
79
HIZTEGI BATUA

irudialdatu • jomU'unle

irudialdatu, irudialda, irudialdatzen
irudiarazi, irudiaraz, irudiarazten
irudidun
irudigile
irudiglntza
irudikatu, irudika, irudikatzen
irudikeria
irudiko I: bere irudiko egin zuen gizona; 2 genitiboarekin, 'ustez': gehienen irudiko
irudikor
irudikorta5un
irudikortu, irudikor(tu), irudikortzen
irudirnen
irudirnentsu
irudipen
iruditu, irudi(tu), iruditzen, zaio ad
irudiztatu, irudizta, irudiztatzen, du ad 'irudiz homitu'
irule
irun, irun, iruten
irunaldi
irundegi
iruntz Bizk h. ihintz
iruntzi = ifrentzu

iruntzitara = ifrentzuz: iruntzitara jantzia duzu elastikoa
iruzkln

iruzklna egin: testu horri iruzkina egin diot
iruzklndu, iruzkil1(du), iruzkintzen
iruzkingile 'testu(-)iruzkinak egiten dituena'
iruzur

iruzuregin
iruzurgile
iruzurkeria
iruzurti
isats
isatsdun
isatsgabe
~eka

~kaegln

~ekari
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isekatu, iseka(tu), isekatzen
isil

isil-isilik
isil-isila

isil-gorde
isil-gordeka
isil-hizketa
isil-misil

isil-misilka
isil-misilean

isil-poltsa
isilaldi
isilarazi, isilaraz, isilarazten
isildu, isil(du), isiltzen
isilean
isileko
isilik
isilka

isilkako
isilpe
isilpeko
isiltasun
isilune
isiotu, isio, isiotzen, Bizk batez ere '(argia, sua) piztu'
isipu

isipu-belar: Hyssopus officiTUllis
isipula Herr
iskanbila
iskanbilatsu
iskilinba
iskilu
iskiludun
isla 1 h. uharte
isla 2

islara: lainkoaren edertasuTUl islara ikusten dugu
islada* e. isla
isladatu* e. islatu
isladatze* e. islatze
islatu, isla(tu), islatzen
islatze
iso
isoglosa
isolagailu 1 Fis. erabileremuan; 2 besteetan hobestekoak dira bakar-, bakan- oinarrien gain eratuak
isolamendu 1 Fis. erabileremuan; 2 besteetan hobestekoak dira bakar-, bakan- oinarrien gain eratuak
isolatu 1 Fis. erabileremuan; 2 besteetan hobestekoak dira bakartu, bakandu bezalakoak
isolatzaile 1 Fis. erabileremuan; 2 besteetan hobestekoak dira bakar-, bakan- oinarrien gain eratuak
isomorflSmo
isomorfo
isoszele
isozele* e. isoszele
ispilu
istant
istibor* e. istribor
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istil
istiltsu
istilu
istinga
istingadi
istingor: Gallinago gallinago
istorio
istribor
istripu
isun

isuna ezarri
isuraldatu, isuralda, isuraldatzen: odol kutsatua isuraldatu diote
isuraldatze
isurarazi, isuraraz, isurarazten
isurbera
isurbide
isuri, isur, isurtzen, 1 ad 2 iz
isurialde
isurkari = Iikido
isurketa
isurki
isurkor
isurle: gizon gaizto odol-isurlea
isurpen
isurtze
isuski Bizk erratz
itaizur* e. itaxur (lpar-Naj), itogin (Bizk)
itatxur* e. itaxur (lpar-Naj), itogin (Bizk)
itaun
itaundu, itaun(du), itauntzen
itaunka
itaunketa
itaurrean
itaurreko
itaurlari Bizk 'itaurrekoa'
itaxur (lpar-Naj) = itogin
itegi 'ukuilua, korta'
ittul!: Tabanus bovinus
ito, itotzen
itoaldi
itoarazi, itoaraz, itoarazten
itobehar
itogarri
itogin = itaxur
itoiti* e. itaxur (lpar-Naj), itogin (Bizk)
itoka

