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Hiztegi	batua
i	-	izutzaile

I

i 1 'euskal alfabetoaren bederatzigarren

 

letra' 2 '"i" letraren izena'

i greko '"y" letraren izena'

ia 

ia-ia 

iaio izond. Gip. eta Naf. (bi silabatan 

esaten da) 

iaioki adlag. 

iaiotasun 

iaz 

iazdanik adlag. 'iaztik'

iazko 

iaztik 

ibai iz.: Ibai Beltza; Ibai Gorria.

ibai-aho edo ibai aho 

ibaiaz adlag. Ipar 'ibaika'

ibai-bazter edo ibai bazter 

ibaiadar 

ibaibide 

ibaiertz 

ibaika 

ibar 

ibar-jaun 

ibargi iz. eta izond. g.er. 'egutera' 

ibeni* e. ipini 

iberiar iz. eta izond. 

iberiera (hizkuntza) 

iberiko 

iberismo 

ibi 

ibiarazi, ibiaraz, ibiarazten. du ad. 

ibilaldi 

ibilarazi, ibilaraz, ibilarazten. du ad. 

ibilarazle izond. g.er. 

ibilbide 

ibildaun izond. g.er. '(nora ezean) 

dabilena' 

ibilera 

ibilerraz izond.: bidexka eroso eta 

ibilerrazak. 

ibilgailu 

ibilgaitz izond.: leku ibilgaitza da hau. 

ibilgona iz. Lgart. g.er.: ibilgona jantziz  

gero, etxerako ordurik ez. 
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ibilgune iz. 'ibilera, ibiltzeko modua' 

ibili 1, ibil, ibiltzen. da/du ad.: berriz ibili  

behar ez ditugun bideak. 

ibili 2 iz.

ibilian adlag.: ibilian asko ikasten da.

ibilian-ibilian 

ibilkari 

ibilkera iz. Batez ere Bizk. 'ibilera' 

ibilketa 

ibilki 

ibilkor 1 izond. 'ibilkaria' 2 izond. 

'higikorra' 

ibilmolde iz. Ipar. 'jokaera, jokatzeko 

modua' 

ibiltari 

ibiltegi iz. 'ibiltokia' 

ibiltoki 

ibiltze 

ibis iz. Fam. Threskiornicidae 

ibitu, ibi, ibitzen. da/du ad. 

idaroki* e. iradoki 

idarokizun* e. iradokizun 

idatzaldi 

idatzarau 

idatzarazi, idatzaraz, idatzarazten. dio ad. 

idatzi 1, idatz, idazten. du ad. 

idatzi 2 iz.

idatziz adlag.: idatziz bidaliko da 

eskaria.

idatzizko izlag.

idazgai 

idazgela 

idazkari 

idazkariorde 

idazkariordetza 

idazkaritza 

idazkera 

idazketa 

idazki 

idazkintza* e. idazkuntza 

idazkun iz. Sin. inskripzio 

idazkuntza 

idazlan 

idazlari 

idazle 

idazletza iz.: idazletza izan du ogibide. 

idazluma 

idazmahai 

idazmakina 

idazmen iz. 'idazteko gaitasuna' 

idazmolde 

idazpen 

idazpuru 

idaztaldi* e. idatzaldi 

idaztankera 

idazte iz.: idazte-irakurtzeak asko zabaldu 

dira. 

idaztegi iz. 'idaztokia' 

idazti iz. h. liburu 

idaztoki 

ide* e. kide 

ideal 1 iz. 

ideal 2 izond. 

idealismo 

idealista 

idealizatu, idealiza, idealizatzen. du ad. 

idealizazio 

idealtasun 

ideia 

identifikatu, identifika, identifikatzen. du 

ad. 

identifikatzaile 

identifikazio 

identitate iz. Jas. (batez ere Mat. eta 

Fil. arloetan erabilia) 

ideografiko 

ideograma 

ideologia 

ideologiko 

ideologizatu, ideologiza, ideologizatzen. 

du ad. 

ideologizazio 

ideologo 

idi 

idi-apustu edo idi apustu 

idiarena jo Lgart. 'masturbatu'

idi-begi edo idi begi 1 iz. Anacyclus  

clavatus 

idi-begi edo idi begi 2 (leiho mota)

idi-bihotz edo idi bihotz 'tulipa'

idi-dema edo idi dema 

idi-mihi edo idi mihi Anchusa azurea 

idi-proba edo idi proba 
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idi-uztarri edo idi uztarri iz. Batez  

ere Bizk. 'idi-parea'

idiki iz. 'idi-okela' 

idiko iz. Naf. 'idiskoa' 

idilio 

idiomatiko izond. Hizkl.: esapide 

idiomatikoak. 

idiosinkrasia 

idiota izond. eta iz. 'idioziak joa' 

idiotismo iz. Hizkl. 

idiozia iz. 'adimen-urritasun larria' 

idisko 

idiskotu, idisko/idiskotu, idiskotzen. du 

ad. 'zezenak edo idiskoak (behia) 

estali' 

idoi 1 iz. 'zingira' 2 iz. Ipar. 'iraina, laidoa' 

idoitsu 

idoki, idoki, idokitzen. 1 du ad. Ipar. 'atera' 

2 du ad. Ipar. 'kendu' 

idokitzaile 

idolatra 

idolatria 

idolo 

idolozale 

idor izond. Ipar. eta Naf. 'lehorra, agorra'

idorrean adlag. g.er. 'dirutan'

idorrik adlag. 'busti gabe'

idorgarri izond. Med. 

idorki adlag. 

idoro, idoro, idorotzen. da/du ad. 

idorokunde iz. g.er. 'aurkikundea' 

idorokuntza iz. g.er. 'aurkikuntza' 

idorraldi 

idorrarazi, idorraraz, idorrarazten. du ad. 

idorreri 

idortasun 

idorte iz. 'agortea' 

idortegi 

idortu, idor/idortu, idortzen. da/du ad. 

idulki 

idun iz. Bizk. 

iduneko iz. Bizk. 

iduri 1 iz. Ipar. eta Naf. h. irudi 

ene iduriko Ipar. eta Naf. 'nire ustez'

iduri egin Ipar.: ez aditu iduri egin 

zuen.

iduri eta Ipar.: atzaparka lotzen zaio,  

iduri eta begitarte guztia larrutu 

behar diola.

iduri izan Ipar. eta Naf.: iduri du eri  

dela.

iduri 2 iz. (ikatza zati txikitan) 

idurimen* e. irudimen 

iel 

iel egon 

iel ibili 

iel izan 

ieldu, iel/ieldu, ieltzen. da ad. 

ifernu* e. infernu 

ifrentzikatu, ifrentzika, ifrentzikatzen. du 

ad. 'ifrentzuz ezarri'; 'desitxuratu' 

ifrentzu iz. 'txanpon, oihal, etab.en atzeko 

aldea' Sin. iruntzi 

ifrentzuz Sin. iruntzitara 

igali iz. 'fruitua': igali-zuhaitza. 

igan, igan, igaten. da ad. Ipar. eta Naf. 'igo' 

iganarazi, iganaraz, iganarazten. du ad. 

Ipar. eta Naf. 

igande 

igandekari adlag. Ipar. 'igandean, igandez' 

igandero 

igaraba iz. Lutra sp. eta Enhydra sp. 

itsas igaraba iz. Enhydra lutris 

igaran, igaran, igaraten. da/du ad. Zub. 

'igaro, iragan' 

igarbide 

igargaitz izond. 'igartzen zaila' 

igargarri iz. Bizk. g.er. 'seinalea' 

igarkizun 

igarle 

igarmen 

igaro, igaro, igarotzen. da/du ad.

igaroko izlag. g.g.er. 'igarotakoa': 

igaroko bizitzako bekatuak.

igaroaldi 

igaroarazi, igaroaraz, igaroarazten. du ad. 

igarobide 

igaroezin izond. g.er. 

igarogaitz izond. 'nekez igarotzen dena' 

igarokor 

igarokortasun 

igaroleku 

igarotze 
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igarpen 

igarrarazi, igarraraz, igarrarazten. dio ad. 

igarri, igar, igartzen. du/dio ad. 

igaz* e. iaz 

igboera (hizkuntza) 

igebelar iz. Nymphaea sp. 

igel 1 iz. Fam. Ranidae eta Fam. Hylidae 

igeltsari* e. igeltsero 

igeltsaritza* e. igeltserotza 

igeltsatu, igeltsa, igeltsatzen. du ad. 

igeltsero 

igeltserotza 

igeltsu 

igeltsugin 

igeltsugintza 

igeltsutegi 

igeltsuztatu, igeltsuzta, igeltsuztatzen. du 

ad. 

igeri 1 adlag.: ibaia igeri zeharkatu. 2 

adlag.: airean igeri gelditzen den 

ilauna.

igerian 

igerian egin g.er 

igeri egin 

igeri egon: ur gainean igeri dagoen 

enborra.

igeri-maskuri 

igerialdi 

igerigailu 

igerika adlag. Batez ere Ipar. eta Batez ere 

Naf. 'igerian'

igerikan adlag. g.er. 'igerian, igerika'

igerikari izond. eta iz. Ipar. 'igerilaria' 

igerikatu, igerika/igerikatu, igerikatzen. 

da ad. Ipar. 'igeri egin' 

igeriketa 

igerilari 

igerileku 

igeritako iz. 

igerri* e. igarri 

igita iz. 'igitatzea': igita lanera joan da. 

igitai 

igitai-belar iz. Linaria vulgaris 

igitaldi 

igitari 

igitatu, igita/igitatu, igitatzen. du ad. 

iglu 

igneo izond. Geol.: harri igneo. 

igo, igo, igotzen. da ad. 

igoaldi 

igoarazi, igoaraz, igoarazten. du ad. 

igobide 

igoera 

igogailu 

igogailuzain 

igokari 

igokunde 

igon* e. igo 

igongailu* e. igogailu 

igorbide 

igorgailu 

igorle 

igorpen 

igorrarazi, igorraraz, igorrarazten. dio ad. 

igorri, igor, igortzen. du ad. 

igortzaile iz. 'igorlea' 

igortze 

igortziri* e. ihurtzuri 

igotze 

igual 1 izond. Beh. 2 adlag. Beh. 3 iz. Beh. 

igualean 

igualeko 

igualatu, iguala, igualatzen. da/du ad. 

Beh. 'berdindu' 

igualtsu izond. Beh. 

iguana iz. Iguana iguana. 

igun iz. 'gabia, mailu handia' 

igurain iz. g.er. 'basozaina' 

igurdi, igurdi, igurditzen. du ad. Bizk. h. 

igurtzi 

igurikatu, igurika, igurikatzen. du ad. 

