
estilo akademiko zaindu estandarra,
326
estilo zaindu orokorra, 326
estilo zaindurako arauak, 324
estilo-arauak, 35, 136
estilo-aukerak, 324
estilo-liburuak, 93, 97, 326, 346
estiloa, 42
etanoa, 237
eterra, 238
etiloa, 237
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Etxaide, I.M., 6
Euklides, 195
euro-zentimo (cent), 173
Europako hizkuntza ofizialen
glosategia, 318
Europar Batasuna, 319
Euskal Idazkaritza (Baiona), 9
Euskalbar, 314, 316
euskalkiak, 39, 72
euskalkien mapa, 73
Euskalterm, 84, 96, 314
Euskaltzaindia, 260, 261, 279, 286,
294, 297, 326
Euskaltzaindiaren arauak, 35, 61, 75,
100 , 326
Euskaltzaindiaren araugintza berria,
77
euskara akademikoaren
normalizazioa, 317
euskara batu egokia, 79
euskara batu estandarra, 258
euskara batua, 33, 49, 61, 67, 326
Euskara Batuaren Batzordea, 72, 77
euskara batuaren historia, 67
euskara estandarra, 59, 61
euskara idatzia, 60
euskara mintzatua, 60
euskara naturala, 156
euskara orokorra, 59
euskara osatua, 59
euskara zientifiko-teknikoa, 43, 59,
62, 77
euskara zientifiko-teknikoaren
ezaugarriak, 63, 81
euskararen baliabideak, 324
euskararen gramatika, 324
euskararen sintaxia, 155
euskararen sistema, 28
euskararen tratamendu automatikoa,
12
euskararen zenbaki-sistema, 103
euskaraz idazteko kontsulta-tresnak,
93
euskarazko diskurtso naturala, 123
euskarazko terminologiaren
oinarriak, 241
euskarri elektronikodun hizkuntzatresnak, 99
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Euskera, 72
Eusko Jaurlaritza, 314
ex nihilo motako sorkuntza, 252
ex nihilo sintesi terminologikoa, 90
exa- aurrizkia (/E/ sinboloa), 138
existitu (matematikako erabilera),
192
exzentrikotasuna (kurba konikoena),
205, 206, 207
ez- aurrizkia, 277
Ez dok amairu, 70
ezagutza espezializatua, 242
ezagutza-zientziak, 243
ezaugarri negatiboak, 267
ezaugarri positiboak, 267
ezaugarri-izenondoa, 273
ezaugarri-izenondoa, 273
ezker-hedapena, 252
ezkerreko azpiindizea, 220
ezkerretiko bista, 216
Fabra, P., 4
Fahrenheit eskala, 137
Fahrenheit gradu (unitatea, ºF), 137
faktorea, 180
femto- aurrizkia (/f/ sinboloa), 138
fenomenoak (aposizioetan), 288
fermioa (Fm), 253
fisikako esamoldeak, 193
flexioak (aditzarenak), 265
fluorra (F), 233
foku irudikaria, 206
fokuak, 205, 206, 207
fonetika, 28, 29, 31,256
forma estandarra, 259
forma helikoidala, 199
formaltasun-maila, 327
formula estrukturala (espaziala), 239
formula eta ekuazio matematikoak,
149
formula kimikoak diskurtsoan
txertatzeko modua, 223
formulak (aposizioetan), 288
formulazio enpirikoa (kimika
organikoan), 237
formulazio erdigaratua (kimika
organikoan), 237
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formulazio estrukturalak (kimika
organikoan), 227, 239
formulazio garatua (kimika
organikoan), 237
formulazio kimikoa, 226, 232
formulazio molekularra (kimika
organikoan), 237
formulazio tridimentsionala, (kimika
organikoan), 237
fosteritoa, 253
frakzio-barra, 139
frakzioa, 181
frakzioak, 118
frantsesa (hizkuntza), 41
frantzioa,(Fr), 253
fraseologia, 185, 324
fullerenoa, 253
funtzio bektorialak, 145
funtzio definituak, 145
funtzio eskalarrak, 145
funtzio esponentziala, 147
funtzio hiperboliko alderantzizkoak,
147
funtzio hiperbolikoak, 147
funtzio logaritmikoak, 147
funtzio trigonometrikoak, 146
funtzioak (aposizioetan), 288
gaiaren progresioa, 329, 330
-gailu atzizkia, 270
gainazal koadrikoak, 214
gainazal koniko zirkularra, 212
gainazal konikoak, 212
gainazal lauak, 207
gainazal poliedrikoak, 208
gainazal zilindrikoak, 211
gainazalak, 207
gainustiaturiko baliabideak, 87
gainustiaturiko egiturak, 91
galdegaia (enfasia), 331, 333
galegoa (hizkuntza), 41
garapen logikoa, 329
Garaterm, 317
garatze-ahalmena, 265
-garri atzizkia, 273
gas nobleen izenak, 264
gasa/gaseosoa (egoera fisikoa, g),
227
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gatazka linguistikoa, 50
gatz azidoak, 236
gau-eskolak, 70
Gaur, 70
Gauss, C.F., 195
Gaussen teorema, 194
gaztelania, 41
gaztelaniazko adjektibo
erreferentzialak euskaraz
emateko moduak, 304
gaztelaniazko aurrizki batzuen
baliokideak, 277
gaztelaniazko c letraren transkipzioa,
262
gaztelaniazko generoa maileguetan,
264
gaztelaniazko o bukaera, 264
gaztelaniazko or bukaera, 264
gaztelaniazko x letraren grafia
maileguetan, 261
gaztelanizako A de B motako unitate
lexikoak, 306
gehi (sinbolo-izena), 178
Gell-Mann, M., 252
generoa (testuarena), 327
geometria euklidearra, 195
geometria, 172
geometriaren eta marrazketa
teknikoaren arloko
komunikazioa, 195
Gero, 68
giga- aurrizkia (/G/ sinboloa), 138
-gile atzizkia, 268
-gile/gin/kin atzizkia, 269
-gintza atzizkia, 267
gipuzkera osotua, 69, 72
giza eta gizarte-zientziak, 246
giza hizkuntza, 19
gizarte-zientziak, 243
glosategi eleaniztunak, 313, 314
glosategi terminologikoak, 313
goi-indizea, 220
goi-limitea, 147
goitiko bista (oinplanoa), 216