ito-itoka
itokarrean
itolarri
itomen
itote* e. itaxur (Ipar-Naj), itogin (Bizk)
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itsas alngira: Conger conger
itsas arrano: Haliaeetus albicilla
itsas bazrer* e. itsasbazter
itsas gaztaina = Indi gaztaina
itsas handi
itsas hegi
itsas bar: Asteroidea
itsas kabra
itsas Iabar
itsas korronte* e. itsaslaster
itsas lamia
itsas lehoi: Otaria sp. + zalophus sp.
itsas lore: Coelenterata
itsas otso: Echinoidea
itsas txakur: Phocidae
itsas zabal
itsas zaidi
itsas-laster* e. itsaslaster
itsas-zain* e. itsaso-zain
itsasadar
itsasalde
itsasaldi
itsasandi* e. Itsas handi
itsasargi
itsasarte
itsasbazter
itsasbehera
itsasbide
itsasegi* e. itsas hegi
itsasertz
itsasgizon
itsasgora
itsasizar* e. itsas izar
itsasikara
itsasketa =nabigazio: itsasketan ohituak diren gizonak
Itsaskll 'sagailoa, itsaso nabasia'; 2 'mariskoa, itsas fruitua'
itsasklrri
itsaskor
itsaslapul'
itsaslapurreta
itsaslaster
itsaslore* e. itsas lore
itsasmutn
itsaso
itsasozain
itsasontzl
itsasontziratu
Itsasoratu, itsasora(tu), itsasoratzen
Itsasorratz
itsaspe
itsaspekari
Itsaspeko
Itsasperatu, itsaspera(lu), itsasperatzen
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itsastar
itsasturi Jpar 'marinela'
itsasuntzi* e. itsasontzi
itsatsi, itsats, itsasten
itsu

itsu·itsuan
itsu-gidari Jpar 'itsuaurrekoa'
itsuaurreko
itsura adlag: itsura jarraiki zitzaion jakin gabe nora

itsugarri
itsuka
itsukeria
itsuki
itsulapiko = eltzeitsu
itsumancloka
itsumen
itsumustu iz 'ustekabea'

itsumustuan
itsumustuka

itsumutil
itsurik
itsusarazi, itsusaraz, itsusarazten
itsusgarri
itsusi
itsuskeria
itsuski
itsustasun
itsustu, itsus, itsusten
itsutasun
itsutu, itsu(tu), itsutzen
itsutuki
itun 1 iz
ltun 2 izond Jas 'tristea, goibela'
ltundu, itun(du), ituntzen, da/du ad, I'ituna egin, hitzartu'; 2 'tristetu, goibeldu'
ituntasun
iturbegi
iturburu
iturgin
iturgintza
iturri

lturri·beh.r: Nasturtium officinale
Itxaro !zan du, ad I: oneratuko dela itxaro dut; 2: itxaro zuten Jesu Kristoren etorrera
Itxarobide
Itxaron, itxaro:en, itxarongo, dio ad (objektu biziduna denean), du ad (gainerakoetan): Mireni itxaron

diogu luzaz; itxaroten dut hilen piztuera
ItlIaronaidi
ItlIaronarazi, itxaronaraz, itxaronarazten
ItlIarongela
Ituropen
Itxaropentsu
1m, ixten
Itxialdl
Itxiarazl, itxiaraz, itxiarazten
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itxiera
itxigailu
itxindi [par 'ilintia'
itxitura 'eremu itxia; eremua ixten duen hesia'
itxoin h. itxaron
itxulastu, itxulas, itxulasten, du ad 'irabiatu, nahasi'
itxura

