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Kanji Hiztegia Nola erabili
1) Kanji Ideograma hiztegira sartzeko aukeratu - Kanji-Erradikalez – esteka.

Kanji hiztegia osatzeko Monash University EDRDG Taldeak eskaintzen dituen fitxategiak erabili ditugu.
6.356 Kanji (ideograma) ditu eta denak Euskaratu ditugu. Goiko taulan agertzen diren 252 erradikalak
(osagaiak) erabiliz, bilatu eta aukeratu dezakegu nahi dugun ideograma. Erradikalak marra kopuruaren
arabera daude sailkatuta
2) Aukeratu kanji erradikalak, eta taula azpian, horiez osatutako kanji guztiak agertuko zaizkizu.

Kanjia idazteko behar diren marra kopurua adierazten du.
3) Nahi dugun kanji horretan klik eginez agertuko zaigu -> “Kanji xehetasunak” fitxa.
Adibidez -> 次 aukeratuz gero hurrengo informazioa izango dugu.
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Kanji xehetasunak Æ

次.

Euskara; Ideograma horren esanahia Æ “hurrengo, ondorengo, jarraitu .”
Osagaiak; Ideograma egiteko erabiltzen diren erradikal (oinarrizko zati) desberdinak. Æ 欠,冫
Japoniar Kun: Ideograma horri dagozkion Japoniar jatorrizko ahoskera desberdinak. Hiragana alfabetoan
idatzita. Æ つ.ぐ, つぎ .
Kun (romaji): Kun letrak gure alfabeto latinoan idatzita. Hau da Kun ahoskera. Æ tsu.gu, tsugi .
Japoniar On: Ideograma horri dagozkion Txinatar jatorrizko ahoskera desberdinak japonieraz. Katakanan
idatzita. Æ ジ , シ .
On (romami): On letrak gure alfabeto latinoan idatzita. Hau da On ahoskera. Æ ji, shi .
Japoniar izenak: Japoniar izen propioetan erabilitakoan, ideogramak hartzen dituen ahoskera desberdinak.

Æ き, すき, つぐ, よし .
Izenak (romaji): Izenak alfabeto latinoan idatzita. Hau da izen horien ahoskera. Æ ki, suki, tsugu, yoshi .
DeRoo Kodea: Kanjiak sailkatzeko, Jos R. De Roo-k asmatutako kodea. 2001Kanji liburuan agertzen dena.
Jon Goikolea-k erabili zuen berdineko kodea Japoniar Ideogramak liburuan (2010.ean argitaratua). Goiko
taulan agertzen den DeRoo Kodean klik eginez gero, ideograma horri buruzko azalpen txiki bat agertzen
da, bere ikasketa errazte aldera. Æ 362 .
Marrak: Ideograma idazteko erabiltzen den marra kopurua. Æ 6 .
Irakaskuntza: Japoniar irakaskuntza sisteman ikasten den urtea edo maila. Æ 3 .
UniCode: Ideograma horri dagozkion kode internazionala. Adibidez Æ 6b21 = 次
MSWord dokumentuan aukeratu edozein letra. Adibidez 次
Sakatu batera - Alt

+ X - teklatuan eta bere kodea agertuko da -> 6b21
eta berriz sakatuz letra bueltatuko da. 6b21 -> - Alt + X -> 次 kodea jakinez gero, edozein letra
edo ideograma idatzi dezakegu.

Erradikal Zenbakia: Ideograma hiztegi tradizionaletan aukeratzen den erradikal zenbakia. Guztira 252
Erradikal (osagai) daude. Æ 76.
Maiztasuna: Japoniar egunkari eta aldizkarietan, ideograma hori errepikatzen den maiztasuna. Gehien
errepikatzen denak (日) Bat (1) zenbakia izango du. Gehien erabiltzen diren 2.000 ideogramak sailkatuta
daude. Zenbakirik ez badu, esan nahi du erabilera ranking edo zerrenda horretan 2.000 garren postutik
atzera dagoela eta gutxi erabiltzen dela. Æ 222.
Nelson zaharra: Nelson hiztegia. Oso ezaguna den eta oso hedatua dagoen Kanji ideograma hiztegi bat da.
(The Modern Reader’s JAPANESE-ENGLISH CHARACTER DICTIONARY by Andrew N. Nelson). Urte
askotan, Japoniera ikasle artean erreferentziazko hiztegi garrantzitsua izan dena. Hiztegi honetako
sailkapen zenbakia da. Æ 638
Nelson berria: Nelson hiztegi bertsio berriaren (ISBN-13: 978-0804820363) ideograma sailkapen zenbakia.

Æ 2929
Jis208: Hau japoniarrek ordenagailuetan erabiltzeko asmatu zuten, ideograma kode bat da (JIS-X-0208).
Zerrenda honetan hiragana, katakana & gehien erabiltzen diren ideogramak daude. “Unicode” kode
internazionala hedatu aurretik erabiltzen zen, baina gaur egun ezer gutxi erabiltzen da. Æ 28-01
Txinatar ahoskera: Kanji ideogramen sorrera eta jatorria Txinakoa da. Gaur egun txinera estandarrean duen
ahoskera eta bere intonazioa. Æ ci4 Beraz txinera ikasleentzat ere oso interesgarria!!
Korear: Nola ahoskatzen den ideograma Hego Korean. Lehenengo korear idazkera silabikoa (Hangul
irakurtzen dakizuenentzat) eta ondoren latinezko alfabetoan dago idatzita. Æ 차 cha.
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Gure hiztegian; Hemen klik egiten baduzu Æ 次 . Esteka honek Japoniar hiztegira eramango zaitu.

DeRoo Kodea: Hemen klik egiten baduzu Æ 362 . Esteka honek “Japoniar Ideogramak” liburuan
agertzen den azalpenera eramango zaitu.

www.Kotobai.com/eu/ barruan hurrengo 4 tresnak elkar lotuta daude.
Kanji ideograma hiztegia – Kanji erradikalez
Japoniera hiztegia

Ideograma bilaketa

“Japoniar Ideogramak” liburua

Erabili eta gozatu ezazu gure hiztegiak!!!!!!
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