goniometroa, 199
gorputz geometriko biribilak, 207,
211
gorputz geometriko itxiak, 207
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gorputz geometrikoen osagaiak, 196
gorputz platonikoak, 209
gorputz-atalaren izena, 271
grabitazio unibertsalaren konstantea,
145
gradientea (eragile diferentziala),
147
gradu (angelu-unitatea, º), 140, 163,
199
gradu (tenperatura-unitatea, º), 165
graduatzaileak, 304
gramatika arauemaileak, 97
gramatika didaktikoak, 96
gramatika unibertsala, 21
gramatika-arauak, 27, 156, 325, 326
gramatika-funtzioa, 330
gramatika-prozesua, 265
gramatika, 27, 31, 93, 96, 329
gramatikaltasuna, 74, 325
gramatikaren moduluak, 29
gramo (unitatea, g), 135, 161
gramo litroko (unitatea), 230
gray (unitatea, Gr), 136
Greenwicheko meridianoa, 194
Gurrutxaga, A., 288
gutxieneko baldintza, 325
h letra, 261
hadroia, 252
halogenoak, 233, 235
halogenuroak, 233, 235
hamarrekoak, 178
hamarren berretura, 120
handitze-eskalak, 215
Hansen, H., 1
haragi-izena, 270
Harluxet, K., 11
hasierako r eta s letrak, 263
Hego poloa, 213
hego-ekialdea (SE), 194
hego-mendebaldea (SW), 194
hegoaldea (S), 194
hektarea (unitatea, ha), 141
hekto- aurrizkia (/h/ sinboloa), 138
heliosziametroa, 253
helmugako hizkuntza, 319
heptaedroa, 208
heptagonoa, 200
hertz (unitatea, Hz), 136
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hexaedro erregularra, 209
hexaedroa, 208
hexagonoa, 200
hexakontakarbonoa, 233
hexanoa, 237
hexasufrea, 233
hidrazidoak, 235
-hidriko atzizkia, 235
hidrogeno- aurrizkia, 236
hidrogenoa (H), 220
hidrokarburo aseak, ik. hidrokarburo
saturatuak
hidrokarburo saturatu ziklikoak, 238
hidrokarburo saturatuak, 237
hidroxido ioia, 234
hidroxidoak, 234
hidruro ez-metalikoak, 236
hidruro metalikoak, 235
Himes, D.H., 325
hiperbola, 206, 213
hiperbolaren elementuak, 207
hiperboloide eliptikoa, 214
hiperonimia, 338
hiponimia, 338
hipotenusa, 202
hipotesiak (aposizioetan), 288
hiru elementu baino gehiago dituzten
ULKak, 310
hiru elementu dituzten unitate lexiko
konplexuak, 307
hirukia, ik. triangelua
hitz bakuna, 279
hitz beregaina, 265
hitz elkartuak, 249, 279
hitz elkartuaren burua, 280
hitz eratorriak, 265
hitz konposatuak, 280
hitz-elkarketa, 251, 279, 302, 305
hitz-errepikapena, 337
hitz-hurrenkera, 345
hitz-ordena, 331
hitzaren eboluzio naturala, 242
hizkera espezializatua (HE), 247
hizkera juridikoa, 267
hizkera orokorra (HO), 247
hizkera zientifiko-teknikoa, 81, 82,
245, 265, 272, 297, 302
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hizkera zientifiko-teknikoaren
elkarketa-mota nagusiak, 280
hizkera-moldea, 344
hizketa-komunitatea, 325
hizkuntza bizia, 23
hizkuntza erromantzeak, 41
hizkuntza gutxitua (minorizatua), 50
hizkuntza logikoa, 20
hizkuntza mailegu-emailea, 255
hizkuntza mailegu-hartzailea, 255
hizkuntza mintzatua, 19
hizkuntza nagusia, 50
hizkuntza naturalaren
prozesamendua, 17
hizkuntza normalizatuak, 43
hizkuntza ofizialak, 319
hizkuntza-aldaera kolektiboa, 343
hizkuntza-aldaera pertsonala, 343
hizkuntza-aldaerak, 32, 37, 47
hizkuntza-arauak, 27
hizkuntza-baliabide informatikoak,
313
hizkuntza-baliabideak, 327, 343
hizkuntza-ekoizpena, 325
hizkuntza-erregistroa, 325, 342, 343
hizkuntza-erregistroak, 32
hizkuntza-gaitasuna, 19, 26, 323
hizkuntza-komunitatea, 324
hizkuntza-politika, 50
hizkuntza-sistema, 19, 24, 28
hizkuntza-tresna elektronikoak, 93
hizkuntza-tresnak, 93
hizkuntza-zientziak, 243
hizkuntza-zientzietako espezialistak,
243
hizkuntzalaritza konputazionala, 17
hizkuntzaren barne-arauak, 27
hizkuntzaren corpusa, 51
hizkuntzaren estatusa, 51
hizkuntzaren kanpo-arauak, 32
hizkuntzaren normalizazioa, 47
hizkuntzarteko gaitasuna, 327
hizkuntzen bizia, 24, 26
hizkuntzen eboluzio naturala, 27
hizkuntzen ezaugarri komunak, 52
hizkuntzen normalizazioa, 243
hiztegi arauemailea, 76
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Hiztegi Batua, 35, 48, 75, 77, 94,
125, 259, 262, 266, 274, 277, 326
hiztegi elebakarrak, 94
hiztegi elebidunak, 95
hiztegi entziklopedikoak, 96
hiztegi estandarra, 326
hiztegi orokorrak, 94
hiztegi ortografikoak, 94
hiztegi terminologikoak, 96
hiztegi-elementu orokorrak, 246
hiztegiak, 30, 93
hiztegien ezaugarriak, 98
hiztun-komunitatea, 324, 343
hiztun-taldea, 37
homopolimeroak, 239
hondarra (zatidurarena), 181
Hopi etnia, 4
hurbilketak (aposizioetan), 288
hurrenkera (ideiena), 329
hurrenkera (sinboloena), 158, 160
hutsartea, 140, 168
i, y eta j letren grafia, 262
IATE datu-banku terminologiko
europarra (InterAtive
Terminology for Europe), 314,
319
ICBN (International Code of
Botanical Nomenclature), 133
ICZN (International Code of
Zoological Nomenclature), 133
idatzizko hizkuntza, 19
idazkera estandarra, 48
idazkera sinbolikoa, 134
idazle-prestakuntza, 323
ideien hurrenkera, 329
Ikasmaterialen Aholku Batzordea,
326
ikastolak, 70
ikerketa-proiektua, 327
ikonoa, 151