Ipar. h. iguriki 

iguriki, iguriki, igurikitzen. du ad. Ipar. 

'itxaron': zaude ene begira, iguriki  

nazazu. 

igurikiarazi, igurikiaraz, igurikiarazten. 

du ad. Ipar. 

igurikimen iz. Ipar. 'itxaropena' 

igurikitze 

igurtzaldi 

igurtzarazi, igurtzaraz, igurtzarazten. dio 

ad. 

igurtzi 1, igurtz, igurzten. du ad. 

igurtzi 2 iz.
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azken igurtzi 

igurtzika 

igurzkari izond. eta iz. Hizkl. 

igurzte 

iguzki* e. eguzki 

ihabali izond. Zah. 'beldurtia' 

ihakin 1 iz. Ipar. 'norbaiten keinuen edo 

moldeen antzeratzea, askotan 

isekazkoa' 2 iz. Ipar. 'iseka' 3 iz. Ipar. 

'keinua' 

ihakindatu, ihakinda, ihakindatzen. du ad. 

Ipar. 'norbaiten keinuak eta moldeak 

antzeratu, norbaiten ihakina egin' 

ihakinka adlag. 

ihakintza iz. Ipar. g.er. 'iseka' 

ihaloskatu* e. ihalozkatu 

ihalozka adlag. Ipar. 

ihalozkatu, ihalozka/ihalozkatu, 

ihalozkatzen. da ad. Ipar. 'iraulkatu' 

ihar 

ihardesle 

ihardespen 

ihardeste 

ihardetsarazi, ihardetsaraz, 

ihardetsarazten. dio ad. 

ihardetsi, ihardets, ihardesten. du ad. 

iharduera* e. jarduera 

iharduki 1, iharduki, ihardukitzen. 1 du 

ad. Ipar. 'eztabaidatu' 2 du ad. Ipar. 

'mintzatu' 3 du ad. Ipar. 'gogor egin' 

iharduki 2 iz. 

ihardukitzaile 

ihardukitze 

ihardun* e. jardun 

ihardun erazi* e. jardunarazi 

ihardunaldi* e. jardunaldi 

ihardunbide* e. jardunbide 

ihardungai* e. jardungai 

ihargarri 

iharrarazi, iharraraz, iharrarazten. du ad. 

iharrausi* e. inarrosi 

iharrosi* e. inarrosi 

ihartasun 

ihartu, ihar/ihartu, ihartzen. da/du ad. 

ihauli* e. irauli 

ihaurkin* e. inaurkin 

ihaurri 1, ihaur, ihaurtzen. du ad. Ipar. 

ihaurri 2 adlag. Ipar. 

ihausi 1 iz. Ipar. 'zaunka' 

ihausika adlag. Ipar. 

ihauska adlag. Ipar. 

ihauskatu, ihauska/ihauskatu, ihauskatzen. 

da ad. Ipar. 

ihaute* e. inaute 

ihauteri* e. inauteri 

ihaz* e. iaz 

iheki 

ihes iz.

ihes egin 

ihesari eman 

ihesari lotu. zaio ad. Ipar. 

ihes eragin 

ihes-hodi edo ihes hodi 

ihesaldi 

ihesarazi, ihesaraz, ihesarazten. dio ad. h. 

ihes eragin 

ihesbide 

ihesdun iz. g.er. 'iheslaria' 

ihesi 1 adlag.: etsaiaren ihesi dabilena; 

ihesi (joan, etorri, etab.) direnak. 

ihesi 2, ihes/ihesi, ihesten. da/du ad. 

iheska 

iheskari iz. 'iheslaria' 

iheskor 

iheskortasun 

iheslari 

ihesle iz. g.er. 'iheslaria' 

ihesleku 

ihespuntu iz. Arkit. 

iheste 

ihi iz. Juncus sp. 

ihintz 

ihintzetan: larrugorrian irauliz  

ihintzetan.

ihinztagailu 

ihinztapen 

ihinztatu, ihinzta, ihinztatzen. du ad. 

ihinztatze 

ihitegi 

ihitsu izond. 

ihizaldi* e. ehizaldi 

ihizi iz. Ipar. eta Naf. h. ehiza 

ihizketa* e. ehiza 

ihiztoka iz. Ipar. 'zingira' 
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ihiztokatsu izond. Ipar. 

ihortziri* e. ihurtzuri 

ihurtzuri iz. Sin. inusturi 

ijele iz. (ola zaharretako langilea) 

ijezketa 

ijeztu, ijez, ijezten. du ad. 'burdinari eta, 

xafla-forma eman' 

iji onomat.

iji-aja 

iji eta aja 

ijiji onomat. 

ijito 

ijito-sardina edo ijito sardina 

Sprattus sprattus 

ijitokeria 

ika-mika iz. 

ikara iz.

ikara egin 

ikara egon 

ikara eman 

ikara eragin 

ikara ibili 

ikara izan. da ad. g.er.: ikara zen 

bakartegian.

ikaran adlag. Ipar. 

ikaraz 

ikaretan 

ikaragarri 

ikaragarriko izlag. Ipar. 

ikaragarrizko izlag. Heg. 

ikaragarrikeria 

ikaragarriki adlag. Ipar. g.er. 

ikaraio iz. Torpedo marmorata 

ikaraka adlag. 'dardarka' 

ikarakor 

ikaraldi 

ikararazi, ikararaz, ikararazten. du ad. 

ikarati 

ikaratu, ikara/ikaratu, ikaratzen. da/du ad. 

ikaratzaile iz. g.er. 

ikareri iz. g.er. 'ikara' 

ikasarazi, ikasaraz, ikasarazten. dio ad. 

ikasbide 

ikaserraz 

ikasgai 

ikasgarri izond. g.er. 

ikasgela 

ikasi 1, ikas, ikasten. du ad. 

ikasi 2 iz. g.er. 'ikasketa' 

ikasi 3 izond.: zaharrago eta ikasiago. 

ikasketa 

ikaskide 

ikaskizun 

ikaskuntza 

ikaslagun 

ikaslari iz. g.er. 

ikasle 

ikasleku 

ikasleria 

ikasliburu 

ikasmahai 

ikasmaila 

ikasmaterial 

ikaspen iz. g.er. h. irakaspen 

ikastaldi 

ikastaro 

ikaste 

ikastegi 

ikastetxe 

ikastetxe nagusi 

ikastola 

ikastordu 

ikastun 

ikasturte 

ikatz 

ikatza egin 

ikazgai iz. g.er. 'ikatza egiteko gaia' 

ikazketa iz. 'ikatz-garraioa' 

ikazketari 

ikazkin 

ikazkintza 

ikaztegi 

ikaztobi 

ikaztu, ikatz/ikaztu, ikazten. da/du ad. 

ikerbide iz. g.er. 

ikergai 

ikergaitz 

ikergoa* e. ikerketa; ikertze 

ikerka adlag. Ipar. 'ikertzen' 

ikerketa 

ikerkuntza 

ikerlan 

ikerlari iz. h. ikertzaile 

ikerraldi 
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ikertegi iz. g.er. 

ikertu, iker, ikertzen. du ad. 

ikertzaile 

ikertze 

iko* e. piku 

ikol izond. Bizk. 'barne-hutsa' 

ikoldu, ikol/ikoldu, ikoltzen. da/du ad. 

Bizk. 

ikoltasun iz. Bizk. 

ikoniko izond. Fil., Hizkl. 

ikono 

ikonografia 

ikonoklasta 

ikoroski iz. Bizk. g.er. 

ikortzirin iz. 'azaleko baba' 

ikosaedro 

ikoti iz. Bizk. 'jauzia' 

ikotika 

iktiologia 

iktiosauro 

ikuilu* e. ukuilu 

ikur 

ikur-makur iz. Ipar. 'bira'

ikur-makurka adlag. 'sigi-sagan'

ikurrin iz. 'bandera, bereziki Euskal 

Herrikoa' 

ikus-entzule 

ikus-entzunezko 

ikusarazi, ikusaraz, ikusarazten. dio ad. 

ikusbera 

ikusbide 

ikuserraz izond. 

ikusezin izond. 'ezin ikusizkoa' 

ikusezintasun 

ikusgai 

ikusgailu 

ikusgaitasun 

ikusgaitz 

ikusgarri 1 izond. 2 iz.

ikusgarrizko izlag.

ikusgarriro 

ikusgarritasun 

ikusgune 

ikusgura iz. eta izond. 

ikusi 1, ikus, ikusten. du ad.

ikusteko 1 izond. 'ikusgarria, 

miragarria': ikustekoa zen egun 

hartan Donibaneko hiria! 2 iz.: zein 

ikusteko ederra! 

ikusteko izan 'harremana izan': ez  

dugula ikustekorik Indiako 

erresumarekin.

ikusten denez: ikusten denez, eskola 

biek gauza bera egiten dute.

ikusi 2 iz. 'ikustaldia, bisita' 

ikusi-makusi 

ikusiezin iz. Sin. ezinikusi 

ikuska 

ikuskapen 

ikuskari 1 iz. 'ikuskizuna' 2 iz. 

'ikuskatzailea' 

ikuskaritza iz. 'ikuskatzailetza' 

ikuskatu, ikuska/ikuskatu, ikuskatzen. du 

ad. 

ikuskatzaile 

ikuskatzailetza iz. 

ikuskatze 

ikuskera 

ikusketa 

ikuskizun 

ikuskor* e. ikusgai 

ikusle 

ikusleria iz. 

ikusliar iz. Ipar. 

ikusmen 

ikusmin 

ikusmira 

ikusmiran 

ikusmiratu, ikusmira/ikusmiratu, 

ikusmiratzen. du ad. 

ikusmiratzaile iz. g.er. 

ikusmolde 

ikusnahi iz. eta izond. 

ikuspegi 

ikuspen 

ikuspuntu 

ikustaldi 

ikustate 1 iz. Ipar. 'begirunea' 2 iz. Ipar. 

'esker ona' 

ikustatu, ikusta, ikustatzen. du ad. 

'ikuskatu' 

ikuste 

ikusterrean adlag.: ikusterrean duen 

haranari begira. 

ikustoki 
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ikutu* e. ukitu 

ikuzgailu iz. Sin. ikuzmakina 

ikuzgarri Ipar. 

ikuzi, ikuz, ikuzten. da/du ad. Ipar. 'urez 

garbitu' 

ikuzketa 

ikuzlarru iz. 'sarrio-larruzko zapi 

modukoa, garbitzeko erabiltzen dena' 

ikuzle iz. Ipar. 

ikuzmakina iz. Sin. ikuzgailu 

ikuzte 

ikuztegi iz. Ipar. 

ilagin iz. Ipar. 

ilagintza iz. Ipar. 

ilaintsa iz. Zub. 'mirua' 

ilaje 

ilar 1 iz. Pisum sativum 2 iz. Ipar. eta Naf. 