itxura(k) egin
itxura denez

itxuragabe
itxuragabeko

itxuragabekeria
itxuragabeki
itxuragabetu, itxuragabe(tu), itxuragabetzen
itxurakeria
itxurako: arrautza-itxuraka perretxikaa; tanta-itxuraka pertsana
itxuraldaketa
ib:uraldatu, itxuralda, itxuraldatzen
itxuraldatze
itxu.an: jaitsi zen zerutik usa baten itxuran; itxuran bizi da
itxurapen
itxurati
itxuratu, itxura(tu), itxuratzen
itxuratxarki
itxuratxartu, itxuratxar(tu), itxuratxartzen
itxuraz: gauzak itxuraz egin; itxuraz, asa pazik daude
itxurezale
itxuragabekeria
itxurazko I 'egiazkoa ez dena': itxurazka damua; 2 'itxura onekoa': emakume itxurazka eta maita-

garria
itxuroso Herr 'itxura onekoa, behar den bezalakoa'
itzain
ltzaingo [par
itzaintza
itzal
itzalaldi
itzalarazi, itzalaraz, itzalarazten
itzalezin
itzaleztatu, itzalezta, itzaleztatzen
itzalgaitz
itzalgaizl<a Liter.
it7.algarri
itzalgune
itzali, itzal(i), itzaltzen
itzalkor
itzalpe
itzalpetu, itzalpe(tu), itzalpetzen
itzaltasun
itzaltsu
itzarri, itzar, itzartzen (gaur izond eta ad)
itzarrik Bizk
itzartu, itzar, itzartzen (bakarrik ad)
itzatu* e. i1tzatu
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itze [par h. iItze
itzel 'ikaragarria, 080 handia'
itzelezko
itzul-amilka
itzul-Ian
itzulaldi
itzularazi, itzularaz, itzularazten: etxera itzularazi du; testuafrantsesera itzularazi digute
itzulbide
itzulbira
itzulera
itzulerraz
itzulezin
itzulgai
itzuli, itzul, itzultzen, 1 da ad; 2 du ad; 3 iz
itzuli-mitzuli
itzulika
itzulikatu, itzulika(tu), itzulikatzen, 'irauli, biratu'
itzulinguru
itzulipurdi

itzulipurdika
itzulketa
itzulpen
itzultzaile
itzultze
itzurbide
itzuri, itzur, itzurtzen, da/zaio ad

itzuri ibiIi
itzurijoan

itzurarazi, itzuraraz, itzurarazten
itzurkor
ixi Bizk 'ixo'
ixo
ixtante* e. istant
ixtil* e. istiI
izadi
izaera
izai h. izei
izain: Hirudo medicinalis
izakera* e. izaera
izaki
izan 1, iz: izena eta izana
izan 2, izan, izaten

izan ere 10k.
izan ezik

izanarazi, izanaraz, izanarazten
izandun
izar

izar egon: zerua izar dago
izar-belar: Stellaria holostea
izar-multzo =konslelazio
izar-Iaino =nebulosa

izara =maindire, mihise
izari 'neurria, tamaina'
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izarlgabe
izariio
izarniarazl, izamiaraz, izamiarazten 'distirarazi'
lzarniatu, izamia, izamiatzen, [par; du ad 'distiratu'
lzarratu, izarra, izarratzen
IzartegI
Izartsu
Izartu 1, izar(tu), izartzen, 'neurtu'
Izartu 2, izar(tu), izartzen, 'izarrez bete'
izartxo
izatasun
lzate
lzatedun
izateklde
izatez
izeba
izei: Abies sp. + Pseudotsuga sp. + Picea sp.
izekl, izekitzen, da/du ad 'su hartu, sua piztu'
Izeko Bizk 'izeba'
izen 1: Xabier du izena; 2: haren izen ona zikindu

·ren izenean
Izenburu
Izendapen
izendatu, izenda, izendatzen, du ad: Euskaltzaindiak harretarako izendat'l nauelako; ez dugu izendatu

ko nor den; euskaldunok ..euli" izendatzen dugun intsektua; langileen soldataren neurria izendatze
ko;egunizendatua