ikosaedro erregularra, 209
ikosaedro handia, 209
ikosaedroa, 208
ikosagonoa, 201
ikuspegi kognitiboa (terminoena),
245
ikuspegi linguistikoa (terminoena),
245
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ikuspegi soziala (terminoena), 245
-il(o) atzizkia, 237
indar elektrostatikoa, 153
indar-lerroak, 196
indarra (bektorea), 146
indarra (magnitudea), 134, 161
indizeetako zenbaki parametrikoak
(running number), 145
inertzia-tentsorea, 146
inertzia-tentsorearen adierazpena,
148
informatikako lengoaia, 20
informatikariak, 244
informazioaren garapena, 243
informazioaren kalitatea, 329, 330
informazioaren kantitatea, 330
informazioaren zabalkuntza, 243
ingeniariak, 1, 244
ingeniaritza linguistikoa, 17
ingeniaritzako glosategi
eleaniztunak, 313
ingeniaritzako komunikazioa, 323,
326
ingeniaritzako terminologia, 241
ingeniaritzako testu errealak, 341
ingeniaritzako testuen kalitatea, 323
inguru-lerroa, 256
inplikazio-zeinua, 127, 149
inplikazioa (testu-sotzailearena), 343
interferentzia-giroa, 255
interpreteak, 244
intonazioa, 61, 333, 337, 339
inzentroa (triangeluarena), 202
iodoa (I), 233
ioiak, 220, 222
Ipar poloa, 213
ipar-ekialdea (NE), 194
ipar-mendebaldea (NW), 194
iparraldea (N), 194
irakaskuntza arautua, 33, 61
irakaskuntza arautuko erregistro
ofiziala, 344
irakurbide analitikoa, ik. irakurbide
teknikoa
irakurbide lineala, ik. irakurbide
teknikoa
irakurbide teknikoa, 89, 109, 130,
155, 198, 227
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irekiera (angeluena), 199
Iriart, A., 70
Irigoien, A., 70
Irigoien, J.M., 15
irudi geometriko
monodimentsionalak
(unidimentsionalak), 196
irudi geometrikoen osagaiak, 196
iruzkina (errema), 330, 333
ISO arauak, 115, 116, 123, 127, 133,
144, 149, 164, 171, 178, 214,
216, 299
isomeria geometrikoa, 239
isomeroak, 239
isotopoak, 220
italiera, 41
itsas korapilo (unitatea, kn), 141
itsas milia (unitatea, nmi, M), 141
itzulpengintza automatikoa, 17
itzultzaileak, 244
IUPAC arauak, 35
IUPAC erakundea (International
Union of Pure and Applied
Chemistry), 123, 133, 219, 226,
232
IXA taldea, 18
izaera autonomoa, 265
izaera bektoriala, 145
izaera beregaina, ik. izaera
autonomoa
izaera postpositiboa, 285
izar formako gorputz erregularrak,
209
izar-dodekaedro handi erregularra,
209
izar-dodekaedro txiki erregularra,
209
izen abstraktuak, 187, 267
izen bakuneko unitateak, 161
izen eratorriak, 267
izen konposatu kopulatiboa, 282
izen konposatuak, 280
izen teknikoak, 187
izen-kategoria, 248
izen-kohesioa, 337
izen-sintagmak, 85, 302
izen-sintagmaren laburketak, 291
izena, 85
izenaren eskuin-hedapenak, 302
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izenaren ezker-hedapenak, 302
izenaren inguruan osaturiko unitate
lexikoen sailkapena, 302
izendapenak, 86, 88
izendatzailea, 109, 139, 181, 215
izenlagun zenbatzailea, 105
izenlagun/izenondo funtzioko
postposizio-sintagma eratorriak,
273
izenlaguna, 305
izenondo kalifikatiboak, 303
izenondo konposatu kopulatiboa,
282
jabego-izenlaguna, 273
jabego-izenondoa, 273
Jakin, 70
jakinduria linguistikoa, 29
jakintza espezializatua, 249
jakintza partekatua, 325
jakintza-arloak, 246
jakintza-esparrua, 29
jakintza-mailak, 246
jakintzaren errepresentazioa, 246
jarraitzaile-izenondoa, 272
jatorri-izenondoa, 272
jatorri-puntua, 198, 191
Joana III.a Albretekoa, 34
joera-izenondoa, 273
joule (unitatea, J), 135, 136, 161
Joyce, J., 252
juntadura (perpausetan), 336
junturak, 264
-ka atzizkia (aditzondoak sortzekoa),
275
-ka atzizkia (multzokako zenbakiak),
113
-kada atzizkia, 114
kale-hizkuntza, 70
kalifornioa (Cf), 253
kalitatearen kanpo-ezaugarriak, 324
kalitatezko testua, 323
kalko semantikoak, 251
kalkogenoak, 234, 235
kalkogenuroak, 234
kaloria termodinamikoa (unitatea,
cal, calth), 142
kaltzio hidroxido(aren) molekula,
224
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kandela (unitatea, cd), 135
kantitate ez-zehatzak, 185
kantitateak, 102
karaktere alfanumerikoak
(sinboloak), 122
karaktere bereziak, 122
karbonatozko plataforma, 248
karbono dioxidoa, 224
Kardaberaz, A., 68
karga elektrikoa (ioiarena), 220
karga elektrikoa, 153
karratuak, 202
kartaboia, 197
kasu-marka aldagaitza, 335
katafora, 338
katalana (hizkuntza), 41
kategoria gramatikalak, 30, 248, 266
katetoak, 202
katioia, 234
kausazko lokailuak, 340
kazetariak, 244
kazetaritzako hizkera, 267
keinu-hizkuntza, 19
kelvin (unitatea, K), 135, 161, 165
ken (kenketa-zeinuaren izena), 179
kendura, 179
kenketa, 179
kenkizuna, 179
kentzailea, 179
Kepler-Poinsot-en solidoak, 209
-keria atzizkia, 267
-keta atzizkia, 271
-ki atzizkia (aditzondoak sortzekoa),
275
-ki atzizkia (objektu-izenak
sortzekoa), 270
-ki atzizkia (zenbakien eratorpena),
112
kilo- aurrizkia (k sinboloa), 138
kilogramo (unitatea, kg), 135
kilogramo-indar (unitatea, kgf), 141
kilowatt-ordu (unitatea, kWh), 140
