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gainazal • garalio
gainazal
gainazpikatu, gainazpika, gainazpikatzen
gainbalio
gainbegiratu, gainbegira, gainbegiratzen, du ad (eta iz: gainbegiratu bat eman)
gainbehera iz: erromatar inperioarell gainbehera
gainbide
gaindegi
gaindi: elkorrekill zebiltzall Galileall gaindi
-z gaindi
gaindi egin
gaindidura
gaindika
gainditu, gaindi(tu), gainditzen
gaindu, gain(du), gaintzen, h. gainditu
gaineko [par 'soincko'; Heg 'otordu batean sarrcraren ondoko jakia'
gaincrc
-az gainera: euskoraz ollgi ikasteaz gaillera, lan ikoragarria egill zuelako
gainerako
gaincrakoan
gaineratcko [par h. gainerako
gaincratu, gainera(tu), gaineratzen
gainezka
gainezka egin
gaingiroki
gainka
gainkatu, gainka(tu), gainkatzen 'arra emearen gainean jarri'
gainkarga
gainontzean Gip h. gainerakoan
gainontzeko Gip h. gainerako
gainzurikcria
gainzuritu, gainzuri, gainzuritzen
gaiso· c. gaixo
gaitasun
gaitu, gai(tu), gaitzen
gaitz 1 iz
gaitz cgin
gaitz erdi
gaitz erran, gaitz erran, gaitz erraten, [par
gaitz esan, gaitz esan, gaitz esaten
gaitz 2 izond
gaitz iritzi
gaitzaldi
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gaitzeko: gaitzeko arrakas/a izall zuell
gaitzerizko jas
gaitzeru
gaitzesgarri
gaitzesle
gaitzespen
gaitzetsi, gaitzets, gaitzesten
gaizgabe izond
gaitzi izan ¡par: deus ez zaio haifl gaitzi Ilola eskergabekeria
gaitzikor ¡par
gaitzitu, gaitzi(tu), gaitzitzen, da/zaio ad, ¡par: bikarioarell jokoa biziki gaitzi/u zaitzaioll Oxalderi
gaitzizen
gailzuru* e. gaitzeru
gaixo I 'eria'; 2 'errukarria'
gaixoaldi
gaixobera 'erikorra'
gaixotasun
gaixotegi
gaixoti 'erikorra'
gaixotu, gaixo(tu), gaixotzen
gaizki 1 adlag; 2 iz: ollgiarell e/a gaizkiarell arbola
gaizkiagotu, gaizkiago(tu), gaizkiagotzen
gaizkile
gaizkin
gaizkinahi: ollgiflahia e/a gaizkillahiti
gaizkitu, gaizki(tu), gaizkilzen: gaixza gaizki/u egill da
gaizkoatu, gaizkoa, gaizkoalzen, jas: zauria gaizkoa/u zaio
gaizo ¡par adkor 'errukarria'
gaizbera
gaizpide
gaiztagin
gaiztakeria
gaiztasun 'zailtasuna'
gaizto
gaiztoarazi, gaiztoaraz, gaiztoarazten
gaiztoki adlag
gaiztotasun
gaiztotu 1 'gaizto bihurtu'; 2 '(zauria) gaizkitu'
gajo Gip emakumezkoei dagokie
gakalu* e. gakotu
gako ¡par 'giltza'
gakotu, gako(tu), gakotzen, ¡par 'gillzatu, giltzaz itxi'
galai
galaiki
galaitasun
galanki
galanperna: Cys/oderma sp; Lepio/a sp 'perretxiko mota'
galant
galanto
galarazi, galaraz, galarazten: 'eragotzi; galtzera behartu'
galarazpen
galauts
galaxia
galbahe
galbide
galburu
galda
galdara
Hil,leg; Ba/ua: gainalQl-gara/io
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galdatu, galda, galdatzen; I 'goritu'; 2 ¡par 'galdegin; eskatu'
galde l 'galdera, itauna'; 2 ¡par 'eskaera'
galde-erantzunak
galde-zeinu* e. galdera-marka, galdera marka
galdegai
galdegile
galdegin, galdegin, galdegiten; 1 'galdetu'; 2 ¡par 'eskatu'
galdeginarazi, galdeginaraz, galdeginarazten
galdeikur* e. galdera-marka, galdera marka
galdekatu, galdeka, galdekatzen
galdeketa
galdekizun
galdemarka* e. galdera-marka, galdera marka
galdera
galdera-marka, galdera marka
galdetu, galde(tu), galdetzen
galdetzaile
galdez
galdezka
galdu, gal, galtzen
galdu-gordean l 'galtzeko zorian'; 2 'noraezean, helbururik gabe'
galdukeria
galeper: Cotumix Coturnix
galera 1 'galtzea'; 2 'itsasokoa': galeretara kondenatua
galería
galerna
galga
galga eman
galgarau
galgarri
galgatu, galga(tu), galgatzen 'galga eman'
galipot
galiziar
galkatu, galka, galkatzen; I 'mukuru bete'; 2* e. kalkatu
galkor
galoi 1 'neurri unitatea'; 2 'xingola'
galsoro 'gari soroa'
galtza pI.
galtzada
galtzadun
galtzaile
galtzamotz pI
galtzar 'altzoa'
galtzarbe
galtze
galtzerdi
galzori
galzorian
gamelu: Camelus bactrianus
ganadu
ganbara Heg 'teilatupeko solairua'
ganbela
ganbelu Igart; (ia) irain-hitza, 'kirten, inozo'
ganbera I ¡par 'Iogela'; 2 Admin: diputatuen ganbera, merkataritza ganbera, ganbera musika
ganbil
gandor
gandu
gandutu, gandu(tu), gandutzen
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ganer ¡par 'ganbara'
ganga (anatomian eta arkitekturan)
gangar
gangarkeria
ganibet
ganora
ganoraz
ganorazko
ganoragabe
ganoratsu
gantz
gantzu
gantzudura
gantzugailu jas 'gantzua, ukendua'
gantzutu, gantzu(tu), gantzutzen
gapirio
gapoin ¡par h. kapoi
gar 1 'suarena'; 2 'irudizkoa' h. kar: zure amodioaren kar saindua
gara 1 'arbiaren eta beste landare batzuen zurtoina'
gara 2* ¡par e. geltoki
garabi
garagar
garagardo
garagardotegi
garagarril GN h. ekain; Bizk h. uztail
garai I iz; 2 izond
garaiz
garaiarazi, garaiaraz, garaiarazten
garaiera
garaiezin
garaikide
garaikundc
garaile
garaipen
garaitasun
garaitia ¡par jas 'garaipena'
garaitiko ¡par I 'gainerako'; 2 'goi(ti)ko'
garaitu, garai(tu), garaitzen
garaitza batez ere Bizk 'garaipen'
garaitzaile
garaje
garaño

(Euskaltzaindiak, Bilbon, 1997ko apirilaren 25ean onartua)
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