Izendatukl
lzendatzaDe
Izendatze
Izendegi
izendun
lzengabe

izengabeko
izengoiti
izenklde
Izenlagun
Izenondo
Izenordain Gram.: pertsona izenordainak
Izenorde 1 'ezizena'; 2* e.lzenordain
Izenpe
IzenpearGI, iUilpearaz, izenpearazten
izenpetu, izenpe(tu), izenpetzen
izenpetzaDe
Izerben
izerdi

izerdi(·)zapl: aurpegia izerdi-zapi batekin estali zioten hilotzan
lzerdi(.)guruin
Izerditan
izerdi(-)bitsetan Bizk
Izerdi(·)lapetan Bilk
izerdi(.)patsetan
Izerdi{-)uharretan Bizk

izerdialdi
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izerdiarazl, izerdiaraz, izerdiarazten
izerdikor
izerdltsu
izerdltu, izerdi(tu), izerditzen
izerkarl: aurpegia izerkiJri batez estalita ehortzi zuten
IzI lpar h. lzu
izlaldura Ipar 'izua'
Izipera lpar 'izutia'
izkilu* e.lskilu
izkina
izkIra: Suborn. Natantia
IzkIriatu, izkiria, izkiriatzen, Ipar 'jdatzi'
izkirImiri
Izkrlbu

izkrlbuz
Izkrlbuzko
izkutu* e. ezkutu
Izokin: Salmo sp.
Izorra Zah. izond 'haurdun'
Izorra Izan, egon, Zah. 'haurdun jzan'
Izorratu, iwrra, izorratzen, I zah. 'haurdun gertatu'; 2 arrunt. 'ka!te egin, hondatu'
izotz

Izotza egin
IzotzaIdl
IzotzU Na! h. urtarrll
lzozkaiIu
Izozki
izozkidenda* e. izozki(o)denda
Izozkigile
Izozkitegl
izozmendl: izounendi batek hondoratu zuen Titanic itsasontzia
Izozte
Izoztegl
lzoztu, izotz/izoztu, izozten
Izpar g. er. h. a1blste, berrl
Izparrlngi g. er. h. egunkarl
izpi

izplrlk
Izpika 1 adlag. 'zatika'; 2 iz. 'jzpi txikia'
IzpU
IzpUdun
IzpUlku: iAvandl:la officinalis
IzpUtsu
Izpiiio
izplrltu lpar e10 las. h. esplrltu
izpltsu
Izpltxo
Iztal 'izterra eta sabela elkartzen diren (sakon)gunea'
Iztarte 'hankartea'
Izter

izter-Iehengusu
Izterbegj lpar, g. er. 'arerioa, etsaia'
Iztup.
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izu
izu-Iaborri

izualdi
izugarri
izugarrikeria
izugarrizko
izukaitz
izukari
izukor
izur
izurde: Delphinus delphis
izurri
izurrite
izurritsu
izurritu, izurri(tu), izurritzen
izurtsu = zimurtsu
izu.'tn, izur(tu), izurtzen
izutasun
izuti
izutu, izu(tu), izutzen
izutzaile

ja /par 'dagoeneko, ordurako'
jabal/par
jabalaldi /par
jabalarazi, jabalaraz, jabalarazten, /par
jabaldu, jabal(du), jabaltzen,lpar da/du ad
jabaldura /par
jabalgarri /par
jabalta'lUn /par
jabe

jaun eta jabe
jabe egin

jabedun
jabegabe
jabegai
jabegaitasun
jabego = jabetasun, jabeua
jabekide
jabekidetasun
jabekuntza
jabetasun =jabego, jabetza
jabetu, jabe(tu), jabetzen
jabetza = jabego, jabetasun
jada 'jadanik'
jadanik
jadetsi, jadets, jadesten, Bizk 'erdietsi, lol1'J'
jagi, jagiten, Bizk, 'jaiki'
jagoitik /par zah. 'aurrerantzean, gaurdanik'
jagole
jagon, jagolen, Bizk
jaguar: Panthera (jaguarius) onca
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jai
jai egin
jaieman
jai hartu

jaialdi
jaidura 'joera'
jaiegun
jaiera
jaiero
jaiki, jaikitzen
jaikialdi
jaikiarazi, j aikiaraz, jaikiarazten
jaikiera
Jainko