kimika organikoan erabiltzen diren
aurrizki biderkatzaileak, 238
kimikako adierazpen sinbolikoen
adierazpena, 219
kimikako formulak, 219
kimikako fraseologia, 228
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kimikaren alderdi ortotipografikoak,
226
kimikaren arloko arazo espezifikoak,
219
-kin atzizkia, 268
Kintana, X., 76
-kiro/roki atzizkia, 275
klikatu aditza (informatikan), 315,
316, 318, 320, 321
klixeak (fisika eta
matematikakoak),87, 191
kloroa (Cl), 219, 233
-ko atzizkia (apaingarri izenak
sortzekoa), 270
-ko atzizkia (zenbakien eratorpena),
109
koadrilateroak, 200, 202
koadrilateroen sailkapena, 202
kode adostua, 130
kode estandarra, 133
kode ez-berbalak (keinuak), 344
kode grafikoa, 155
kode idatziak, 133
kode normalizatua, 248
kodeak, 116, 121, 122
koherentzia semantikoa, 328, 330
koherentzia, 328
kohesio logikoa, 337
kohesioa, 328, 334
-koitz atzizkia, 112
koma dezimala, 116
komunikabideen garapena, 243
komunikazio akademiko erreala, 317
komunikazio espezializatua, 242
komunikazio idatzia, 67
komunikazio-egoera espezializatua,
248
komunikazio-egoera, 33, 327, 343
komunikaziorako euskarria, 327
komunztadura, 325, 334
konbinazio-arauak, 29
kondizio estandarrak, ik. baldintza
estandarrak
konektoreak, 339
konexio hirukoitza, 112
konexioa, 88, 328, 337, 339
konexiozko elementuak, 339
kongresu baterako komunikazioa,
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327
konjuntzio kopulatiboa, 282
konnotazio ideologikoak, 267
konnotazio negatiboa, 267
kono eliptikoak, 203
kono zirkularrak, 205, 212
konoa, 211
konplexu konjugatua, 147
konposatu aromatiko deribatu
disubstituituak, 239
konposatu aromatiko deribatu
monosubstituituak, 239
konposatu aromatikoak, 239
konposatu kimiko ez-organikoen
formulazioa eta nomenklatura,
233
konposatu kimiko organikoen
formulazioa eta nomenklatura,
237
konposatu kimiko organikoen izena,
226
konposatu kimikoak, 222, 223
konposatu kimikoen formulak, 222
konposatu kimikoen formulen
irakurbidea, 223
konposatu neutroa, 233
konposatu sintetikoak, 281
konposizio ehundarra, 229
konposizio kopulatiboa, 282
konposizioa, 280
konstante elektrostatikoa, 153
konstanteak (aposizioetan), 288
kontsultaguneak, 93
kontzentrazio molarra (disoluzio
batekoa), ik. molaritatea
kontzentrazioa (disoluzioena), 231
kontzeptu kodetuak, 122
kontzeptu-mapa, 31
koordenatu geografikoak, 194
kopernizioa (Cn), 240
kopolimeroak, 239
kopuru ez-zehatzak, 185
kopuruak (magnitude diskretuak),
102, 187
kopuruak, 102
-kor atzizkia, 273
korda (zirkunferentziarena), 203
koroa zirkularra, 203
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korrespondentzia biunibokoa, 2, 245
korronte elektrikoa (magnitudea),
135, 161
kosekante funtzioa, 146
kosinu funtzioa, 146
kotangente funtzioa, 146
-kote atzizkia, 111
kreditu-txartelak, 173
kristalinoa (egoera fisikoa, cris), 228
Krutwig, F., 70
kuantifikatzaile unibertsala, 127, 149
kuantifikazio zehaztugabea, 186
kuasiaurrizkiak, 278
kubo moztua, 209
kuboa (hexaedro erregularra), 210
kultura-atzizkiak, 264
kultura-aurrizkiak, 278, 306
kultura-errodun hitzak, 85, 90, 240
kultura-errodun unitate konplexuak,
252
kultura-erroei dagozkien maileguak,
258
kultura-erroen bidezko sintesia, 251
kultura-erroen konbinazioa, 253
kultura-erroz eraturiko terminoak,
259
kultura-hitzen jatorri greziarlatindarra, 304
-kunde atzizkia, 271
-kuntza atzizkia, 271
kurba konikoak, 203, 213
kurba konikoen sorrera, 213
kurba kopatuak, 199
kurba lauak, 206
kurbadura-zentroa, 197
kurbadura, 197
kurbak, ik. lerro kurbatuak
kurioa (Cm), 253
laburdura-zeinuak, 99
laburdurak, 125, 291, 297
laburketak, 249, 250
Lafitte, P., 70
lagunarteko erregistroa, 344
lagunarteko euskara batua, 79
lan mekanikoa, 143
lana (magnitudea), 134, 162
lanbide-izena, 268
landare-izena, 269
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lantegi-izena, 269
lapurtera klasikoa, 70, 72
lapurtera zaharra, 69
-lari/ari atzizkia, 268
latina, 41
latitudea, 194
laukia, ik. koadrilateroa
legeak (aposizioetan), 288
Leizarraga, J., 34
leku geometrikoa, 203, 205, 206,
207
lerro kurbatuak, 197
lerro lauak, 197
lerro poligonal irekiak, 198
lerro poligonal itxiak (poligonoak),
198
lerro poligonalak, 196, 198
lerro sortzailea (zilindroarena),
211,212
lerro zuzenak (zuzenak), 196, 197
lerro zuzentzailea (parabolarena),
206
lerroa, 196
letra grekoak, 150
letra larria, 136, 138
letra xehea, 136, 138
letra-iturria (tipoa), 152
letrak (sinboloak), 122
letrakera etzana, 136, 145, 152
letrakera lodia, 136, 145, 152
letrakera zuzena (arrunta), 145, 152,
168, 220
letrakera, 151
lexiko estandarra, 48
lexiko zientifikoa, 84
lexiko-sorkuntzarako bideak, 245,
250
lexiko-sorkuntzaren oinarriak, 248
lexikoa, 28
lexikografoak, 243
likidoa (egoera fisikoa, l), 228
limiteak, 147
linea elektrikoak, 196
linea, 196
linealtasuna, 196
litro (unitatea, l, L), 140