'babarruna, indaba'

ilar xabal Ipar. eta Naf. 'dilista'

ilar xehe Ipar. eta Naf. Pisum 

sativum 

ilar biribil Ipar. eta Naf. Pisum 

sativum 

ilara 

ilargi 

ilargi-jo izond. 'aldizkako zoroaldiak 

dituena'

ilargi-aldarte 

ilargi berri 

ilargi bete 

ilargialdi 

ilargiratu, ilargira/ilargiratu, ilargiratzen. 

da ad. 

ilargitar 

ilargite 

ilarraindu, ilarrain, ilarraintzen. da ad. 

g.er. '(pertsona) harrotu, harropuztu' 

ilaun 1 izond.: aztarna hutsal eta ilaunak. 

2 iz. 'errautsa': berehala ikatzak 

ilaunez estaltzen dira. 

ilaundu, ilaun/ilaundu, ilauntzen. da/du 

ad. 

ilaunkeria iz. g.er. 

ilauntasun 

ilaur* e. hilaur 

ilaurtu* e. hilaurtu 

ilbehera 

ilbeltz iz. Gip. eta Naf. h. urtarril 

ilberri 

ilbete 

ildaska 

ildaskatu, ildaska/ildaskatu, ildaskatzen. 

du ad. 

ildo 

ildo-txori iz. Ipar. 'buztanikara'

ildokatu, ildoka/ildokatu, ildokatzen. du 

ad. 

ile 

ile alde 

ile-apaindegi edo ile apaindegi 

ile-apainketa edo ile apainketa 

ile-apaintzaile 

ile-gorri edo ilegorri: emakume ile-

gorriak.

ile harro 

ile-hori edo ilehori: soldadu gazte 

ile-hori bat.

ile-izpi edo ile izpi g.er. 

ile kizkur 

ile kontra 

ile-mataza edo ile mataza g.er. 

ile-motots edo ile motots 

ile-moztaile 

ile-mozte edo ile mozte 

ile-ondo edo ile ondo: ikaraz 

harrotzen ziren haren buruko ile-

ondoak.

ile urdin 

ileapaindegi* e. ile-apaindegi edo ile 

apaindegi 

ileapaintzaile* e. ile-apaintzaile edo ile 

apaintzaile 

ileberritu, ileberri/ileberritu, ileberritzen. 

da ad. 

iledi iz. g.er. 'adatsa' 

iledun 

ilegabe izond. 

ilegal izond. 'legearen kontrakoa'; 'legez 

kanpokoa' 

ilegorri edo ile-gorri izond. 

ileguri iz. g.er. 'belusa' 

ilehori edo ile-hori izond. 

ileki iz. Ipar. 

ilendi* e. ilinti 

ileorde 

ileti* e. ilinti 
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iletsu 

ilgora 

iliako izond. Anat. 

ilinti 

ilki, ilki, ilkitzen, ilkiko. da ad. Batez ere 

Ipar. 'atera, irten' 

ilkialdi iz. Ipar. 

ilkiarazi, ilkiaraz, ilkiarazten. du ad. Ipar. 

ilkibide iz. Ipar. 

ilkitze 

iloba 1 iz. 'senidearen semea nahiz alaba' 2 

iz. 'biloba, semearen edo alabaren 

semea nahiz alaba'

iloba txiki 'lehengusuaren semea 

nahiz alaba'

ilobaso iz. Ipar. Sin. biloba 

ilogiko izond. Log. 

ilor* e. hilaur 

iltzatu, iltza, iltzatzen. du ad. 

iltze 

iltze-belar Caryophyllus aromaticus 

iltze-kanela 

iltzegile 

iltzeztatu, iltzezta, iltzeztatzen. du ad. 

ilun 1 izond. 2 adlag. 3 iz.

ilun beltz 

ilunean adlag. 'ilunpean'

ilun egon: goizean goiz, oraindik ilun 

zegoela.

ilunetan adlag. 'ilunpean'

ilun-ezkila Sin. abemaria-ezkila, 

abemaria ezkila 

ilun izan Ipar. 'ilun egon'

ilunabar 

ilunabartu, ilunabar/ilunabartu, 

ilunabartzen. du ad. [ nor kasurik 

gabea] 

ilunagotu, ilunago/ilunagotu, ilunagotzen. 

da/du ad. 'ilunago bihurtu' 

ilunaldi 

ilunantz iz. 'argitasun ahula' 

ilunarazi, ilunaraz, ilunarazten. du ad. 

ilunarte 

ilunaurre iz. g.er. 'ilunabarra' 

ilunbe* e. ilunpe 

ilunbista 

ilundegi 

ilundi iz. g.er. 'ilunpea' 

ilundu, ilun/ilundu, iluntzen. da/du ad. 

ilundura 

ilungarri 

ilungune 

ilunik adlag. 

ilunkara 

ilunkera iz. Bizk. 'ilunabarra, iluntzea' 

ilunkeria iz. g.er. 

ilunki adlag. 

ilunkor 

ilunpe 

ilunpean 

ilunpeko 

ilunpetan 

ilunpetsu 

ilunsenti iz. g.er. 'ilunabarra' 

iluntasun 

iluntsu izond. g.er. 'iluna' 

iluntxo izond. 'aukeran ilunegia' 

iluntze 

iluntzero adlag. 

ilunxko 

ilunzale 

ilupa izond. Batez ere Naf. 'ganoragabea' 

ilusio 

ilustratu iz. eta izond. Hist. 

ilustrazio 

imajina 

imajinatu, imajina/imajinatu, imajinatzen. 

du ad. 'irudikatu' 

imajinazio iz. 'irudimena' 

imam iz. (musulmanen artean, gidaria) 

iman 

iman-harri edo iman harri 

imandu, iman/imandu, imantzen. da/du 

ad. 

imanorratz 

imantze 

imilaun iz. Bizk. 

imina iz. Bizk. 

iminerdi iz. Bizk. 

imini* e. ipini 

imintzio 

imintzioka adlag. 

imitagarri izond. 

imitatu, imita, imitatzen. du ad. 
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imitazio 

imitaziozko bitxi 

immunitate 

immunizatu, immuniza, immunizatzen. 

da/du ad. 

immunizazio 

immunoeskasia iz. Med. 

immunoglobulina iz. Med. 

immunologia iz. Med. 

immunologiko izond. Med. 

imurtxi 

imurtxi egin 

inar 1 iz. Ipar. 'txinparta, pindarra' 2* iz. e. 

ginarra 

inarrosaldi 

inarrosarazi, inarrosaraz, inarrosarazten. 

du ad. 

inarrosi, inarros, inarrosten. da/du ad. 

inarrosle 

inarroste 

inartxi iz. Zah. 'bekaitza' 

inatazi iz. 'kazkabarra' 

inauguratu, inaugura, inauguratzen. du ad. 

inaugurazio 

inaurkin 

inaurri* e. ihaurri 

inausaldi 

inausarazi, inausaraz, inausarazten. dio 

ad. 

inausi, inaus, inausten. du ad. 

inauskai 

inausketa 

inaustari 

inauste 

inaute iz. 'inauteria': hori astelehen 

inautez egingo da; igande-inaute  

eguerdian. 

inauteri 

inbaditu, inbadi, inbaditzen. du ad. 

inbariante izond. Mat. 

inbasio 

inbasore 

inbentario 

inbertsio 1 iz. Mat. 2 iz. Ekon. Sin.  

inbestimendu 

inbertsore iz. Teknol., Elektr. 

inbidia iz. batez ere Herr. 

inbidia eman batez ere Herr. 

inbidia izan. du/dio ad. batez ere 

Herr. 

inbidiak urtzen batez ere Herr. ( 
inbidiak urtzen geratu, egon 

bezalakoetan erabiltzen da)

inbidiaz batez ere Herr. 

inbidiagarri izond. Herr. g.er. 

inbidioso izond. Herr. 'bekaiztia' 

inbutu iz. Sin. onil 

indaba iz. Bizk. Phaseolus vulgaris 

indar 

indar egin 

indar eman 

indar hartu: sua sortu eta garrek  

indar hartu dute.

indar-neurtze edo indar neurtze iz. 

g.er. 'lehiaketa'

indarrak berritu 

indarrak bildu 

indarrak neurtu 

indarrean adlag.: indarrean izan; 

indarrean jarri; indarrean sartu; 

indarrean dagoen legea; indarrean 

zeuden ohiturak.

indarrez 

indarrezko 

indarberritu, indarberri/indarberritu, 

indarberritzen. da/du ad. 

indardun 

indargabe izond. 

indargabetasun 

indargabetu, indargabe/indargabetu, 

indargabetzen. da/du ad.: gaitz luze 

hark gorputza argaldu eta 

indargabetu zion; gobernuaren 

dekretu guztiak indargabetuz. 

indargabetzaile izond.: xedapen 

indargabetzailea. 

indargabetze 

indargarri 

indarge izond. 'indargabea' 

indarka 1 adlag. 2 iz.: indarka handiak 

eginez. 

indarkatu, indarka/indarkatu, indarkatzen. 

da ad. 'indarka egin, ahalegindu' 

indarkatze iz. g.er. 

indarkeria 
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indarketa iz. g.er. 

indarraldi 

indarretxe 

indartsu 

indartu, indar/indartu, indartzen. da/du ad. 

indartze 

independente 

independentismo 

independentista 

independentzia 

indeterminazio iz. Mat. (Beste arloetan, 

aski dira zehaztugabetasun , 

mugagabetasun modukoak) 

Indi gaztaina Aesculus hippocastanum 

Sin. itsas gaztaina 

indiano 

indiar (herritarra) 

indibidual 

indibidualismo 

indibidualista 

indiferente izond. Fis., Erl. 

indiferentzia iz. Fis., Erl. 

indigena izond. eta iz. 

indigo iz. (tindua) 

indikatibo 

indioilar iz. Meleagris gallopavo 

indioilasko 

indioilo 

indipikondo iz. Opuntia ficus-indica. 

indipiku iz. 'indipikondoaren fruitua' 

indize 

indizio iz. Heg. Herr. (gaixoari orratzaz 

egiten zaiona) 

indoeuropar (herritarra)

indoeuropar hizkuntzak 

indoeuropera (hizkuntza) 

indonesiar (herritarra) 

indonesiera (hizkuntza) 

indriska iz. Bizk. 'euri-jasa' 

induktibo 

induktore iz. Elektr. 

indukzio 

induljentzia iz. h. barkamen 

induska adlag. 

induskatu, induska/induskatu, 

induskatzen. du ad. 

induskatzaile 

induskatze 

induskatzeko iz. Sin. induskatzeko 

makina 

industria 

industrial izond. 

industrialari 

industrializatu, industrializa, 

industrializatzen. da/du ad. 

industrializatze 

industrializazio 

induzitu 1, induzi, induzitzen. du ad. Fis., 

Fil. 

induzitu 2 iz. Fis. 

inekuazio iz. Mat. 

inelastiko izond. Fis. 

inertzia 

inertzial izond. Fis. 

inesibo iz. Hizkl. 

infanta iz. (monarkiako titulua) 

infante iz. (monarkiako titulua) 

infanteria 

infantizidio iz. 'haur-hiltzea' 

infartu iz. Med. 

infektatu, infekta, infektatzen. du ad. 

