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Ideogramak (Kanjiak)  nola bilatu
Begiratu ideograma horren GOIA (Ezkerreko
goia) eta BEHEA (Eskuineko behea), beste
kanjiaren atalak kontutan hartu gabe

1) Ikusi kanjiaren GOIA edo EZKERREKO GOIA
Marra mota bakoitzak kodigo bat dauka. Ikusi DeRoo taula.
Adibidez: 丶 3, 亠 4, 扌 13, 女 17, 木 18, 28, 月 39 eta abar .
Zenbaki hau aurkitzen baduzu, lehen urratsa emana duzu. Lauki bakoitzean kanjiaren
goiko zati adierazgarrienak ageri dira. Puntuz osatutako  marrak adierazten dute ez
direla betik agertzen.

2) Ikusi kanjiaren BEHEA edo ESKUINEKO BEHEA
Hemen ere marra mota bakoitzak kodigo bat dauka. Osagaia beste marra batekin edo
gehiagorekin agertzen da. Adibidez: 灬 40, 小 41, 寸 48, 大 63, 目 79 eta
abar.

GOIA-ri dagokion zenbakia da lehen zenbakia eta BEHEA-ri dagokiona bigarrena.

Bi arau daude betik jarraitu beharrekoak
a. Ez izan kontuan 口 , osagaiak. Ikusi zer dagoen laukiaren “ 口 ” barruan eta

zer dagoen “ ”-ren goiko eskuinean. Adibidez: 因 1262, 個 2177, 道 979,
縫 2755

b.  Kanjiaren atal bat hemen “ 門 ” bildua denean, hartu atal horren behea edo
beheko eskuina. Adibidez: 闘 3848, 欄 1864

Goia DeRoo Kodea Taula Behea
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GOIA zatiaren lauki batean edo BEHEKO batean klik eginez gero, kodigo horri dagokion
ideograma zerrenda guztia agertuko zaizu.
Zenbaki konbinazio horretako kodigoa ez bada existitzen, gris kolorea agertuko da.

Edozein kanjian klik eginez, bere xehetasunak agertzen dira

裸 biluzik kanjiaren adibidea

Koloreen esanahia
Kolorea Adierazten du Adibidez

gorria / GORRIA Kanjien ahoskera RA, hadaka
GORRI LARRIA Onyomi ahoskera RA
gorri xehe
azpimarratua

Kunyomi ahoskera hadaka

Berdea Gogoratzen laguntzeko azalpena arropa 衤 465 guztiak …
Urdina Kana ahoskera らふ、はだし

Beltza Esanahia Biluzik, oinuts, …..

Japoniar ideogramak bilatzeko eta ikasteko modurik errazena!!!

Paperezko liburua Hemen -> http://www.kotobai.com/eu/japoniar-ideogramak/