Lobatxevski, N., 193
logaritmo bitarrak, 182
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logaritmo funtzioa, 182
logaritmo hamartarrak, 182
logaritmo nepertarrak (logaritmo
naturalak), 182
logaritmoak, 182
lokailu hautakariak, 340
lokailuak, 88, 91, 328, 337, 339, 340
longitudea, 194
Lotte, D.S., 2
lotura diskurtsiboa, 337
lotura formala, 334
lotura logikoa, 328
lotura semantikoa, 333
lotura sintaktiko esplizitua, 156
lotura sintaktikoa, 309
lotura-hizkiak, 30
lotura-prozedurak, 334
lotura, 88
luzera (magnitudea), 135, 175
magnitude adimentsionalak, 164
magnitude diskretuak
(zenbakarriak), 102, 186
magnitude fisikoak, 133, 134
magnitude fisikoen ortotipografia,
144
magnitude fisikoen sinboloak eta
izendapena, 133
magnitude jarraituak (zenbakaitzak
edo ez-zenbakarriak), 102, 187
magnitude-izenak, 268
magnitudeak (aposizioetan), 288
magnitudeen kuantifikazio
zehaztugabea, 185
mailaz mailako biderketa partzialak,
183
mailaz mailako zatiketa partzialak,
183
mailegu lexikoak, 251
mailegu-iturria, 258
maileguak, 255, 256, 259
mailegutza-prozesua, 257
mailegutza, 255, 302, 305
maiztasun handiko konbinazioak
(MHK), 248
maiztasun-izenondoak, 272
makinak, 270
makulu-hitzak, 126, 338, 341
mantisa, 120
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marratxoa, 279
marrazketa teknikoa, 214
marrazketa teknikoaren
normalizazioa, 214
marrazketako kodea, 214
masa (magnitudea), 132, 135, 140
masa-ehunekoa (disoluzioaren
osagai batena), 230
masa-zenbakia, 220, 222
masaren ehuneko hainbestea
(disoluzio batekoa), ik. masaehunekoa
masaren unitate atomiko bateratua
(unitatea, u), 141
matematika eta fisikako fraseologia,
185
matematikako frogapenetako
klixeak, 192
matematikako lengoaia, 20
materia-kantitatea (masa), 172
material optikoki aktiboa, 248
materialen zerrenda, 214
matrizeak, 146
Matxin itzultzaile automatikoa, 18
mb, pp > nb, np aldaketa, 261
mediana (triangeluarena), 201
mega- aurrizkia (/M/ sinboloa), 138
megawatt (unitatea, MW), 139
-men/pen atzizkia, 271
mendebaldea (W), 194
mendebaldeko euskara (bizkaiera),
39, 72
mendeko perpausa, 336
mendekotasunezko hitz
konposatuak, 280
mendekotasunezko izen elkartu
sintetikoak, 281
mendekotasunezko izen konposatu
sintetikoak, 281
menderakuntza (perpausetan), 336
Mendiburu, S., 68
meridianoa, 213
merkurio-milimetro (unitatea,
mmHg), 141, 193
mesoia, 253
metafora, 247
metalengoaia, 158
Metalurgia Hiztegia, 315
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metanoa, 237
metilbentzenoa, 239
metiloa, 238
metro (unitatea, m), 135, 161
mikro- aurrizkia (/µ/ sinboloa), 138
milakobestea (unitate
adimentsionala, ‰), 164, 168
mili- aurrizkia (/m/ sinboloa), 138
milioiko hainbeste (unitate
adimentsionala, ppm), 164
milioiko hainbestea/milioiko
hainbeste parte, ik. ppm unitatea
mintzagaia (tema), 330, 333
mintzamena, 19
minus zeinua, 118, 190, 220
minutu (angelu-unitatea, '), 140, 163
minutu (denbora-unitatea, min), 140
Mirande, J., 70
Mitxelena, K., 70, 71
modalizatzaileak, 342
modalizazio-markak, 342
modalizazioa (testuarena), 342
modalizazioa, 328
modu peioratiboa, 259
Mogel, J.A., 68
mol (unitatea, mol), 134, 135, 230
molaritatea (M), 230
moldaera ortografiko-fonetikoak,
255
moldaera ortografikoak, 259
molekula (egitura-unitatea), 232
moneta (dirua, dibisa), 173
Mongeren metodoa (marrazketa
teknikoa), 215
monogenesia (hizkuntzena), 21
monomioak, 183
monomioen maila (esponentea), 183
mononitrogenoa, 233
Monzon, T., 70
morfema, 30, 279
morfologia flexiboa, 30, 49
morfologia lexikoa, 30, 49, 251
morfologia-eraketa, 251
morfologia, 75, 251
morfosintaxia, 302
muga-puntuak, 198
mugakizuna, 280, 286, 288
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mugatzaile funtzioa, 280
mugatzailea, 280, 286
mugatzailetzat adierazpen
matematiko bat duten aposizioak,
289
mugatzailetzat akronimo bat duten
aposizioak, 289
mugatzailetzat hitz konposatu bat
duten aposizioak, 289
mugatzailetzat izen arrunt bakuna
duten aposizioak, 288
mugatzailetzat izen propioa duten
aposizioak, 286
mugatzailetzat letra bat edo sinbolo
bat duten aposizioak, 289
mugatzailetzat sigla bat duten
aposizioak, 289
multiplo komunetan txikiena, 112
multzo-izenak, 269
multzoaren planoa, 214
multzokako kopuruak, 185
muntaiarako planoak, 214
-na atzizkia, 113
nafar-lapurtera literarioa, 72
nafar-lapurtera, 39
nafarrera, 39
nahasteak, 172
-naka atzizkia, 113
nano- aurrizkia (/n/ sinboloa), 138
naturaltasuna, 347
nazioarteko arauak, 35, 135, 214
nazioarteko atzizki neutroa, 268
nazioarteko BEUak, 248
nazioarteko kultura-aurrizkiak, 283
nazioarteko kultura-hitzak, 304
nazioarteko sinbolo zientifikoak, 121
nazioarteko sinboloak, 299
nazioartekotasuna, 90, 123
neologismoak, 255, 257, 276
neologoak, 244
neurketa, 102, 134
neurri linealak, 172
neurri-esamoldeak, 167, 171
neurriak ahoz adierazteko arauak,
168