Med. 

infekzio Med. 

infekzioso izond. Med. 

inferentzia iz. Log., Estat. 

infernu 

infernuratu, infernura/infernuratu, 

infernuratzen. da/du ad. 

infernutar 

infiltratu, infiltra, infiltratzen. du ad. Med. 

infiltrazio iz. Med. 

infinitesimal izond. Mat. 

infinitibo iz. Gram. 

infinitu 

infinituki adlag. 

inflazio iz. Ekon. 

inflexio iz. Geom., Fon. 

inflexio-puntu 

infloreszentzia iz. Bot. 'lore-elkartea' 

influentza iz. Med. 'gripea' 

infografia iz. 

informatika 

informatikari 

informatiko izond. 
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informatizatu, informatiza, 

informatizatzen. du ad. 

informatu, informa, informatzen. da/du 

ad. 

informatzaile 

informazio 

infragorri 

infusio iz. 

infusorio 

ingeles 1 iz. (hizkuntza) 2 izond. 

'Ingalaterrari dagokiona' 3 iz. 

'Ingalaterrako biztanlea' 

ingeleste 

ingelestu, ingeles/ingelestu, ingelesten. da/

du ad. 

ingeniari 

ingeniaritza 

ingira 

ingude 

inguma 1 iz. 'lo dagoenari erasotzen dion 

iratxoa'; 'amesgaiztoa' 2 iz. 'iratxoa, 

mamua' 3 iz. 'tximeleta, pinpirina' 

ingurabide iz. 'herria inguratzen duen 

bidea' 

inguraldi 

ingurarazi, inguraraz, ingurarazten. du ad. 

inguratu, ingura, inguratzen. 1 da ad. 

'hurbildu' 2 du ad.: urak inguratzen 

dituen lurralde ezkutuak. 

inguratzaile 

inguratze 

ingurina iz. Ipar. g.er. 'ingurua, 

ingurumena' 

ingurrazti* e. koaderno; kaier 

inguru 1 iz. 2 adlag. 'inguruan'

inguru-inguru 

inguru-minguru 

ingurubira 

ingurugiro iz. h. ingurumen 

inguruka 

ingurumari iz.: herriko eta ingurumariko 

etxeetan. 

ingurumen iz. Batez ere Ekol.: autobideek  

kalte handiak egiten dizkiote 

ingurumenari. 

ingurune 

ingurutren* e. aldiriko tren 

ingurutsu: 25 km ingurutsuko mendi-

bidea. 

ingurutxo 

inguxera (hizkuntza) 

inizial iz. 'izen (propio) baten lehen letra' 

injektatu, injekta, injektatzen. du ad. 

injektore 

injekzio 

injineru iz. h. ingeniari 

injinerutza iz. h. ingeniaritza 

injustizia iz. Sin. bidegabekeria; 

zuzengabekeria 

inka iz. eta izond. (herritarra, eta horri 

dagokiona) 

inkatu, inka, inkatzen. da/du ad. Bizk. 

inkesa iz. Bizk. 

inkesaka adlag. Bizk. 

inkesta 1 iz. 'iritzi-bilketa' 2 iz. Ipar. 

'auzitegiko ikerketa' 

inkestagile 

inkisidore 

inkisizio 

inklusio iz. 

inkoherente 

inkoherentzia 

inkomunikazio 

inkoniatu izond. Ipar.: eri inkoniatua. 

inkontziente iz. Psikol. 

inkrustatu, inkrusta, inkrustatzen. du ad. 

inkrustazio 

inkubagailu 

inkubatu, inkuba, inkubatzen. da/du ad. 

Biol., Med. 

inkubazio 

inkunable iz. 

inmunitate* e. immunitate 

inoiz 

inoiz edo behin 

inoiz edo berriz 'inoiz edo behin'

inoiz ere [ezezko inguruneetan edo 

galderetan erabiltzen da]

inoiz ere ez 

inoiz ez 

inoiz gutxitan 

inoizko 

inoizka 

inola 
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inola ere ez 

inolako 

inolaz ere 'dena dela, nolanahi ere' 

inon 

inon den... -a edo inon diren... -ak: 

bera da bitarteko inon den onena; 

inon den gizon zuzen eta zintzoena.

inon direnak: Perugatik inon direnak 

eta ez direnak esaten zituela.

inon ere [batez ere ezezko 

testuinguruetan erabiltzen da]

inon ere ez: non dago nagusitasun 

hori? inon ere ez 

inon ez 

inondik 

inondik ere 

inondik inora 

inongo: ez naiz inongoa; ez dugu inongo 

testutan aurkitu. 

inor 

inor ere [ezezko perpausetan eta 

galderetan erabiltzen da]

inor ere ez 

inor ez 

inor gutxi: inor gutxik sinetsiko du 

hau; inor gutxiri entzun diogu hori.

inora 

inora ere [ezezko perpausetan 

erabiltzen da] g.er. 

inorako 

inorenganatu, inorengana/inorenganatu, 

inorenganatzen. du ad. 'besterendu' 

inortxo 

inortxo ere [ezezko perpausetan 

erabiltzen da]

inozente 1 izond. Herr. 'errugabea' 2 

izond. Herr. 'tolesgabea' 

inozentzia iz. 'tolesgabetasuna'

inozentzian adlag. Bizk. 'ustekabean'

inozo 

inozokeria 

inozotasun 

inozotu, inozo/inozotu, inozotzen. da/du 

ad. 

inpedantzia iz. Elektr. 

inperial 

inperialismo 

inperialista 

inperio 

inpertsonal 

inpertsonaltasun iz. Hizkl. 

inplikatu, inplika, inplikatzen. du ad. Log. 

inplikazio iz. Log. 

inplizitu 

inporta izan. dio/zaio ad. Herr. 

inportant izond. h. garrantzitsu 

inportantzia iz. h. garrantzi; munta 

inportatu, inporta, inportatzen. du ad. 

inportatzaile 

inportatze 

inportazio 

inposatu, inposa, inposatzen. du ad. 

inposatze 

inposizio 

inposta iz. Arkit. 

inpotentzia iz. Med. 

inprenta iz. h. inprimatze 

inpresio iz. h. zirrara 

inpresionatu, inpresiona, inpresionatzen. 

du ad. Arg. 

inpresionismo 

inpresionista 

inprimagailu 

inprimaketa 

inprimaki 

inprimarazi, inprimaraz, inprimarazten. 

dio ad. 

inprimategi 

inprimatu, inprima, inprimatzen. du ad. 

inprimatzaile 

inprimatze iz. 'inprimatzeko teknika' 

inprimeria iz. h. inprimatze 

inprobisatu, inprobisa, inprobisatzen. du 

ad. 

inprobisatzaile 

inprobisazio 

input iz. Ekon.: input/output taula. 

inputatu, inputa, inputatzen. du ad. Zuz. 

insektizida* e. intsektizida 

insektu* e. intsektu 

inskribatu, inskriba, inskribatzen. du ad. 

Geom. 

inskripzio 1 iz. 'izen ematea' 2 iz. Sin.  

idazkun 

insomnio 
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inspektore 1 iz. 'poliziaren kargua' 2 iz. h. 

ikuskatzaile 

inspiratu, inspira, inspiratzen. du ad. 

inspirazio 

instalatu, instala, instalatzen. du ad. 

instalatzaile 

instalazio 

instant* e. istant 

instintibo 

instintu iz. 'sena' 

institutu 

instituzio iz. h. erakunde 

instituzional 

instituzionalizatu, instituzionaliza, 

instituzionalizatzen. da/du ad. 

instituzionalizatze 

instituzionalizazio 

instrumental 

instrumentazio iz. Mus. 

instrumentista iz. Mus. 

instrumentu iz. 'musika-tresna' 

inta iz. Ipar. 'zingira' 

integral iz. Mat. 

integratu, integra, integratzen 1 Mat. 2 h. 

bertakotu; gizarteratu 

integratzaile 

integrazio 1 iz. Mat. 2 iz. h. bertakotze; 

gizarteratze 

integrismo 

integrista 

intelektual 

intendentzia 

intentsibo izond. Nekaz., Fis. 

intentsitate 

intentzio iz. Herr. 

interaktibo 

interakzio 

interdependente izond. 

interdependentzia iz. 

interes 

interesatu, interesa, interesatzen. da ad. 

interesdun 

interesgarri 

interfase iz. Biol., Kim. 

interfaze iz. Inform. 

interferentzia iz. Fis. 

interjekzio 

internauta iz. Sin. zibernauta 

internazional izond. h. nazioarteko 

internazionalismo iz. Pol. 

internazionalista iz. eta izond. Pol. 

interpolatu, interpola, interpolatzen. du 

ad. 

interpolazio iz. 

interpretatu, interpreta, interpretatzen. du 

ad. 

interpretatzaile 

interpretazio 

interprete 

interrelazio 

intersekzio 1 iz. Geom. 'elkargunea' 2 iz. 

