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fa1 iz musika-eskalako laugarren nota, germaniar eskalako F notaren kidea. Veneziarrak ibai-tutu bakoitzari musika 
eskalan zegokion nota atera behar zion: do-re-mi-fa-sol-la eta si. Eskalan fa-raino jaitsiz kromatikoki. Allegro fa minor-ean. Lehenengoa Fa 
sostenitu minoreko Laukotea izan zen.

 

 
fa2 interj (zerbait) arbuiatzeko erabiltzen den hitza. -Fa!, nik ez zakinat nola erreakzionatuko nukeen hire tokian! -esaten 
du mozkoteak. -Fa, fa! -erretxindu zitzaion alaba. 
 
faboratu, fabora, faboratzen (orobat fagoratu; Hiztegi Batuak fagoratu baztertzen du eta faboratu 
erabili behar dela adierazten) 1 du ad fabore egin; mesedegarri gertatu. Onkogeneek zelulen ugalketa faboratzen 
dute. Bere adixkide bat fagoratuz eta haren ganik diru asko altxatuz. Hola, bi alderdi handienak, arrakastatsuenak gisa guziz, fagoratuko 
direla. Erran gabe doa gisa hortako gertakariek ez dutela bakea fagoratzen. Gizakia, bere giza izaerarekin bat datozen gizakien artean 
gertatzen bada, horrenbestez, haren iharduteko ahalmena lagundua eta faboratua izanen da. Horregatik jotzen dute hainbat idazlek 
intertestualitea faboratzen duten teorien babesera. Horietan bizi dira fagoratuak direnak, kontzentrazio zelaiko biziari atxikiak direnak, 
gizonaren ezeztatzea obratzeko behar diren zerbitzutan lanean ari direnak. Haien esker onak faboraturik, aspaldi egina zuten jauzia 
Lekorneko beren jaurerritik gure erresumara. 

2 (era burutua izenondo gisa) Bertzela bi medikuntza litazke bat hiritarrentzat eta eskualde fagoratuentzat eta bertzea leku 
urrundu eta ahantzientzat. 
 
fabore (orobat fagore g.er.; Hiztegi Batuak fagore baztertzen du eta fabore erabili behar dela 
adierazten) 1 iz mesedea. Ortziralean egindako faborearen ordain. Fabore bat beste baten truk. Baina fabore bat eskatu nahi 
dizut. Faborea eskatu behar dizut, Mentxu. Buru-ukaldi batez eskertu nion faborea, eta xeheak itzuli zizkidan leihatila estuko zirritutik. 
Kementsua zen eta hari ere fabore bat zor zion: bizirik irautea. Halako faboreak kitatzeko gutieneko prezioa iturrien aipamena izaten ohi 
da gure lanbidean. Hori dugu zure gandik igurikatzen dugun fagorea. Kortesia handiko gizona dirudi, eta ez dut uste emakume bati hain 
fabore erraza ukatzeko gai izango denik. Ez dugula nehoren ganik fagorerik eskatzen bainan bakarrik gure eskubide batzuen gozamena. 
Ongia ala Gaizkia deitzen dugu gure izanaren iraupenari fabore edo kalte egiten diona. Gauza jakina da faboreak egiten dituztenen bila 
joaten dela jendea, ez faboreak jasotzen dituztenen bila. Ez genuela euskaldunek nehongo faboreen aiduru egoiterik gure nazioari bere 
izariko estatuaren orkoia moldatzeko. -Zer fabore eta zer fabore ondo! 

2 (hitz elkartuetan) Gaur egun ere hortxe ikus daitezke kateak, errege faborearen sinbolo. 

3 (sexu kontuetan) Neskaren faborea lortzeko oztoporik handiena senargaia zela. Donatien bere faboreak beste emakume batzuei 
eskaintzen hasi zenean, guztiz jeloskortu eta zapuztu zen madame de Montreuil. Uler zitekeen Marcel Martinek Normandiako egonaldian 
[emakume] haren faboreei uko egin ez izana. Hari botatzen omen zion Juliok maistraren "faboreak" galdu izanaren errua. 

4 -en fabore -en alde. Gogotik ahalegindu zen araudiekin egokituriko kartzela-errejimen bat antolatzeko berehala gure fabore. 
Gerok ospatzeko opa zigula, ahal genuen ondoen, geure arimen osasunaren fabore. Berak, Julioren fabore halako nekeak hartu ondoren, 
hainbestetan lagundu ondoren. Eta bere indar handi hori auzo-etsai diren filistearren aurka erabiltzen du, israeldarren fabore. Ezagutzen 
zuela obispoaren fabore zerbait egin zezakeen norbait. 
5 -en faboretan Gaztelaniaren, portugesaren, ingelesaren eta frantsesaren faboretan eta lekuko hizkuntzen kaltetan. Euskararen 
faboretan. Piarres Lafitte-k eman zuen meza omendua zenaren fagoretan Auritzeko elizan. Diote neurri horiek ez direla gehienik 
beharretan den jende xehearen onetan bainan jadanik hein bat untsa heltzen ahal denaren fagoretan. Noren faboretan gertatu da? 
Igandean, Amurrion, Araba Euskaraz besta, Arabako ikastolen fagoretan. Bainilla baztertzeko banillaren faboretan. 