neurriak idazteko arauak, 168
neurriak, 102, 167
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neurrien adierazpen sinbolikoa, 161,
168
neurrien deklinabidea eta joskera,
169
neurtu aditzaren erregimena, 175
neurtze-prozesua, 167
neutrotasuna, 90, 91, 303
newton (unitatea, N), 136, 137, 141
newton-metro (unitatea, N·m), 140
nitriloa, 238
nitrobentzenoa, 239
nitrogeno molekula, 224
nomenklatura kimikoa, 232
nomenklatura sistematikoa, 226, 233
nominalizazioa, 346
nonaedroa (eneaedroa), 208
nonagonoa (eneagonoa), 201
normalizaziorako aldaera, 43
normalizaziorako arauak, 33
notazio sinbolikoa, 304
nozioa (kontzeptua), 2, 242, 245
ñ, ll > in, il aldaketa, 261
objektibotasuna, 82, 303, 342
objektu geometrikoak, 172
objektu matematiko abstraktuak
(aposizioetan), 288
objektu-izena, 270
objektua (O), 330
objektuak, 270
ohiko hizkuntza-tresnak, 93
ohiko nomenklatura klasikoa, 226,
233
ohiko ondare lexikala, 302
-oide atzizkia, 214
oinarri-legea, 259
oinarria (hitz eratorriarena), 266
oinarria (logaritmoarena), 182
oinarria (triangeluarena), 205
oinarriak (prismarenak), 209
oinarriko ertzak (piramidearenak),
211
oinarrizko eragiketa aritmetikoak,
177
oinarrizko substantziak, 219
oinarrizko unitate fisikoak, 133, 135,
161
oinplanoa, ik. goitiko bista
oktaedro erregularra, 209
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oktaedroa, 208
oktogonoa, 200
okzitaniera (gaskoia), 41
-on bukaerak, 263
on line baliabideak, 93
ondorio-izena, 271
ondoriozko lokailuak, 340
Opentrad plataforma, 18
ordena ez-markatua (SOA), 331
ordena markatua, 331
ordena neutroa, 331
ordena-erlazioa, 117
ordenagailuak, 245
ordenagailuan instalatzeko
hizkuntza-tresnak, 93
ordezkapen lexikala, 337, 338
ordu (unitatea, h), 140
orduak adierazteko modua, 107
ortoedroa, 210
ortografia estandarra, 48
ortografia-eredua, 68
ortografia, 75, 256, 326
ortotipografia teknikoa, 35, 49, 89,
143, 164
Ortotipografia, 294, 297, 299
ortozentroa (triangeluarena), 202
osagai kimikoen kantitateak, 228
osasun-zientziak, 243, 245
oxidazio-zenbaki negatiboa, 234
oxidazio-zenbaki positiboa, 234
oxidazio-zenbakia, 226, 232, 233,
234
oxidoak, 234
oxigenoa (O), 234
oxoazidoak, 235
oxogatzak, 236
parabola, 206, 213
parabolaren elementuak, 206
paraboloide eliptikoa, 214
paraboloide hiperbolikoa, 214
paradoxak (aposizioetan), 288
paragrafoak, 337
paragrafoen antolakuntza, 329, 330
paralelepipedoa, 210
paraleloak (geografian), 213
paralelogramoak, 202, 209
parametroak, 159
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parsec (unitatea, pc), 141
parte dezimala (zenbaki
dezimaldunak), 118
parte erreala (zenbaki konplexuak),
119, 147
parte irudikaria (zenbaki
konplexuak), 119, 147
parte osoa (zenbaki dezimaldunak),
118
partitiboak (komunztadura), 334
pascal (unitatea, Pa), 137, 141, 161
pentaedroa, 208
pentagonoa, 200
pentanoa, 237
perifrasia, 338
perimetroa, 203
permitibitatea (magnitudea), 163
perpaus bakunaren kohesioa, 334
perpaus elkartuaren kohesioa, 336
perpaus mailako kohesioa, 334
perpaus nagusia, 336
perpendikulartasuna, 198
perspektiba axonometrikoa, 216
perspektiba isometrikoa, 217
perspektiba konikoa, 216
perspektiba trimetrikoa, 217
perspektiba zilindrikoa, 216
perspektibak, 216
pertsona izena duten unitateak, 136
pertsona-deituren jatorrizko
ortografia, 287
pertsona-izena, 269
pertsona-izenordainak, 338
pertsonaia baten ohorezko
izendapena, 253
peta- aurrizkia (/P/ sinboloa), 138
ph (magnitudea), 231
pi zenbakia, 119
piezak, 215
piko- aurrizkia (/p/ sinboloa), 138
piramide hexagonala, 211
piramide koadrangeluarra, 211
piramide pentagonala, 211
piramide tetragonala, 211
piramide triangeluarra, 211
piramide zeiharrak, 211
piramide zuzenak, 211
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piramideak, 210
pisatu vs pisua izan, 175
plano bertikala (marrazketakoa), 215
plano horizontala (marrazketakoa),
215
planoa (geometriakoa), 197, 203
planoak (marrazketakoak), 214
planoko leku geometrikoa, 205
platinoa (Pt), 220
pluraleko komunztadura, 188
plurilinguismoa, 243
plus zeinua, 118, 191, 220
polibinilkloruroa (PVC), 239
poliedro erregular konbexuak, 209
poliedro erregular konkaboak, 209
poliedro erregularrak, 208
poliedroak, 207
poliedroen sailkapena, 208
polietilenoa (PE), 239
poligenesia (hizkuntzena), 23
poligono ahurra, ik. poligono
konkaboa
poligono erregularrak, 201
poligono ganbila, ik. poligono
konbexua
poligono konbexuak, 201
poligono konkaboak, 201
poligonoak, 200
poligonoen sailkapena, 200
polimeroak, 239
polimetil metakrilatoa (PMMA), 239
polinomioak, 183
polinomioen arteko batuketa, 183
polinomioen arteko biderketa, 183
polinomioen arteko eragiketa
aritmetikoak, 183
polinomioen arteko kenketa, 183
polinomioen arteko zatiketa, 183
polisemia, 2, 83
polisufrea, 233
poliuretanoa (PU), 239
portugesa (hizkuntza), 41
portzentajea (disoluzio batekoa), ik.