Mat. 'ebaketa'; 'ebakidura' 

interstizial izond. Biol. 

intimismo iz. Art. 

intimista izond. Art.: poesia intimista. 

intolerante 

intolerantzia 

intoxikatu, intoxika, intoxikatzen. du ad. 

intoxikazio 

intrantsigentzia iz. 

intsektizida 

intsektu 

intsektujale 

intsentsatu, intsentsa, intsentsatzen. du ad. 

intsentsatzeko iz. Ipar. 'intsentsu-ontzia' 

intsentsu 

intsentsu-belar edo intsentsu belar 

Senecio cruentus, etab. 

intsentsu-ontzi edo intsentsu ontzi 

intsulina 

intsumisio iz. 

intsumiso izond. eta iz. 

intsusa iz. Sambucus sp. 

intsusa-txori 'txinboa'

intuizio 

intxaur 

intxaur-arbola 'intxaurrondoa'

intxaur beltz 

intxaur-hauskailu edo intxaur 

hauskailu 

intxaur muskatu 

intxaur-saltsa edo intxaur saltsa 

intxaur-zuhaitz g.er. 'intxaurrondoa'

intxaurdi iz. g.er. 'intxaurrondo-saila' 
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intxaurrondo iz. Juglans regia 

intxaurtze iz. 'intxaurrondoa' 

intxixu 

intzestu 

intziri 

intziri egin 

intzirika 

inude 

inudetu, inude/inudetu, inudetzen. du ad. 

g.er. 

inudetza iz. g.er. 

inurri iz. Formicidae 

inurrijale izond.: hartz inurrijalea. 

inurritegi 

inurritu, inurri/inurritu, inurritzen. da ad. 

inusturi iz. Sin. ihurtzuri 

inuzente izond. eta iz. Herr. 

inuzente-egun 

inuzentekeria iz. Herr. 

inuzentetu, inuzente/inuzentetu, 

inuzentetzen. da/du ad. 

iñhazi iz. Ipar. 'tximista' 

iño interj. 

iodo iz. Kim. 

iodoformo iz. Kim. 

ioduro iz. Kim. 

ioi 

ioniko izond. Kim. 

ionizatu, ioniza, ionizatzen. da/du ad. 

ionizazio iz. Kim. 

ionosfera 

ipar 

ipar-ekialde 

ipar-haize edo ipar haize 

ipar-mendebalde 

ipar-orratz* e. iparrorratz 

ipar-sartalde 'ipar-mendebaldea'

ipar-sortalde 'ipar-ekialdea'

iparburu 

iparralde 

iparraldeko 

iparraldetar 

iparrizar 

iparrorratz 

ipartar 

ipi-apa 

ipinarazi, ipinaraz, ipinarazten. dio ad. 

ipingi iz. Bizk. 'adabakia' 

ipini, ipin, ipintzen. du ad. 

ipotx 

ipuin 

ipuingile 

ipuingintza 

ipuinlari 

ipuinzale izond. 

ipurbeltz 

ipurdi 

ipurdi-has Ipar.: ipurdi-has utzi dute  

Txomin, gehiegizko irabazpideak 

salatzean.

ipurdiz gora 

ipurdikara 1 iz. 'buztanikara' 2 izond. 

'ipurtarina' 

ipurdiko iz. 

ipurgarbitzaile izond. Lgart. 'lausengaria' 

ipurkada 

ipurkadaka adlag. 

ipurkonkor 

ipurmami 

ipurmasail 

ipurtalde iz. 

ipurtandi izond. 'ipurdi-handia' 

ipurtargi iz. Lamprys noctiluca 

ipurtarin izond. 'ipurdi-arina' 

ipurtats iz. Putorius putorius 

ipurterre izond. 

ipurteste iz. 'ipurdi hestea, heste lodia' 

ipurtezur iz. 'ipurdi hezurra' 

ipurtondo 

ipurtxuntxur 

ipurtzulo 

ipuru 1 iz. Juniperus communis 

ipuru 2 iz. 'alor baten ertza, landu gabe 

geratzen dena' 

ipuruko iz. 'kopetakoa, idi eta behiei, 

uztartzean, kopetan jartzen zaiena' 

ira iz. Bizk. 'iratzea' 

irabazarazi, irabazaraz, irabazarazten. dio 

ad. 

irabazi 1, irabaz, irabazten. du ad. 

irabazi 2 iz.

irabazian 

irabazkin 

irabazle 
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irabazpide 

irabazpidezko izlag.: irabazpidezko 

ondasunak. 

irabazte 

irabaztun 

irabelar iz. Aconitum napellus. 

irabiagailu 

irabiaketa 

irabiatu 1, irabia, irabiatzen. da/du ad. 

irabiatze 

irabio 

irabioka adlag. 

irabiur 

iradoki, iradoki, iradokitzen. du ad. 

iradokitzaile 

iradokizun 

iragabide* e. iraganbide 

iragaile 

iragaite 

iragaitza 

iragaitzaz adlag. 'bidenabar'

iragaitzazko izlag. 'igarokorra'

iragan 1, iragaten, iraganen. da/du ad. 

iragan 2 iz. 

iraganaldi 

iraganarazi, iraganaraz, iraganarazten. du 

ad. 

iraganbide 

iragangaitz 

iragangaiztasun 

iragankor 

iragankortasun 

iragarki 

iragarkizun 

iragarle 

iragarmen iz.: batari sendatzeko antzea 

ematen diozu, besteari iragarmena, 

beste bati mirari egiteko indarra. 

iragarpen 

iragarri, iragar, iragartzen. du ad. 

iragazgaitz izond. Sin. irazgaitz 

iragazgaiztasun iz. Sin. irazgaiztasun 

iragazi, iragaz, iragazten. du ad. Sin. irazi 

iragazketa 

iragazki iz. Sin. irazki 

iragazkor izond. Sin. irazkor 

iragazkortasun iz. Sin. irazkortasun 

iragazle 

iragaztegi iz. Sin. iraztegi 

irail 

irain 

irain egin 

iraindu, irain/iraindu, iraintzen. du ad. 

iraingarri 

irainka adlag. 

iraintzaile 

iraitzi, iraitz, iraizten. du ad.

iraitz-aparatu edo iraitzaparatu 

iraizean* e. iragaitzaz 

iraizkin iz. (iraitzi dena) 

iraizpen 

iraizte 

iraka 

irakasbide 

irakasgai 

irakasgarri izond. eta iz. g.er. 

irakaskizun 

irakaskuntza 

irakasle 

irakasleria 

irakasletza 

irakasmaila 

irakaspen 

irakastaldi 

irakaste 

irakastegi 

irakatsi 1, irakats, irakasten. du ad. 

irakatsi 2 iz. 

irakiar (herritarra) 

irakidura 

irakin, irakin, irakiten. du ad. [ nor 

kasurik gabea] 

irakinaldi 

irakinarazi, irakinaraz, irakinarazten. du 

ad. 

irakitan 

irakite 

irakitu* e. irakin 

irakurbide 

irakurgai 

irakurgailu iz. 

irakurgaitz 

irakurgarri 

irakurgarritasun 
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irakurgela 

irakurketa 

irakurkizun 

irakurle 

irakurlego 1 iz. 'irakurletza' 2* iz. e. 

irakurleria; irakurleak 

irakurleria 

irakurletza 

irakurmen iz. 'irakurtzeko gaitasuna' 

irakurpen 

irakurraldi 

irakurrarazi, irakurraraz, irakurrarazten. 

dio ad. 

irakurri, irakur, irakurtzen. du ad. 

irakurterraz 

irakurtezin 

irakurtze 

iralki* e. eralki 

irandar (herritarra) 

iraoketa iz. Teknol. 

iraotu, irao, iraotzen. du ad. 

irarketa 

irarkola 

irarlan 

irarle 

irarri, irar, irartzen. du ad.: igeltsu 

etabarretan irarritako lerroak. 

irasagar 

irasagarrondo iz. Cydonia oblonga 

irastor iz. 'lapa-belarra' 

irato, irato, iratotzen. du ad. 'itoarazi' 

iratxeki* e. eratxiki 

iratxo 

iratxori iz. 'buztanzuria' 

iratzargailu 

iratzargarri 

iratzarrarazi, iratzarraraz, iratzarrarazten. 

du ad. 

iratzarri, iratzar, iratzartzen. 1 da/du ad. 

'iratzartu': oso goiz iratzarri naiz  

gaur; garaiz iratzarri dugu haurra. 2 

izond.: gazte batzuk beste batzuk 

baino iratzarriagoak dira. 

iratzartu, iratzar, iratzartzen. da/du ad.: 

lotatik iratzartu zenean; telefono-

hotsak iratzartu zuen. 

iratzartzaile 

iratzartze 

iratze iz. Filicopsida 

iratze ar 

iratze eme 

iratzeketa 1 iz. 'iratze-bilketa' 2 iz. 'iratze-

pila' 

iratzeketari 

iraulaldi 

iraularazi, iraularaz, iraularazten. du ad. 

iraulde iz. Ipar. '(lurra) iraultzea'

iraulden adlag.: iraulden ari da.

irauli, iraul, iraultzen. da/du ad. 

iraulka 

iraulkatu, iraulka/iraulkatu, iraulkatzen. 

da/du ad. 

iraulketa 

iraultza 

iraultza handi 'Frantziako iraultza, 

1789koa'

iraultzaile 

iraultze 

iraun 1, iraun, irauten. du ad. 

iraunaldi 

iraunarazi, iraunaraz, iraunarazten. dio ad. 

iraunarazle 

iraunarazpen 

iraungaitz izond. g.er. 

iraungarri 

iraungi, iraungi, iraungitzen. da/du ad. 

Jas. 'itzali'; 'ahitu' 

iraungiarazi, iraungiaraz, iraungiarazten. 

du ad. 

iraungidura 

iraungigaitz 

iraungikor 

iraungikortasun 

iraungitzaile 

iraungitze 

iraunkor 

iraunkorki 

iraunkortasun 

iraupen 

iraupenezko izlag.

irausi adlag. 'ahardia arreske' 

iraute 

irazan, irazan, irazaten. du ad. g.er. 'sortu' 

irazeki, irazeki, irazekitzen. du ad. Jas. 

'piztu' 
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irazgaitz izond. Sin. iragazgaitz 

irazgaiztasun iz. Sin. iragazgaiztasun 

irazgaizte 

irazgaiztu, irazgaitz/irazgaiztu, 

irazgaizten. du ad. 

irazi 1, iraz, irazten. du ad. Sin. iragazi 

irazi 2, iraz, irazten. du ad. Bizk. '(dirua) 

gastatu, xahutu' 

irazki 1 iz. Sin. iragazki 

irazki 2 iz. 'hari multzoa' 

irazkitu, irazki/irazkitu, irazkitzen. du ad. 

'irazkia egin' 

irazkor izond. Sin. iragazkor 

irazkortasun iz. Sin. iragazkortasun 

iraztegi iz. Sin. iragaztegi 

iraztontzi iz. (esnea-eta irazteko ontzia) 

iraztor iz. 'iratze saila' 

ireki, ireki, irekitzen. da/du ad. 

irekialdi 

irekiarazi, irekiaraz, irekiarazten. du ad. 

irekidura 

irekiera 

irekigailu 

irekigune 

irekitasun 

irekitze 

irekitzeko iz.: (poto-)irekitzekoa. 

iren izond. 

irendu, iren/irendu, irentzen. du ad. 

irensle 

irentsarazi, irentsaraz, irentsarazten. dio 

ad. 

irentsi, irents, irensten. du ad. 

irentzaile iz. g.er. 

iretargi iz. Bizk. 'ilargia' 

iretsi* e. irentsi 

iri iz. Ipar. 'ingurua': eguerdi iria.

irian 

iridio iz. Kim. 

irin 

irin-lore 'irin zuri bikainena'

irindu, irin/irindu, irintzen. da/du ad. 

irineztatu, irinezta, irineztatzen. du ad. 

iringile 

irintsu 

irion, irion, irioten. du ad. g.er. 'gastatu' 

iris iz. Anat. 

irispide iz.: irispidean (izan, jarri...) 

iriste 

iritsarazi, iritsaraz, iritsarazten. du ad. 

