
ERE (II)
1

EHULKUren aholkuak

―Non da Benitoren kontzertua?

―Arriaga antzokian.



ERE (II)
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EHULKUren aholkuak

―Eta Maddi Oihenartena?

――Hura ereHura ere
 

Arriaga antzokian.

――**Arriaga antzokian ere.
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EHULKUren aholkuak

ERE partikula
 

NON-en ondoren
 jartzen

 
badugu, bestelako

 informazioa
 

ematen
 

dugu.
 

ERE partikula
 

NON-en ondoren
 jartzen

 
badugu, bestelako

 informazioa
 

ematen
 

dugu.

―Benitok Kursaalen kantatuko du.
―Eta Arriaga antzokian?

――Arriaga antzokian ere baiere bai.
――Han ere baiere bai.
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EHULKUren aholkuak

―Nahi al duzu ogia?

―Eta txokolatea?

―**Ere.

―Bai.

――Txokolatea ere baiere bai.
――Hori ere baiere bai. 
―Bai eta ―Bai eta hori

 
ere.ere.

――Bai, noski.

―**Ere bai.
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EHULKUren aholkuak

―Ura nahi dut.

――Nik ere baiere bai.

―
 

**Nik ere.

――Nik ereere
 

nahi dut.

――Bai etaBai eta
 

nik ereere.
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EHULKUren aholkuak

―Asteartean, gora egingo dute tenperaturek.

―
 

**Tenperaturek gora ere (bai)
 

asteazkenean.

――Bai etaBai eta
 

asteazkenean ereere.

―
 

**Ere (bai)
 

asteazkenean.

――Asteazkenean ere baiere bai.

――BaitaBaita
 

asteazkenean ereere.
――Asteazkenean ereere, bide beretik.
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EHULKUren aholkuak

―Formula hori zergatik erabil 
daitekeen ereere

 
azaltzen du horrek.

―**Horrek azaltzen du ere (bai)
 zergatik erabil daitekeen formula 

hori.
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EHULKUren aholkuak

――Ikasleak ereere
 

badatoz badatoz Euskaltzain 
berriaren sarrera-ekitaldira.

―**Ikasleak ere
 

datoz
 

Euskaltzain 
berriaren sarrera-ekitaldira.
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EHULKUren aholkuak

――Ikasleak ereere
 

badatoz badatoz Euskaltzain 
berriaren sarrera-ekitaldira.

―**Ikasleak ere
 

datoz
 

Euskaltzain 
berriaren sarrera-ekitaldira.

Adizkia trinkoa izanik (dago, dakar, darama, 
dator...), ERE partikula ezin jar daiteke  
galdegaiaren lekuan, hau da, adizkiaren aurrean. 
Kasuan kasuko galdegaiak hartu behar du leku 
hori; alegia:

Ainhoa ere badator mendira.
Ainhoa ere mendira dator.
*Ainhoa ere dator mendira.
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EHULKUren aholkuak

Hona
 

hemen
 

ERE partikularen
 

erabilera
 okerren

 
taula bat:

……
 

*XX
 

baita ere
……*XX

 
ezta ere

......*ere XX
……*eta ere XX
……*XX

 
ere baita

……* XX
 

ere ezta
……*ere bai XX
……*ere ez XX

……
 

baita baita XX
 

ereere
……ezta ezta XX

 
ereere

... X... X
 

ereere
……eta eta XX

 
ereere

… … baita baita XX
 

ereere
……ezta ezta XX

 
ereere

……X ere baiX ere bai
……X ere ezX ere ez
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