masa-ehunekoa edo bolumenehunekoa
portzentajeak, 110, 164, 168
postposizio-atzizkiak, 295
postposizioak, 265, 274, 307, 334,
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335
postulatuak (aposizioetan), 288
postulatuak, 196
potentzia (magnitudea), 142
ppm (unitatea), 230
pragmatika-arauak, 29
preposizioak (gaztelaniazkoak), 307
presioa (magnitudea), 142
presioa, 193
printzipioak (aposizioetan), 288
prisma erronbikoa, 210
prisma heptagonala, 210
prisma hexagonala, 210
prisma koadrangeluarra, 210
prisma pentagonala, 210
prisma tetragonala, 210
prisma triangeluarra, 210
prisma zeiharrak, 210
prisma zuzenak, 210
prismak, 209
prismen osagaiak, 210
prismen sailkapena, 210
probabilitatea (modalizazioan), 342
profileko planoa (marrazketakoa),
215
programatzaileak, 244
progresibitatea, 329
proiekzio ortogonala, 215
proiekzio-kuboa, 215
proiekzio-kuboaren triedroa, 217
proiekzio-planoa, 215
proiekzioak, 215
pronominalizazioa, 337, 338
propanoa, 237
propietate geometrikoa, 205
propiloa, 237
proportzioak, 190
protohizkuntza, 23, 53
prozesu semantikoak, 251
prozesuak (aposizioetan), 288
puntu eta komaren erabilera
zenbakietan, 115
puntu kardinalak, 194
puntua, 196
puntuazio-markak adierazpen
sinbolikodun testuetan, 193
puntuazio-markak, 337, 341
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puntuazioa, 339
purismoa, 253, 259
quark, 252
Quarken teoria, 252
radian (unitate adimentsionala, rad),
136, 199
Reamur eskala, 137
Reamur gradu (unitatea, ºR), 137
Riemann, G.F, 195
-ro atzizkia, 275
Sagarna, A., 14
Santamaria, K., 157
Sapir-Whorf hipotesia, 3
Sapir, E., 3
Sarasola, I., 13, 326
Schloman, A., 2, 314
Seelander, 2
segmentu zirkularra, 206
segmentuak (zuzenerdiak), 198
segundo (angelu-unitatea, ''), 140,
163
segundo (denbora-unitatea, s), 135,
140
sekante funtzioa, 146
sektore zirkularra, 204
selenioa (Se), 234
semantika-aldaketa, 251
semantika, 28, 30, 31
senitarte-izenondoa, 272
SI sistema (Système International
d'Unités), 135
SI sistemako aurrizkiak eta
atzizkiak, 137
SI sistemako estilo-arauak, 138, 164
SI sistemakoak ez diren unitateak,
142
SI unitate-sistema, 135, 137
siglak, 86, 291
siglazioa, 291, 296
siglen ortotipografia, 294
silabak, 30
Silouette, E., 257
simetria erradiala, 207
simetria-ardatza (kurba konikoena),
207, 208, 209
simetria-ardatza (zilindroarena), 213
simetria-zentroa (kurba konikoena),
207, 209
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sinbolo bakunak, 129, 132, 161
sinbolo bakunen irakurbide teknikoa,
158
sinbolo erromatarrak, 106
sinbolo eta zeinu matematikoak, 151
sinbolo kodetuak, 121
sinbolo matematikoak, 122, 126
sinbolo zientifiko-teknikoak, 121
sinbolo-aurrizkiak, 139
sinbolo-kateak, 130, 160
sinbolo-kateen irakurbide teknikoa,
160
sinbolo-sistema, 123
sinboloak, 62, 89, 90, 121, 123
sinboloaren esanahia, 127, 150
sinboloaren idazkera, 127, 150
sinboloaren irakurbidea, 127, 150
sinboloaren izena, 127, 150
sinboloen bidezko idazkera, 129
sinboloen erabilera-mailak, 122
sinboloen hitzezko baliokidea, 127
sinboloen hizkuntza-mailak, 129
sinboloen irakurketa, 123
sinboloen izendapena, 219
sinboloen katalogoak, 159
sinboloen ortotipografia, 90
sinboloen txertaketa diskurtso
idatzian, 129
sinboloen txertaketa diskurtso
mintzatuan, 129
sinboloen txertaketa euskaraz, 128
singularreko komunztadura, 188
sinonimia, 83
sinonimoak, 83, 246, 338
sinonimoen hiztegiak, 94
sinpletasuna, 347
sintaxi-eraketa, 252
sintaxia, 249
sinu funtzioa, 146
sistema amerikarra (marrazketakoa),
216
sistema diedrikoa (marrazketakoa),
215
sistema erromatarra (zenbakiena),
129
sistema europarra (marrazketakoa),
216
sistema hamartarra (zenbakiena),
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115
soinu-aldaketak, 258
soinu-aldaketei dagozkien aldaketa
ortografikoak, 261
soinu-aldaketei ez dagozkien
aldaketa ortografikoak, 260
solaskideen aditutasuna, 327
solaskideen ezaugarriak, 327
solido arkimedestarrak, 209
solido platonikoak ik. gorputz
platonikoak
solidoa (egoera fisikoa, s), 228
solutua (disoluzio batekoa), 229
sorkuntza-bidea, 265, 321
soziolektoa, 38, 43
Stocken nomenklatura, 226, 233
subjektibotasuna, 342
subjektua (S), 331
subordinazioa ik. menderakuntza
substantzia elementubakarrak, 221
substantzia-kantitatea (magnitudea),
135
substantzien agregazio-egoerak, 227
substantzien formulak, 221
sufrea (S), 234
sulfuroak, 234
tamainak, 102
-tan atzizkia (zenbakien eratorpena),
113
tangente funtzioa, 146
-tar atzizkia (jatorri-izendapena),
272
-tar atzizkia (zenbakien eratorpena),
111
-tasun atzizkia, 267
taula periodikoa, 219, 226, 239
Technolexicon, 1, 314
-tegi atzizkia, 269
teknikak (aposizioetan), 288
teknolektoa, 43, 62
teknologia (aposizioetan), 288
telurioa (Te), 234
tema, 330
tema/errema jokoa, 329, 330
tenperatura (esamoldeak), 189
tenperatura (magnitudea), 165
tenperatura absolutua (magnitudea),
165
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tenperatura termodinamikoa
(magnitudea), 135
tenperatura-unitateak, 165
tenperatura-graduak, 193
tentsoreak, 146
teoremak (aposizioetan), 288
tera- aurrizkia (/T/ sinboloa), 138
termino bakunak, 259
termino baliokideak, 246, 321
termino eratorriak, 149
termino hibridoak, 251
termino konplexuak, 249
termino monolexikoak, 249
termino monosemikoak, 242
termino polilexikoak, 249
terminoak, 2, 62, 82, 90, 242, 244,
247
Terminologia Batzordea, 314, 315