'helarazi' 

iritsi, irits, iristen. da/du ad. 

iritsiera iz. 

iritzi 1, iritz/iritzi, irizten. dio ad. 

iritzi 2 iz.

iritzian Bizk.: jakintsu gehienen 

iritzian. ( -en iritzian esapidean 

erabiltzen da)

iritzi batean Bizk. 'dirudienez'

iritzi publiko Sin. herri-iritzi 

iritzira 

iritziz: Euskaltzaindiaren iritziz. ( 

-en iritzian esapidean erabiltzen 

da)

irizkera iz. g.er. 'pentsaera, iritzia' 

irizkide 

irizpen 

irizpide 

irla iz. Ipar. h. uharte 

irlandar (herritarra) Sin. eiretar 

irlandera (hizkuntza) 

irmo 

irmokeria iz. 'intrantsigentzia' 

irmoki 

irmotasun 

irmotu, irmo/irmotu, irmotzen. da/du ad. 

iron izond. Bizk. g.er. 'egokia' 

ironia 

ironiko 

irozgarri iz. 'euskarria, indargarria' 

irozkai iz. 'euskarria' 

irozo, irozo, irozotzen. du ad. 'eutsi, jasan' 

irozoarazi, irozoaraz, irozoarazten. dio ad. 

irrada 1 iz. Sin. erradiazio 

irrati 

irrati-hargailu 

irratsaio 

irrazional 

irrazionalismo 

irrazionaltasun 

irreal 

irrealtasun 

irregular 

irregulartasun 
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irri: irri eta barre.

irri-antzerki edo irri antzerki 

irri-belar edo irri belar Ranunculus  

sceleratus 

irri-dantza edo irri dantza 

irri egin 

irri eginarazi 

irri-egingarri izond. Ipar. 'irrigarria'

irri eragin 

irri-karkaila 

irri-karkailaka adlag.

irri-solas edo irri solas 

irri zuri 'irri faltsua'

irriabar iz. 'irribarrea' 

irribarre 

irribarre egin 

irribarrez 

irribarreka 

irribarretsu 

irribarretxo 

irribera izond. Sin. irrikor 

irrigai izond. g.er. 'irrigarria' 

irrigarri 

irrigarrikeria 

irrika 1 iz.

irrikan 

irrikaz 

irrika 2 adlag. 

irrikaitz iz. 'irribarre maltzurra' 

irrikatsu izond. 

irrikatu, irrika/irrikatu, irrikatzen. du ad. 

irrikizio iz. Gip. 'irrika' 

irrikor izond. Sin. irribera 

irrimarra iz. Sin. karikatura 

irringarri izond. Ipar. 'irrigarria, irri-

egingarria' 

irrintzi 

irrintzi egin 

irrintzika 

irrintzilari 

irriño iz. Ipar. Sin. irribarre 

irris iz. Sin. arroz 

irris-hauskin Sin. arroz-zahi 

irrisku* e. arrisku 

irrist 

irrist egin 

irrista iz.

irristan adlag. 'irristaka'

irristada iz. 

irristagarri 

irristailu 

irristaka adlag. 

irristaketa 

irristakor 

irristakortasun 

irristalari 

irristaldi 

irristarazi, irristaraz, irristarazten. du ad. 

irristatu, irrista, irristatzen. da ad. 

irristatze 

irrits iz. 'grina bizia' 

irritsu 1 izond. 'irriz dagoena' 

irritsu 2 izond. 'irritsez betea' 

irritu 1, irri/irritu, irritzen. da/du ad. Bizk. 

g.er. 'haserretu' 

irriz 

irrizko 

irrizale 

irrizuri edo irri-zuri izond. '(pertsona) 

faltsua' 

irteera 

irten, irten, irteten. da ad. 

irtenaldi 

irtenarazi, irtenaraz, irtenarazten. du ad. 

irtenbide 

irtengune 

irtete 

irudi 1 iz.

ez irudian 'ez badirudi ere'; 'gezurra 

badirudi ere'

irudia egin Sin. itxura egin 

irudian: Espiritu Santua uso(aren)  

irudian.

irudipean: ogi eta ardoaren 

irudipean.

irudira: gizonak bere irudira sortu 

dituen errainu iraunkorrak.

irudiz 

irudizko izlag.: irudizko munduak.

irudi 2 ad.

irudi izan [ nor-nork osagaiekin 

erabil daiteke nahiz nor-nori 

osagaiekin]: hazi ona erein zuen 

gizon bat irudi du zeruko erreinuak; 
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guri on dela irudi zaigunaren 

arabera.

irudi 3: ezkutatu ziren, sugandila izutuak 

irudi (balitz -edo balira, etab.- 

bezala). 

irudialdatu, irudialda, irudialdatzen. 

da/du ad. 

irudiarazi, irudiaraz, irudiarazten. du ad.: 

irudiarazi zieten haien alde zeudela. 

irudidun 

irudigile 

irudigintza 

irudikapen 

irudikatu, irudika, irudikatzen. du ad. 

irudikeria 

irudiko 1 izlag.: bere irudiko egin zuen 

gizona. 2 adlag.: gehienen irudiko 

(gehienen ustez). 

irudikor 

irudikortasun 

irudikortu, irudikor/irudikortu, 

irudikortzen. da/du ad. 

irudimen 

irudimentsu 

irudipen 

irudipenezko izlag. 'irudizkoa': 

benetako jazoerak eta gezurrezkoak 

edo irudipenezkoak.

iruditegi 

iruditeria 

iruditu 1, irudi/iruditu, iruditzen. zaio ad. 

iruditu 2 iz. 'irudipena' 

iruditze 

irudiztatu, irudizta, irudiztatzen. du ad. 

'irudiz hornitu' 

irudiztatze 

irule 

irun, irun, iruten. du ad. 

irunaldi 

irundegi 

iruntz iz. Bizk. h. ihintz 

iruntzi iz. Sin. ifrentzu 

iruntzitara adlag.: iruntzitara jantzia 

duzu elastikoa. Sin. ifrentzuz 

irus izond. Zub. 'urosa' 

irute 

iruzkin 

iruzkina egin: testu horri iruzkina 

egin diot.

iruzkindu, iruzkin/iruzkindu, iruzkintzen. 

du ad. 

iruzkingile iz. 'testu-iruzkinak egiten 

dituena' 

iruzur 

iruzur egin 

iruzurgile 

iruzurkeria 

iruzurti 

iruzurtu, iruzur/iruzurtu, iruzurtzen. du 

ad. 'iruzur egin' 

isastu, isats/isastu, isasten. du ad. g.er. 

'erraztatu, eskobatu' 

isats 1 iz. Cytisus scoparius 

isats arantzadun Calicotome spinosa 

isats 2 iz. 'erratza' 

isats 3 iz. 'buztana' 

isatsdun 

isatsgabe izond. 

iseiatu, iseia, iseiatzen. da/du ad. Zub. 

'entseatu' 

iseka 

iseka egin 

isekaz 

isekari 

isekatu, iseka/isekatu, isekatzen. du ad. 

isil 

isil-gorde 

isil-gordeka 

isil-hizketa 

isil-isila Ipar. 

isil-isilik 

isil-mandatari 

isil-mandatu 

isil-misil 

isil-misilean 

isil-misilka 

isil-ostuka adlag. Bizk. 'isil-gordeka'

isil-poltsa 

isilaldi 

isilarazi, isilaraz, isilarazten. du ad. 

isildu, isil/isildu, isiltzen. da/du ad. 

isilean 

isileko 

isilik 
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isilka 

isilkako 

isilka-misilka 

isilki 1 adlag. 'isilean' 2 adlag. 'isilik' 

isilkor izond. 'isilik egoteko joera duena' 

isilpe 

isilpean 

isilpeko izlag. eta iz. 

isiltasun 

isiltze 

isilune 

isiotu, isio, isiotzen. du ad. Batez ere Bizk. 

'(argia, sua) piztu' 

isipu 

isipu-belar edo isipu belar Hyssopus 

officinalis 

isipula iz. Herr. 

iskanbila 

iskanbilatsu 

iskemia iz. Med. 

iski izond. Bizk. 'txikia, arina, apurra' 

iskilinba 

iskilu 

iskiludun 

iskilugile iz. g.er. 'armagina' 

iskilutu, iskilu/iskilutu, iskilutzen. da/du 

ad. g.er. 'armatu' 

isla 1 iz. h. uharte 

isla 2 iz.: mendien isla uretan.

islara adlag.: Jainkoaren edertasuna 

islara ikusten dugu.

islada* e. isla 2 

isladatu* e. islatu 

islam 

islamabadar (herritarra) 

islamiar: Irango Errepublika Islamiarra. 

(herritarra) 

islamiko 

islamismo 

islamista 

islandiar (herritarra) 

islandiera (hizkuntza) 

islapen 

islatu, isla/islatu, islatzen. da/du ad. 

islatze 

iso interj. (agindu-hitza) 

isobara 

isoglosa 

isokoro izond. Fis. 

isolagailu iz. Fis. 

isolagarri izond. Fis. 

isolamendu iz. Fis. 

isolatu, isola, isolatzen. du ad. Fis. (beste 

arloetan hobestekoak dira bakartu, 

bakandu ) 

isolatzaile izond. Fis. 

isomeria iz. Kim. 

isomero izond. Kim. 

isometria 

isometriko izond. Mat. 

isomorfismo 

isomorfo 

isostatiko izond. Geol. 

isoszele 

isotoniko izond. Kim. 

isotopo iz. Kim. 

isotropo izond. Fis. 

ispilatu, ispila, ispilatzen. da/du ad. g.er. 

'islatu' 

ispilu 

israeldar (herritarra) 

istant 

istant batean 

istantean 

istape iz. 

istapeka adlag. 'zangalatrau' 

istibor* e. istribor 

istikatu, istika, istikatzen. du ad. g.er. 

'oinkatu' 

istil 

istildu, istil/istildu, istiltzen. da/du ad. 

