
EUSKALTZAINDIAREN ARAUAK 421

136

HIZTEGI BATUA

azalkizun - azuzena

azalkizun* e. azalpen.
azalkuntza* e. azalpen.
azalmintz iz. g.er. ‘larruazala’.
azalore iz. Brassica oleracea var. bortytis.
azalpen
azalprintz iz. g.er. ‘larruazala’.
azaltze
azaluts izond. Lit. ‘itxurazalea, hipokrita’.
azaluskeria
azantz
azao
azaoka adlag.
azarkatu, azarka, azarkatzen. du ad. Ipar. Zah. ‘asmatu’.
azarkeria
azarkuntza iz. Bizk. ‘ausardia’.
azaro
azarri izond. Bizk. ‘ausarta’.
azartasun iz. Batez ere Bizk. ‘ausartasuna, ausardia’.
azartu, azar, azartzen. da ad. Batez ere Bizk. ‘ausartu’.
azazkal
azazkatu* e. asaskatu.
azbizar* e. hatz-bizar.
azefaloizond.Biol.
azeituna* e. oliba.
azelerador* e. azeleragailu.
azeleragailu
azeleratu, azelera, azeleratzen. da/du ad.
azelerazio
azelga* e. zerba.
azelin
azenario iz. Daucus carota.
azentu
azentuazio
azentudun izond.: bokal azentudunak.
azentuketa* e. azentuazio.
azera* e. espaloi.
azerbaijandar (herritarra).
azerbaijanera (hizkuntza).
azeri iz. Vulpes vulpes.

azeri(-)belar Alopecurus pratensis.
azeri(-)buztan Equisetum sp.
azeri(-)dantza

azeriar (herritarra).
azerikeria
azeriki iz. ‘azeriaren okela’.
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azerikume
azeritegi
azetiko izond.Kim.
azetilenoiz. Kim.
azetilsaliziliko izond.Kim.
azetonaiz. Kim.
azgura* e.azkura.
azido
azidotasun
aziendaiz. ‘ganadua’.

azienda beltz
azienda gorri
azienda handi
azienda larri
azienda xehe
azienda zuri

azieta iz. Ipar. Sin. plater.
azio iz. Heg. Herr.
azitrai iz. Satureja sp.
azkar 1 izond. ‘indartsua’.
azkar 2 izond. ‘lasterra, arina, buruargia’.
azkar 3 iz. ‘astigar arrunta’.
azkargailu iz. eta izond. Ipar. ‘sendotzen duena’.  
azkargarri iz. eta izond. Ipar. ‘sendotzen duena’.
azkarkeria
azkarki
azkartasun
azkartu, azkar(tu), azkartzen. da/du ad.
azkartzaile izond. ‘azkargarria, sendotzailea’.
azkazal iz. h. azazkal.
azken

azkena eman
azken-aitzineko
azken-aurreko
azken-aurren
azkenaz goiti Ipar. Zah. ‘azkenik, azkenean’.
azken batean
azken beltz‘hondamendia’
azken-bigarren
azken buruan
azkenean
azkeneko
azkenekoz
azkenerako
azken esku‘atzeskua’.
azkenetan‘hiltzeko, bukatzeko zorian’.
azkenez
azken finean
azkenik
azken(-)nahi ‘hilburukoa, testamentua’.

azkenaldi
azkendu, azken(du), azkentzen. da/du ad.
azkendun izond.
azkenekotz* e. azkenekoz.
azkenengo1 izlag. ‘azkenekoa’. 2 adlag. ‘azkenekoz’.

azkenengoz
azkengabeizond.

azkengabekoizlag.
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azkengabetasun
azkenki
azkentze
azkoin iz. (torlojuarena).
azkon 1‘gezi txikia’.
azkon 2‘azkonarra’.
azkonar iz. Meles meles.
azkor izond. Bizk. ‘bizia, bizkorra’.
azkordin iz. ‘ospela’.

azkordin(-)belar
azkortasun iz. Bizk. ‘bizkortasuna’.
azkortu, azkor(tu), azkortzen. da/du ad. Bizk.
azku iz. Lit. ‘kemena’.
azkura iz.: azkura izan zuen ezkerreko besoan.

azkura eman: artile batzuek azkura ematen didate.
azkuratu, azkura(tu), azkuratzen. du ad. 1 ‘azkura eman, sortu’. 2 ‘desira edo irrika eragin’.
aznahi iz. ‘azkura’.
azoge* e. merkurio .
azoka
azokari iz. g.er. ‘merkataria’.
azolio
azorri iz. ‘aza-orria’.
azorria iz. g.er. ‘zigorra; zigorkada’.
azorriatu , azorria(tu), azorriatzen. du ad. g.er. ‘zigortu’.
azostoiz. ‘aza-hostoa’.
azota iz. Ipar. ‘nitrogenoa’.
azotaldi iz. Ipar.
azotarazi, azotaraz, azotarazten. du ad. Ipar.
azotatu, azota, azotatzen. du ad. Ipar.
azoteiz. Sin. zigor.
azotea* e. zabaltza.
azpantar
azpel
azpi 1 iz. (aziendarekin erabiltzen dena).