Jainkoarren
jainkogabe
jainkosa
jainkotasun
jainkotiar
jainkotu, jainko(tu), jainkotzen, da/du ad
jainkozale
jainkozaletasun
jainkozko
jaio, jaiotzen
jaioal'azj, j aioaraz, j aioarazten
jaioberri
jaioberritu, jaioberri(tu), jaioberritzen
jaioera 'jaiotza'
jaioleku
jaiotegun
jaioterri
jaiotetxe
jaiotordu
jaiotza
jaiotze [par eta Nafh. jaiotza

jaiotzez
jaitsaldi
jaitsarazi, jaitsaraz, jaitsarazten
jaitsi, jaits, jaisten
jaitsiera
jaka
jaki
jaklle
jakin, jakiten

jakina: beste asko ere, jakina, mintzatuak dira auzi horrezaz
jakinaren gainean
jakinean

jakin-min
jakinarazi, jcldnaraz, j akinarazten
jakinarazpen
jakinbide
jakinduria
jakingai
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jakingarri
jakingura
jakintasun
jakintsu
jakintza
jakitate
jakite
jakitun
jakituria Bizk batez ere
jakobino
jale
jalgi, jalgitzen, Ipar da ad 'atera, irten'
jalgialdi
jalgiarazi, jalgiaraz, jalgiaJazten
jalgitze
jalki, jalkitzen, da ad 'isurkari batean dilindan dauden zatikiak hondoratu'
jalkin
jan 1 iz
jan 2, jaten, ad

jan-arin(ean)
jan berri
jan-urr!
jan-zahar

janaldi
janarazi, janaraz, janarazten, dio ad
janari
janaridenda* e. janari(-)denda
janaritegi 'janariak gordetzeko tokia'
janaritu, janari(tu), janaritzen: zeure herria aingeruen ogiazjanaritu zenuen
janbo
jandarrna* e. jendanne
jangal iz 'janaria, jatekoa'
jangaitz
jangale
jangarri iz 'janaria, jatekoa'
jangartxu
jangela
jangura
janiza lpar 'gose handia, grina makurra'
jankatu, janka, jankatzen, Ipar du ad 'hortzikatu'
janl..ku
jansenismo
Jansenista
jantegi
jantoki
jantxakur
jantzarazi du/dio ad
Jantzi 1 iz
Jantzi 2, jantz, janzten, da/du ad
jantzigintu:
janzkera
janzki
janzteko
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jaramon
jaramon egin dio ad

jarauntsi,jaraunts, jaraunslen, du ad
jaraunsle
jardin* e. lorategi
jarduera
jardun I, jardulen, daldu ad: lanean jardun da / du egun osoa
jardun 2 iz 'hizketa, solasa'
jardunaldi
jardunarazi, jardunaraz, jardunarazlen, du/dio ad
jardunbide
jardungai
jare izond.
jaregin, jaregiten, dio ad nor-gabea 'askatu, libratu': neuk esatean. jaregin usoei
jargia Zub balez ere 'jarlekua'
jargoi '!ronua'
jariagai
jarialdn
jariarazi
jariatu, jaria, jariatzen, <.aio ad: ur bizizko ibaiak jariatuko zaizkio sabeletik; (BioI.) du ad: malko-gurui