terminologia espezializatua, 344
terminologia eta nominalizazioa, 346
terminologia-bankuak, 301, 313,
314, 316
terminologia-lana, 243
terminologia, 241, 324, 346
terminologiako profesionalak, 244
Terminologiaren Teoria
Komunikatiboa, 3, 6, 241, 242,
248
Terminologiaren Teoria Orokorra, 2,
241
terminologizazioa, 247
terminologoak, 243
Termonologia Sareak Ehunduz
(TSE) programa, 317
testu erreala, 243
testu espezializatuak, 81
testu orokorrak, 81
testu osoaren kohesioa, 337
testu-editorea, 151
testu-sortzailea, 323
testu-zuzentzaileak, 326
testuaren egitura, 327, 329
testuaren ekoizlea, 81
testuaren hartzailea, 81
testuaren kalitatea, 324
testuaren koherentzia, 328
testuaren koherentziaren adierazleak,
328
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testuaren koherentziaren euskarriak,
329
testuaren kohesio logikoa, 339
testuaren kohesioa, 88, 333
testuaren lotura, 334
testuaren modalizazioa, 342
testuaren osotasuna, 328
testuaren zuzentasun linguistikoa,
325
testuen egokitasuna, 327
testuen kalitate linguistikoa, 323
tetraedro erregularra, 209
tetraedro moztua, 209
tetraedroa, 208
tetrafosforoa, 233
tetragonoa, ik. koadrilateroa
-tiar atzizkia (ezaugarri-izenondoa
sortzekoa), 273
-to atzizkia (aditzondoak sortzekoa),
275
toki baten ohorezko izendapena, 253
toki-izena, 272
tokian tokiko hizkerak, 32, 47
tokiko euskara batua, 79
tona (unitatea, t), 140
torloju-haria, 199
tortsioa, 199
trans- aurrizkia (kimikan), 239
transkipzioa, 262, 263
transkripzio ortografiko-fonetikoa,
90
transkripzio-arauak, 287
transmisio naturala, 325
trapezio eskalenoak, 202
trapezio isoszeleak, 202
trapezio zuzenak, 202
trapezioak, 202
trebetasun linguistikoa, 323
tresna-izena, 270
tresnak (aposizioetan), 288
tresnak, 270
triangelu ekilateroa (triangelu
aldeberdina, 202
triangelu eskalenoa, 202
triangelu isoszelea, 202
triangelu kamutsa, 202
triangelu zorrotza, 201
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triangelu zuzena (triangelu
angeluzuzena), 202
triangeluak, 200, 201
triangeluen osagaiak, 201
triedro kartesiarra, 208
triedroa, 208
trigonoa, ik. triangelua
trioxigenoa, 233
tritioa (T), 220
truke-balioa, 173
-tsu atzizkia (ugaritasun-izenondoak
sortzekoa), 272
-tu atzizkia (aditzak sortzekoa), 274
tungstenoa (wolframa, W), 240
txandakako barne-angeluak, 200
txandakako kanpo-angeluak, 200
txanponak, 170
txapaltasuna (elipsearena), 205
txikitze-eskalak, 215
Txillardegi, 8, 70, 71, 76
-tzaile/le atzizkia, 268
-tze atzizkia, 271
TZOS (Terminologia Zerbitzurako
Online Sistema), 96, 317
TZOS plataforma, 318
ugaritasun-izenondoak, 272
undekaedro (endekaedroa), 208
undekagonoa (endekagonoa), 201
unibertsalizazioa, 243
unitate adimentsionalak, 136, 161,
163
unitate astronomikoa (unitatea,
AU), 141
unitate bakunak (fisikakoak), 163
unitate bakunak (terminoak), 249
unitate fisiko estandarra, 134
unitate fisikoa, 133, 161
unitate fisikoen irakurbide teknikoa,
161
unitate fisikoen sinboloak eta
izendapena, 133
unitate fraseologiko espezializatuak,
(UFE), 248
unitate irudikaria (zenbakia, i), 119
unitate konposatuak, 161
unitate lexiko konplexuak (ULK),
62, 86, 249, 301
unitate lexikoak, 242, 247, 302
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unitate lexikoen trinkotasuna, 248
unitate poliedrikoa (terminoa), 245
unitate terminologikoak (UT), 242,
248, 249, 301
unitate-izenak, 137, 165
unitate-sinboloak, 137, 162
unitateak (aposizioetan), 288
unitateen arteko eragiketak, 137
unitateen multiploak eta
azpimultiploak, 138
ununbioa (Uub), 219
ununkuadioa (Uuq), 219
ununtrioa (Uut), 219
ur-disoluzioan (aq), 229
uranioa (U), 219
-uro atzizkia, 235, 236
urrea (Au), 219
-urren atzizkia (zenbakiekin), 116
urrezko zenbakia (phi zenbakia), 119
urteko hilabeteen laburdurak, 299
UZEI (Unibertsitate Zerbitzuetarako
Euskal Ikastetxea), 11, 14, 16, 14
UZEI, 11, 14, 16
v > b aldaketa
versus (vs), 297
Villasante, L., 70, 71
virus informatikoa, 249
volt (unitatea, V), 137
weber (unitatea, Wb), 136
Whorf, B.L., 3
wolframa (tungstenoa, W), 240
Wordeko editore matematikoa, 151
Würster, E., 2, 243, 247
xehetasunen planoak
(marrazketakoak), 216
Xuxen zuzentzaile ortografikoa, 12,
18
yokto- aurrizkia (/y/ sinboloa), 138
yotta- aurrizkia (/Y/ sinboloa), 138
Yrizar, P., 7, 72
-z biderkatu, -z zatitu, 189
Zabala, I., 89
zabalkuntza semantikoa, 249, 302
zabaltasuna (angeluen zabalera), 199
Zalbide, M., 16
zaldi-potentzia (unitatea, ZP, HP,
CV), 142
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zaletasun-izenondoa, 273
zati (eragiketa-sinboloaren izena),
181
zatidura, 181
zatiketak, 139, 181
zatikia, 181
zatikizuna, 181
zatitzailea, 181
zehaztasuna, 90, 342
zeinuak, 147
zenbaketa, 102
zenbaki arabiarrak, 102
zenbaki arrazionalak (Q multzoa),
118
zenbaki arruntak (N multzoa), 117
zenbaki atomikoa, 220
zenbaki banatzaileak, 108
zenbaki bitarrak, 111
zenbaki dezimaldun finituak, 118
zenbaki dezimaldun infinituak, 118
zenbaki dezimaldunak, 112, 115
zenbaki ehundarrak, 111
zenbaki errealak (R multzoa), 118
zenbaki erromatarrak, 106, 226
zenbaki ez-osoak, 102
zenbaki frakzionarioak, 109, 181
zenbaki hamartarrak, 111
zenbaki hirurogeitarrak, 112
zenbaki irrazionalak, 118
zenbaki irudikariak, 119
zenbaki kardinalak, 103
zenbaki kardinalen deklinabidea,
105
zenbaki konplexuak, 119, 147
zenbaki lokalizatzailea (talde
funtzionalarena), 238
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