azpiak atera
azpiak egin

azpi 2
azpiak jan
azpian eduki
azpian hartu
azpiko arropa
azpiko gona
azpikoz gaineraBizk. ‘azpikoz gora’.
azpikoz gora
azpikoz goratu, azpikoz gora(tu), azpikoz goratzen. g.er. ‘azpikoz gora jarri’.
azpitik ‘isilpean’.
azpitik eduki
azpitik goiti Ipar. eta Naf. ‘azpitik gora’. 
azpitik gora
azpizadlag. Ipar. ‘azpitik, isilpean’.

azpialde
azpiarmonian
azpiatal
azpibatzorde
azpibeltz iz. (perretxiko-mota).
azpibide
azpiegitura
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azpieuskalki
azpigarri iz.
azpiindize
azpijale
azpijan

azpijana egin
azpijanean ‘azpijana egiten’.

azpijoko
azpikari iz. ‘azpilanean ari den pertsona’.
azpikeria
azpiki iz. Ipar.
azpiko iz.
azpikotasun
azpikotu, azpiko(tu), azpikotzen. du ad. ‘azpiko egin, menderatu’.
azpil
azpilan
azpildu, azpil(du), azpiltzen. du ad. ‘azpildura egin, tolestu’.
azpildura
azpimarkatu* e. azpimarratu .
azpimarra
azpimarragarri
azpimarratu , azpimarra, azpimarratzen. du ad.
azpimultzo
azpiratu, azpira(tu), azpiratzen. du ad.
azpiratzaile
azpisail
azpisarrera
azpisistema
azpisugeizond. ‘saltzailea, saldukeriak egiten dituena’.
azpitalde
azpititulu
azpizar* e. hatz-bizar.
azpizun iz. Sin. solomo.
azpizuri iz. ‘buztanzuria’.
aztakatu* e. haztakatu.
aztal

aztal(-)belarri Ipar. ‘orkatila’.
aztalka
aztapar iz. h. atzapar.
aztaparka* e. atzaparka.
aztaparkari* e. atzaparkari .
aztaparkatu* e. atzaparkatu.
aztapo* e. oztopo.
aztar iz. Jas. g.er. ‘aztarna’.
aztarna

aztarna hartu
aztarnak atera

aztarnari
aztarnategi
aztarren iz. ‘aztarna’.

aztarrenak atera
aztarrenak hartu

aztarrika adlag.
aztarrikatu , aztarrika(tu), aztarrikatzen. du ad.
azteka (herritarra).
azterbide
aztergai
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aztergaitz izond. ‘aztertzen zaila’.
aztergarri izond. ‘aztertua izatea merezi duena’.
azterka adlag. ‘aztarrika’.
azterkari iz. g.er. ‘aztertzailea’.
azterkatu, azterka(tu), azterkatzen. du ad. g.er. ‘aztertu’.
azterketa
azterketari iz. ‘azterketa egitera doana’.
azterkizun
azterlan
azterlari iz. g.er. ‘aztertzailea’.
azterraldi
azterrarazi, azterraraz, azterrarazten. dio ad.
azterren 1* e. aztarren.
azterren 2* e. azterketa.
aztertu, azter, aztertzen. du ad.
aztertzaile
aztertze
azti
aztiatu, aztia, aztiatzen. du ad.
aztiatze
aztigo iz. h. aztitza.
aztikeria
aztiketa iz. g.er. ‘aztikeria’.
aztinantza iz. Zah. g.er. ‘aztikeria’.
aztitza iz.
aztoramen
aztoratu, aztora, aztoratzen. da/du ad.
aztoratzaile
aztore iz. Accipiter gentilis.
aztura
azturu iz. g.er. ‘aztia’.
azufre* e. sufre.
azukre

azukre(-)beterraba Beta vulgaris var. saccharifera. Sin. azukre(-)erremolatxa.
azukre(-)erremolatxa Beta vulgaris var. saccharifera. Sin. azukre(-)beterraba.
azukre(-)hauts
azukre(-)kanabera
azukre(-)koxkor
azukre(-)mokor
azukre(-)ontzi
azukre(-)palmondoArenga saccharifera.
azukre(-)tontor

azukregintza
azukretsu
azukreztatu, azukrezta, azukreztatzen. du ad.
azuleju iz. Heg.
azun izond. ‘ernaria, ernari dagoena’.
azunberdi iz. ‘azunbre-erdia’.
azunbre iz. Bizk. (eduki neurria): azunbre bat ardo.
azundu, azun(du), azuntzen. da/du ad. ‘ernaldu’.
azuzenaiz. h. zitori .

(Euskaltzaindiak, Lezaman, 2004ko martxoaren 26an eta
Donostian, 2004ko apirilaren 30ean, onartua).


