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• Aditz era
Aditzak zein motatako laguntzaile-
ak onartzen dituen zehazten du:
da, du, zaio edo dio erak.
Hiztegietan ere adierazten da:
eraso. dio; jarraitu. zaio/dio...

• Aditz Sintagma (AS)
Perpauseko bi atal nagusietako
bat, aditza eta honekin batera doa-
zen zatiek osatua. Perpausean, IS
subjektua ez den beste guztia.

• Aditza (A)
Perpausean, ASren gunea. Ekintza
edo egoera adierazten du: egon,
jakin, izan, lortu...

• Aditzoina 
Adizki perifrastikoetan, *edin edo
*ezan laguntzaileekin geratzen den
zatia: etor dadila; har dezala...

• Aditzondoa (adond)
Adizlagun mota, erlazio atzizkirik
behar ez duena, eta barnean ISrik
ez duena: moduzkoak, lekuzkoak,
denborazkoak. 
Atzo ongi ibili ginen han.

• Adizki jokatu gabea
Adizkiak ez ditu elementu eta mor-
fema guztiak: Egon lasai.

• Adizki jokatua
Adizkiak elementu eta morfema
guztiak ditu: Egon zaitez lasai.

• Adizki laguntzailea
Adizki perifrastikoetan, modu, aldi
eta pertsona ezaugarriak biltzen
dituen zatia: Etorri dira.

• Adizki nagusia
Adizki perifrastikoetan, esanahia
eta aspektu ezaugarriak darama -
tzan zatia: Etorri dira.

• Adizki perifrastikoa
Osagai bat baino gehiago dituen
adizki jokatua edo jokatu gabea:
Joan (zaitez) arin.

• Adizki trinkoa
Osagai bakarra duen adizki joka-
tua: Zoaz arin.

• Adizkia
Aditz flexioa, hainbat morfemak
osaturikoa: zaude, zekien, izan lite-
ke, ekar dezakegu...

• Adizlaguna (Adlag)
Perpausean, IS + erl (-n, -tik, -ekin,
-ra...) osaturiko unitateak.

• Artizkia
Hitz barruan, tartean, doan morfe-
ma: eragin...

• Aspektua
Aditzaren ekintza bukatua den ala
bukatu gabe dagoen adierazten
duena; +burutua / –burutua / +ger-
takizuna modura zehazten da.

• Atributua (Satr)
Perpausean, bi IS NOR daudenean,
subjektua ez dena: 
Txikiak (atr.) dira denak (subj.). 
Ardoa (subj.) ozpin (atr.) bihurtu zen.

• Atzizkia
Hitz amaieran doan morfema: 
eginkizun...

• Aurrizkia
Hitz hasieran doan morfema: 
desegin, birsortu...

• Determinatzailea (Det)
IS mugatzen duten elementuak:
mugatzaileak (-a, -ak), zenbatzaile-
ak (bat, bi...), no la ko tzaileak (zein...).

• Elipsia
Ulermenerako beharrezkoa ez den
elementu bat edo gehiago ken tzea:
neska-mutilak (eta); egon geldi (zaitez)...

• Erlazio atzizkia (erl)
Deklinabide atzizkiak dira: -tik, -n,
-ekin, -ra, -gatik, -entzat.... 
Erl. atzizkiak ez dira atzizki lexika-
lak: -kor, -garri, -tasun...

• Erlazio hizkia (erl)
Perpaus txertatuak nagusiari lotze-
ko hizkiak edo morfemak dira:-ela,
-enean, nahiz eta ...-en, -tzeagatik,
-elako, ba- ...bezala, -tzearren.... 

• Erroa
Adizki trinkoetan, esanahia biltzen
duen zati txoa: nago, dakarkizut...

• Graduatzailea (grad)
IM edo izenondoa graduatzen
duten elementuak: oso etxe handia;
etxe nahiko handia...

• Hitz elkartua
Elementu lexikal autonomoek osatu-
rikoa: seme-alabak, jai-giroa...

• Hitz eratorria
Elementu lexikal autonomo batek
eta morfema batek osatutakoa:
aipagarri (aipa + -garri)...

• Izenaren Multzoa (IM)
Izen (+ adjektiboa) unitatea, deter-
minatzailerik gabe: etxe (berri)...

• Izenlaguna (Izlag)
Perpausean, nongo eta zeren galde-
rei eran tzuten dieten atalak, -ko eta
-en erlazio atzizkiekin osatuak.
Izen bat izaten dute beti eskuinean:
Larreko behiak; loreen usaina...

• Izenondoa (izond)
Izenaren ondoan, hura kalifika -
tzeko, joaten den hitza; ia beti
eskuin aldera: katu bihurria...

• Izenordaina (izord)
Izenaren ordez agertzen den ele-
mentua: ni, zu, gu, zuek, norbait...

• Izen Sintagma (IS)
Perpauseko unitatea, IM + Det
osaturikoa: kale (nagusi)a...

• Izen Sintagma NORI (ISnori)
IS  + –i erlazio atzizkiaz osaturi-
koa: txori bati...

• Izen Sintagma NORK (ISnork)
IS  + –k erlazio atzizkiaz osaturi-
koa: txori batek...

• Kategoria
Hizkuntz elementuak sailka daitez-
keen klase nagusietako bakoitza:
etxe (izena), egin (adi tza), gure
etxea (izen sintagma)...

• Komunztadura (Konkordantzia)
Perpauseko elementuetako morfe-
men artean izaten den lotura gra-
matikala: Nik prakak ditut.

• Mailegua
Beste hizkuntza batetik hartutako
elementu lexikala: liburua, sofwa-
rea, katea...

• Morfema
Berak bakarrik esanahirik ez duen
elementu lexikala: -zki-, -kiro, des-...

• Perpausa (P)
IS eta AS osagaiak dituen unitate
sintaktikoa, kategoria gorenekoa.

• Perpaus koordinatua edo
elkartua
Perpaus askeak eta maila bereko-
ak, juntagailuen bidez bata beste-
ari lotuak.

• Perpaus lokabea
Perpaus askea, beste baten menpe
ez dagoena. 

• Perpaus txertatua edo
menpekoa
Perpaus askea ez dena, beste
baten barnean edo beste baten
menpe dagoena.

• Postposizioa (postp)
Adizlagun berezia, konposatua;
IS, Adlag. edo Izlag + adond:
Guri esker lortu duzue.

• Subjektua
Perpausean, aditzak adierazten
duen ekintzaren protagonista den
zatia: 
Denei esan diegu. Subj. ➝ (guk)
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