Ipar. g.er. 'lohitu' 

istiltsu 

istilu 

istilutsu izond. 

istinga 

istingadi 

istingor iz. Gallinago gallinago 

istmo 

istorio 

istorio-misterio 

istribor 

istripu 

isun 
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isuna ezarri 

isuraldatu, isuralda, isuraldatzen. du ad.: 

odol kutsatua isuraldatu diote. 

isuraldatze 

isurarazi, isuraraz, isurarazten. du ad. 

isurbera 

isurbide 

isuri 1, isur, isurtzen. da/du ad. 

isuri 2 iz. 

isurialde 

isurkari izond. eta iz. Sin. likido 

isurketa 

isurki iz. 

isurkor 

isurle iz.: gizon gaizto odol-isurlea. 

isurpen 

isurtze 

isuski iz. Bizk. 'erratza' 

itaizur* e. itaxur; itogin 

italiar (herritarra) 

italiera (hizkuntza) 

italiko 2 izond. '(letra) etzana' 

itatxur* e. itaxur; itogin 

itaun 

itaundu, itaun/itaundu, itauntzen. du ad. 

itaunka 

itaunketa 

itaurlari iz. Bizk. 'itaurrekoa' 

itaurrean adlag. 

itaurreko iz. 

itaxur iz. Sin. itogin 

itegi iz. 'ukuilua, korta' 

item 

iteuli iz. Tabanus bovinus 

ito, ito, itotzen. da/du ad.: ito beharrean; 

baserritar bi etorri zaizkit arnaska 

erdi itoan; ia itoan zebilen gizon bat  

salbatu nuen; besoak altxatuz oihu 

egiten zigun ito-itoan. 

itoaldi 

itoarazi, itoaraz, itoarazten. du ad. 

itobehar iz. 

itogarri 

itogin iz. Sin. itaxur 

itoi iz. 'ukuilua' 

itoiti* e. itaxur; itogin 

itoka adlag.

ito-itoka 

itokarrean adlag. 

itolarri iz. 

itomen 

itopuntu iz. Mekan. 

itote* e. itaxur; itogin 

itotze 

itsas aingira iz. Conger conger 

itsas arrain 

itsas arrano iz. Haliaeetus albicilla 

itsas arrantza 

itsas barakuilu 

itsas belar 

itsas dortoka iz. Fam. Cheloniidae eta 

Fam. Dermochelydae. 

itsas erdi iz. 'itsas handia, itsas zabala' 

itsas fauna 

itsas gain 

itsas gaztaina iz. Aesculus hippocastanum 

Sin. Indi gaztaina 

itsas handi 

itsas hegazti 

itsas hegi 

itsas hondar 1 iz. 'itsasoko hondarra' 2 iz. 

'itsasoaren hondoa' 

itsas hondo 

itsas izar iz. Asteroidea 

itsas kabra iz. Scorpaena scrofa 

itsas korronte* e. itsaslaster 

itsas lakatz iz. 'itsas trikua' 

itsas lehoi iz. Otaria sp. eta Zalophus sp. 

itsas lore iz. Coelenterata 

itsas maila 

itsas oilar iz. Lepidorhombus sp. 

itsas otso iz. Phoca vitulina 

itsas pinu iz. Pinus pinaster. 

itsas portu 

itsas suge iz. Muraena helena. 

itsas triku iz. Echinoidea 

itsas txakur iz. Fam. Phocidae Sin. foka 

itsas uhin 

itsas ur iz. 'itsasoko ura' 

itsas zabal iz.: itsas zabaleko arrantza. 

itsas zaldi iz. Hippocampus sp. 

itsas zapo iz. Lophius sp. 

itsas-zain* e. itsasozain 

itsasadar 
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itsasalde 

itsasaldi 

itsasandi* e. itsas handi 

itsasargi 

itsasarte 

itsasbazter iz.: itsasbazterreko arrantza. 

itsasbehera 

itsasbide 

itsasegi* e. itsas hegi 

itsasertz iz.: itsasertzeko arrantza. 

itsasgarri iz. eta izond. 

itsasgizon 

itsasgora 

itsasikara 

itsasketa iz.: itsasketan ohituak diren 

gizonak. Sin. nabigazio 

itsaski 1 iz. 'sagailoa, itsaso nahasia' 

itsaski 2 iz. (jatekoa) 

itsaskirri 

itsaskor 

itsaslabar 

itsaslamina 

itsaslapur 

itsaslapurreta 

itsaslaster 

itsasmutil 

itsaso iz.: Galileako Itsasoa edo Kinneret  

aintzira. 

itsasontzi 

itsasontzigintza iz. 'ontzigintza' 

itsasontziratu, itsasontzira, 

itsasontziratzen. da/du ad. 

itsasoratu, itsasora/itsasoratu, itsasoratzen. 

da/du ad. 

itsasoratze 

itsasorratz 

itsasozain 

itsaspe 

itsaspekari 

itsaspeko 

itsaspen 

itsasperatu, itsaspera/itsasperatu, 

itsasperatzen. da/du ad. 

itsastar 

itsastatu, itsasta, itsastatzen. du ad. [ nor 

kasurik gabea] g.er. 'itsasoz ibili' 

itsasturi iz. Ipar. 'marinela' 

itsasuntzi* e. itsasontzi 

itsatsarazi, itsatsaraz, itsatsarazten. dio ad. 

itsatsi, itsats, itsasten. Batez ere zaio ad. 

itsu 

itsuan adlag. 'itsu-itsuan'

itsu-gidari Ipar. 'itsuaurrekoa'

itsu-itsu adlag. 'itsu-itsuan'

itsu-itsuan 

itsu-itsuka adlag. (jolas baten izena)

itsura adlag.: itsura jarraiki zitzaion 

jakin gabe nora.

itsu-txakur 

itsuaurreko iz. 

itsugarri izond. 

itsuka 

itsukeria 

itsuki adlag. 

itsulapiko iz. Sin. eltzeitsu 

itsumandoka 

itsumen 

itsumendi iz. Bizk. g.g.er. 'itsumena' 

itsumendu iz. Ipar. 'itsumena, itsutasuna' 

itsumustu iz. 'ustekabea'

itsumustuan 

itsumustuko izlag.: itsumustuko 

ateraldia.

itsumustuka 

itsumutil 

itsurik 

itsusarazi, itsusaraz, itsusarazten. du ad. 

itsusgarri izond. 

itsusi 

itsusi izan. 1 da ad.: itsusi da neuk 

esatea. 2 zaio ad.: gezurra guztiei  

itsusi zaie.

itsuskeria 

itsuski adlag. 

itsustasun 

itsustu, itsus, itsusten. da/du ad. 

itsutasun 

itsutu, itsu/itsutu, itsutzen. da/du ad. 

itsutuki 

itsutze 

itula iz.

itulan adlag. 'itaurrean': itulan 

ganaduen aurrean ibiltzen ginenean.

itulari iz. 'itaurrekoa' 
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itun 1 iz. 

itun 2 izond. Jas. 'tristea, goibela' 

itunaldi iz. Jas. g.er. 'goibelaldia' 

itunben iz. g.g.er. 'ituna' 

itundu 1, itun/itundu, ituntzen. da/du ad. 

'ituna egin, hitzartu' 

itundu 2, itun/itundu, ituntzen. da/du ad. 

'tristatu, goibeldu' 

itunkide 

itunpen iz. 'ituna, hitzarmena' 

ituntasun 

ituntze 

iturbegi 

iturburu 

iturgin 

iturgintza 

iturri 

iturri-belar edo iturri belar 

Nasturtium officinale 

iturri-txori edo iturri txori iz. 

'buztanikara'

itxaro izan. 1 du ad.: oneratuko dela  

itxaro dut. 2 du ad.: itxaro zuten Jesu 

Kristoren etorrera. 

itxarobide 

itxarokizun iz. g.er. 'itxaropena' 

itxaron. 1 dio ad. [objektu biziduna 

denean]: Mireni itxaron diogu luzaz. 2 

du ad.: itxaroten dut hilen piztuera. 

itxaronaldi 

itxaronarazi, itxaronaraz, itxaronarazten. 

dio ad. 

itxarongela 

itxaropen 

itxaropentsu 

itxarote 

itxi 1, itxi, ixten. da/du ad. 

itxi 2 iz. g.er. 'leku itxia'; 'espetxea'

itxian adlag.: itxian sartu ('espetxean 

sartu'); itxian hazi.

itxialdi 

itxiarazi, itxiaraz, itxiarazten. du ad. 

itxiera 

itxigailu 

itxikeria 

itxindi iz. Ipar. 'ilintia' 

itxitasun iz. 

itxitegi iz. 'toki itxia' 

itxitura iz. 'eremu itxia'; 'eremua ixten 

duen hesia' 

itxoin, itxoin, itxoiten. dio ad. h. itxaron 

itxoroski iz. 'matazura' 

itxulastu, itxulas, itxulasten. du ad. 

'irabiatu, nahasi' 

itxura iz.: itxura gaiztokoa.

itxura denez 

itxura egin edo itxurak egin 

itxura eman 1 'antzeman': laster  

itxura eman nion damutua zegoela. 2 

'itxuratu': ez du guztiz ondo atera,  

baina itxura eman dio.

itxurapean adlag.: bazebilen gauza 

biziren bat, hilaren itxurapean.

itxuragabe 

itxuragabeko 

itxuragabekeria 

itxuragabeki adlag. 

itxuragabetu, itxuragabe/itxuragabetu, 

itxuragabetzen. du ad. 

itxuragaitz izond. g.er. 'itxura gaiztokoa, 

itxura txarrekoa' 

itxuragaiztu, itxuragaitz/itxuragaiztu, 

itxuragaizten. da/du ad. g.er. 