nek malkoak jariatzen dituzte
jario 1 iz.
jario 2, jarioko, ad

gaitza(·)jario
hitz(·)jario
gezur(·)jario
jarioka
jarioan

jarki, jarkitzen, zaio ad
jarleku
jarrai 1 adlag: norbaiti / norbaiten jarrai ibili
jarrai 2 izond.* e. jarraitu, jarraiki: hezkuntza jarraia *e.hezkuntza jarraitua / jarraikia
jarraian: elkarren jarraian zetozen
jarraiarazi, jarraiaraz, jarraiaraztcn, dio ad
jarraibide
jarraika
jarraiki 1 izond: Ian jcrraikia
jarraiki 2, jarraikitzen, dalzaio ad
jarraikitnsun [par
jarraikitzaile
jarraipen
jarraitu 1 izond: errotaren hots jarraitua
jarraitu 2 jarrai(tu), jarraitzen, du/dio ad: lanean jarraitu du; Jesusi jarraitu dio
jarraitllki
jarrai(tu)tasun 'jarrailua denaren nolakowuna'
jarraitzaile
jarrarazi, jl1lTaraz, jarrarazlcn, du/dio ad
jarrera
jarri, jar, jartzen
jarriaidi
jartoki h. jarleku
jartzaile
jas Bizk: dantzan jasa dauka horrek
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jaseko: jaseko mutila
jass: kanpoan jasa itsua ari du; kazkabarrak gogor astintzen ditu artaburuak
jasaile
jasan, jasaten, du ad
jasanarazi, jasanaraz, jasanarazten, dio ad
jasanezin
jasangaitz
jasangarri
jasankor
jasankortasun
Jasmin: Jasminum sp.
jaso, jasotzen
jasoaldi
jasoarazi, jasoaraz, jasoarazten
Jasokunde
jasotasun
jasotzaile
jasotze
jaspe
jateko
jaten iz (batez ere abereena adierazteko erabiltzen da)
jatetxe
jator
jatordu
jatorkeria
jatorki
jatorri

jatorriz
jatorrizko
jatortasun
jats Ipar = erratz
jatsi* e. jaitsi
jatun
jaugin Ipar 'joera'
jaulki, jaulkitzen, I' (ahotik) irten, (ahotik) bota'; 2 (Finantz.): eusko bonoak jaulki
jaulkiarazi, jaulkiaraz, jaulkiarazten
jaulkipen (Finantz.)
jaulkitze
jaun

jaun eta jabe
Jauna hartu

jaunartzaile
jaunartze
jaundu, jaun(du), jauntzen, da/du ad
jauneria Ipar
Jaungoiko h. ,}ainko
jauntasun
jauntxo
jauntxokeria
jauntzi, jauntz, jaul1zten, Ipar h. Jantzi
jaunxkila
jauregi
jauregitar

Hiztegi Batua: ilUdiaidatu - jorrarzaile



EUSKALTZAINDIAREN ARAUAK

jaurerri.
jauretsi, jaurets, jauresten
jauretxe
jaurgo
jaurlaritza (Euskal Autonomia Erkidegoko gobernua izendatzeko)
jaurti, jaurtitzen
jaurtigai
jaurtigailu
jaurtika
jaurtiketa
jaurtiki, jaurtikitzen h. jaurti
jaurtikigai* e. jaurtigai
jaurtitzaile
jausarazi, jausaraz, jausarazten, du ad
jausi, jaus, jausten, batez ere Bizk
jausitasun
jauskor
jauspen lpar 1 'jaustea'; 2 'begirunea'
jautsapen las.: Erromako inperioaren jautsapena
jautsi, jauts, jausten, L-BN h. jaitsi
jauzarazi, jauzaraz, jauzarazten, du ad
jauzi 1 iz

jauzi egin
jauzi eragin
jauzian

jauzi 2, jauz, jauzten, da ad
jauzika
jauzilari: lasterkari eta jauzilari txapeldunak
jauzkari: orein jauzkaria
jauzte