'itxuratxartu' 

itxuragile izond. 'itxurak egiten dituena' 

itxurakeria 

itxurako: arrautza-itxurako perretxikoa; 

tonto-itxurako pertsona. 

itxuraldaketa 

itxuraldatu, itxuralda, itxuraldatzen. 

da/du ad. 

itxuraldatze 

itxuran adlag.: jaitsi zen zerutik uso baten 

itxuran; itxuran bizi da. 

itxurapen 

itxurati 

itxuratu, itxura/itxuratu, itxuratzen. da/du 

ad. 

itxuratxarki 

itxuratxartu, itxuratxar/itxuratxartu, 

itxuratxartzen. da/du ad. 

itxuratze 

itxuraz adlag.: gauzak itxuraz egin; 

itxuraz, oso pozik daude. 

itxurazale 

itxurazalekeria 
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itxurazko 1 izlag. 'egiazkoa ez dena': 

itxurazko damua. 2 izond. 'itxura 

onekoa': emakume itxurazko eta  

maitagarria. 

itxuroso izond. Herr. 'itxura onekoa'; 

'behar den bezalakoa' 

itzain 

itzaingo iz. Ipar. 

itzaintza 

itzal 1 iz.

itzal egin 

itzal 2 izond. 'itzaltsua, iluna': 

bakardaderik itzalena. 

itzalaldi 

itzalarazi, itzalaraz, itzalarazten. du ad. 

itzalezin 

itzaleztatu, itzalezta, itzaleztatzen. du ad. 

itzalgailu 

itzalgaitz 

itzalgaizka adlag. Jas. 

itzalgarri izond. 

itzalgune 

itzali, itzal/itzali, itzaltzen. da/du ad. 

itzalkin iz.: itzalkin zabal batez eguzkitik  

gerizatzen ziren. 

itzalkor 

itzalpe 

itzalpetu, itzalpe/itzalpetu, itzalpetzen. du 

ad. 

itzaltasun 

itzaltsu 

itzaltze 

itzarri 1, itzar, itzartzen. da ad. 

itzarri 2 izond. 

itzarrik adlag. Bizk. 

itzartu, itzar, itzartzen. da ad. 

itzatu* e. iltzatu 

itze iz. Ipar. eta Naf. h. iltze 

itzel izond. 'ikaragarria, oso handia'

itzelezko 

itzul-amilka 

itzul-lan 

itzulaldi 

itzularazi, itzularaz, itzularazten. du ad.: 

etxera itzularazi du; testua 

frantsesera itzularazi digute. 

itzularazle iz. g.er. 

itzulbide 

itzulbira 

itzulera 

itzulerraz 

itzulezin 

itzulgai 

itzulgarri 

itzuli 1, itzul, itzultzen. 1 da ad. 2 du ad. 

itzuli 2 iz.

itzulian adlag.

itzulietara adlag.: jaka itzulietara  

jantzita.

itzuli-mitzuli 

itzulika 

itzulikarazi, itzulikaraz, itzulikarazten. du 

ad. 

itzulikatu, itzulika/itzulikatu, itzulikatzen. 

da/du ad. 'irauli, biratu' 

itzulikatze 

itzulinguru 

itzulinguruka adlag. 

itzulipurdi 

itzulipurdika 

itzulipurdikari iz. 'itzulipurdiak egiten 

dituena' 

itzulipurdikatu, 

itzulipurdika/itzulipurdikatu, 

itzulipurdikatzen. 1 da ad. 

'itzulipurdiak egin' 2 du ad. 'azpikoz 

gora jarri, gainazpikatu' 

itzulketa 

itzulkizun iz. g.er. 'itzulpena' 

itzulkor 

itzulkortasun 

itzulpen 

itzulpengintza 

itzultzaile 

itzultze 

itzurarazi, itzuraraz, itzurarazten. du ad. 

itzurbide 

itzuri, itzur, itzurtzen. da/zaio ad.

itzuri ibili 

itzuri joan 

itzuri egin: borrokari itzuri egin nahirik. 

itzurkor 

itzurtze 

iusnaturalismo 
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ixa iz. '"x" letraren izena' 

ixi interj. Bizk. 'ixo' 

ixo 1 interj 

ixtante* e. istant 

ixte 

ixtegi iz. g.er. 'ukuilua' 

ixtil* e. istil 

izadi 

izaera 

izai iz. h. izei 

izain iz. Hirudo medicinalis 

izakera* e. izaera 

izaki 1 iz. 

izaki 2 'izanik'; 'd(ir)elako' 

izan 1, izan, izaten. da/du ad.

izan ere lok.

izan ezik 'salbu': denak joan ziren, 

ama izan ezik.

izatekoa izan: hi haiz izatekoa, hi! 

izatekotan edo izatekotan ere 

izan 2 iz.: izena eta izana. 

izanarazi, izanaraz, izanarazten. du ad. 

izandun izond. 'aberatsa' 

izangai 

izankizun 

izapide 

izar 

izar-belar edo izar belar Stellaria  

holostea 

izar egon: zerua izar dago.

izar-ihintz Ipar. 'ihintza'

izar-laino edo izar laino Sin.  

nebulosa 

izar-multzo edo izar multzo Sin.  

konstelazio 

izara iz. Sin. maindire; mihise 

izari iz. 'neurria, tamaina' 

izarigabe izond.

izarigabeko izlag.

izarniarazi, izarniaraz, izarniarazten. du 

ad. Ipar. 'distirarazi' 

izarniatu, izarnia, izarniatzen. du ad. Ipar. 

'distiratu' 

izarño 

izarrarte iz. g.er. 'izartegia, ortzia' 

izarratu, izarra, izarratzen. da ad.: zeru 

izarratua. 

izartegi 

izartsu 

izartu 1, izar/izartu, izartzen. du ad. 

'neurtu' 

izartu 2, izar/izartu, izartzen. da ad. 

'izarrez bete' 

izartxo 

izatasun 

izate 

izatedun 

izatekide 

izatekidetasun iz. g.er. 

izatez 

izatezko izlag. 'berezkoa' 

izeba 

izei iz. Abies sp. eta Pseudotsuga sp. eta 

Picea sp. 

konkolor izei Abies concolor 

izeidi iz. 'izei-basoa' 

izeki, izeki, izekitzen. da/du ad. 'su hartu, 

sua piztu' 

izeko iz. Batez ere Bizk. 'izeba' 

izen iz.

izena eman 

izena izan: nola du haur honek 

izena? Xabier du izena 

izen arrunt 

izen berezi 

izeneko 

izen-emate 

izenez 

izen handiko: izen handiko  

sendagilea.

izen on: haren izen ona zikindu.

izen propio 

izen txar 

-ren izenean 

izenburu 

izendapen 

izendatu, izenda, izendatzen. du ad.: 

Euskaltzaindiak horretarako izendatu 

nauelako; ez dugu izendatuko nor 

den; euskaldunok "euli" izendatzen 

dugun intsektua; langileen soldataren 

neurria izendatzeko; egun izendatua. 

izendatuki adlag. 

izendatzaile 

izendatze 
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izendegi 

izendun 

izengabe izond.

izengabeko 

izengoiti 

izenki iz. 

izenkide 

izenkidetasun 

izenlagun iz. Gram. 

izenondo iz. Gram. 

izenordain iz. Gram.: pertsona 

izenordainak. 

izenorde 1 iz. 'ezizena' 2* iz. e. 

izenordain 

izenpe 

izenpearazi, izenpearaz, izenpearazten. 

dio ad. 

izenpetu, izenpe/izenpetu, izenpetzen. du 

ad. 

izenpetzaile 

izenpetze 

izerbera 

izerdi 

izerdi-bitsetan edo izerdi bitsetan 

Bizk. 

izerdi-guruin edo izerdi guruin 

izerdi hotz: odolezko izerdi hotza.

izerdi-lapetan edo izerdi lapetan 

Ipar. eta Naf. 

izerdi-lika: izerdi-likak eta odola 

darizkio.

izerdi-patsetan edo izerdi patsetan 

izerditan 

izerdi-uharretan edo izerdi 

uharretan Ipar. 

izerdiz: nekez eta izerdiz bakarrik 

hurbil gakizkiokeen eredua.

izerdi-zapi edo izerdi zapi: aurpegia 

izerdi-zapi batekin estali zioten 

hilotzari.

izerdialdi 

izerdiarazi, izerdiaraz, izerdiarazten. du 

ad. 

izerdikor 

izerditsu 

izerditu, izerdi/izerditu, izerditzen. da ad. 

izerkari iz.: aurpegia izerkari batez  

estalita ehortzi zuten. 

izi iz. Ipar. eta Naf. h. izu 

izialdura iz. Ipar. 'izua' 

izigarriko izlag. Ipar. 'izugarrizkoa' 

izipera izond. Ipar. 'izutia' 

izkilu* e. iskilu 

izkina 

izkira iz. Subord. Natantia 

izkiriatu, izkiria, izkiriatzen. du ad. Ipar. 

'idatzi' 

izkiriatzaile iz. Ipar. 

izkirimiri 

izkribu 

izkribuz 

izkribuzko 

izkutu* e. ezkutu 

izokin iz. Salmo sp. 

izorra izond. Zah. 'haurduna'

izorra egon Zah. 'haurdun izan'

izorra izan Zah. 'haurdun izan'

izorratu, izorra, izorratzen. 1 da ad. Zah. 

'haurdun gertatu' 2 da/du ad. Arrunk. 

'kalte egin, hondatu' 

izorratzaile iz. Arrunk. 

izotz iz.: izotz gaineko irristaketa. Sin.  

horma; lei 

izotza egin 

izotz-aro 

izotz-hockey 

izotz-kontrako iz.

izotzaldi 

izotzil iz. Naf. h. urtarril 

izozkailu 

izozki 

izozki-denda edo izozki denda 

izozkigile 

izozkitegi 

izozmendi iz.: izozmendi batek hondoratu 

zuen Titanic itsasontzia. 

izozte 

izoztegi 

izoztu, izotz/izoztu, izozten. da/du ad. Sin.  

hormatu; leitu 

izpar iz. g.er. h. albiste; berri 

izparringi iz. g.er. h. egunkari 

izpi 

izpirik 

izpika 1 adlag. 'zatika' 
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izpika 2 iz. 'izpi txikia' 

izpil 

izpildun 

izpiliku iz. Lavandula officinalis 

izpiliku fin Lavandula angustifolia 

izpiltsu 

izpiño 

izpiritu 1 iz. Ipar. Jas. (Iparraldekoa edo 

jasoa da baina ez biak batera) h. 

espiritu 

izpiritu 2 iz. 'alkohola' 

izpitsu 

izpitxo 

iztai iz. 'izterra eta sabela elkartzen diren 

(sakon)gunea' 

iztarte iz. 'hankartea' 

izter 

izter-lehengusu 

izterbegi iz. Batez ere Zub. 'etsai 

pertsonala' 

izterrezur 

iztuku 

iztupa 

izu iz. eta izond.

izu-ikara: guztiak izu-ikara handiak 

hartu zituen.

izu-laborri 

izualdi 

izuarazi, izuaraz, izuarazten. du ad. 

izugarri izond. eta iz.

izugarrizko 

izugarrikeria 

izugarritasun 

izukaitz 

izukari 

izukor 

izur iz. 

izurde iz. Delphinus delphis 

izurdura 

izurri 

izurrite 

izurritsu 

izurritu, izurri/izurritu, izurritzen. da/du 

ad. 

izurtsu izond. Sin. zimurtsu 

izurtu, izur/izurtu, izurtzen. du ad. 

izurtze 

izutasun 

izuti 

izutu, izu/izutu, izutzen. da/du ad. 

izutzaile 
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