jauzteka
jaz* e. iaz
jazarbide
ja1.arkunde Ipar h. jllzarpen
jazarle
jazarpen
jazarraldi
jazarl'i, jazar, jazartzen, zaio/dio ad
jazinto* e. hiazinto
jazki* e. janzki
jazmin* e.jasmin
jazo, jazotzen
jazoera
jazz
jei* e. jai
jeiki* e. jaiki
jeinu Ipar 'antzea, trebetasuna'
jeitsi* e. jaitsi
jela Gip
jelatu, jela(tu), jelatzen, Gip
jelkide
jelosia 'j,~loskortasuna'

jeloskor
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jeloskortasun
jeloskortu, jeloskor(tu), jeloskonzen
jeloskortze
jelostu, jelos(tu), jelosten [par. 'bekaiztu'
jeltzale
jeltzaletasun
jeltzaletu, jeltzale(tu), jeltzaletzen
jendaila
jendald Pei.
jendalde
jendlJrme
jendarl.e

jendartean
jelldarteko

jendaurre
jendaurrean
jendaurreko

jende
jendeketa [par h. jeDdetza
jendeki* e. jendald
jendeldn 'jendartea atseginzaiona'
jendetasun
jendetsu
jendetza
jendeztatu, jendezta, jendeztatzen, du ad: 72/einuekjendeztatu zuten mundua
jeneral
jeneraltza
jenio 1 Heg.: jenio txarra du; 2: £insteinjenio bat zen
jentil
jentiitasun
jertse
jesan, jesa(i)ten, Zub du ad 'maileguz hartu'
jesapen
jesarleku Bizk
jesarri, jesar, jesartzen, do/du ad Bizk
jesuita
jesulagun
jetzi, jezten
jetzialdi
jin, jiten, [par
jinarazi, jinaraz, jinarazten, [par
jipoi
jipoialdi
jipol'u, jipoi(tu), jipoitzen
jh"a

jiraka
jirabira

jlrabiran
jirabiraka

jirl'lbiratu, jirabira(tu), jirabiratzen
jirafa: Giraffa came/opardnlis
jiratu, jira(tu), jiratzen
jite I 'izaera'; 2* e.eite
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jO,jotzen
gorajo
·tzat jo: egokitzat jo
jo etajo
jo etake
jo etasu

jORId adlag, batez ere lpar: /Jeti joaki eta joaki, eta sekula joaten ez
jllaIdi
joaIdun: lturengo joaldunak
joan. joaten
joan-etorrl
joan·jin lpar
joanaldi
joanarazi, joanaraz. joanarazten, du ad
joanera
joarazi. joaraz, joarazten
joare
joaredun* e. joaIdun
joera
jogallu
joia h. bial.
joUe lpar h. jotzaUe
joka
jokablde
jokaera
jokalari
jokaldi
jokalege
jokaleku
jokamolde
jokarazi. jokaraz. jokarazten, dio ad
jokato. joka, jokatzen; 1 du ad: dirua jokatu du; 2 daldu ad: era Iotsagarrian jokatu dugu / gara
joko
joJas

joJasean {ibili, ari izan...}
joJas egin

jolas(·)ordu
jolas(·)parke
jolasaIdi
jobsga..Ti
jolaskeria
jolRsketll
joJlISleku
joJasti
joJastoki
joJastu. jolas(tu), jolasten, tkJ ad
joJe h. jotzaUe
jomuga
jopu
joputasun
joputza
joran
jorantsu
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jori
joritasun
joritu, jori(tu), joritzen, da/du ad
joritzaile
joma) Herr 'soldata'
jorra 'jorratzeko aitzur txikia'

jorran
jorrai

jorrai-dantza
jorrail h. apiril
jorraldi
jorratu, jorra(tu), jorratzen, du ad: artoa jorratu; gai bat jorratu; pertsona bat jorratu
jorratzaile

(Euskaitzaindiak, Bilbon, 1997ko abenduaren 19an onartua)
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