6 faborez mesedez. Irekiko didazu, faborez? Hain goizik ez, faborez. -Bi, faborez. Euri gehiago ez, faborez. Sar itzazu, faborez, 
igogailuan. Esaiozu faborez Robert Oppenheimer hemen dagoela. Faborez eskatzen dizut! -Faborez, kasu eman. Don Manuelek erran dit 
faborez zu joateko parte ematera Zubiarteko koartelera. Faborez pixka batean itxaroteko esan dio emakumeari, eta zurezko kabinaren 

ondoko mahaira jo du. · Joseba, faborez! "Baina, faborez!", esaten zuen Mirandak. -Faborez, Eduardo. -Alazne, faborez, ez ni 
nahastu... Bo, bo, faborez, nahikoa diagu! -Ama, faborez, aski ongi dakizu nora noan. Faborez, zer gertatu da hemen? -Faborez, 

faborez, maitea, engainatu nahi nauzu? -Faborez, Ethel, produktore nazkante bat bezala mintzatzen ari zara. · Gangeseraino joan gabe, 
inork esaten ahalko lidake, mesedez eta faborez, non arraio bainatu ahalko naizen [...]? Maria, jantzi zaitez mesedez eta faborez eta 
txukundu ezazu gela. 
7 faborezko izlag Georges, Lillen sortutako oihalgintzako langile bikote komunistaren semea, armadaratzean apez zelako faborezko 
tratamenduari uko egin ziona. 
8 alde eta fabore Otoitz egin Jainkoari ene alde eta fabore, zeren eta ez baitizut gezurrik erranen: eneak egin du... Ez du urrundanik 
ere uste ezen nik galdu ditudan dohakabeen alde eginez [...] aitzinetik dela beraren alde eta fabore mintzo. 

9 fabore egin faboratu. Garai hartan, gurutzadetan eta soldadu ugari zebiltzala eta, haiei fabore egiteko asmotan eskatu omen 
zian induljentzia Frantziskok. Hortaz, ezjakinak bere jitearen arabera balioetsiko du nornahiri egin dion faborea eta fabore egin dion 
pertsonak gutiesten duela ikusten baldin badu, bera tristatuko da. 
[3] fabore bat eskatu (3); alde eta fabore (14); faborea egin (3); faborea eskatu (3); faborez eskatzen (3); mesedez eta faborez (9)] 
 
faboretxo iz fabore txikia. Faboretxo bat eskatu nion. Faboretxoa zor dit iaz moldatu nizkion ziurtagiri batzuen kontura. 
 
faboritismo iz faborezko tratua, eta ez zuzenbidearen edo merituen araberakoa. Malfoy bezalako txoropito batek 
esan ez dezan faboritismoa dela. Arras galdua zuten aspaldiskoan jendearen konfiantxa, berekilako adiskideen arteko jukutria, 
faboritismo eta alderdikeriaz jokatu sari. Sarjentu-laguntzaile baten tema edo faboritismo apetatsuaren menpean. 
 
faborito 1 izond gogokoena, begikoa. Bere arkitekto faboritoaren biografia gogora ekarriz. Bere zahartzaroko istorio 
faboritoa zen, eta hamaika aldiz entzuna geneukan. Beharbada horrexegatik daukat eleberri hori neure liburu faboritoen zerrendan. 
Gernikako oroigarria josi nion barrutik nire alkandora faboritoari. Vladimir Meciar eta [...] Ivan Gasparovic dira presidentetza lortzeko 
hautagai faboritoak. Txapelketa hasi aurreko bi bikote faboritoek jokatu behar zuten finala. Igor Elortza eta Unai Iturriaga dira 
faboritoak, noski. Ez ginen faboritoak. 
2 (izen gisa) Teresa, Susana, Victoria, Obabako etxe aberatsetako neskak, nire gurasoen -eta ikastetxeko psikologoaren- faboritoak. 
Nire faboritoen artean izan dut beti. Libertinoegia izan naiz logelako atean gelditzeko, harroegia faboritoei, ministroei edo maitaleei 
losintxak egiteko. Faboritoa hurbilekoa bazen, prestaketan lagunduko zioten; apusturako dirua bota ere bai. Faboritoek irabazi zuten. 



Faboritoen zerrenda luzea da oso. Multzoko faboritoa Athletic da. Liga irabazteko faboritoen artean. Pilota aditu gehienek goizuetarra 
jotzen dute faborito garbitzat. Inoiz ez da ageri faborito nagusien artean, baina beti lortzen du dominaren bat. Bakotxa beha zagon zer 
denbora emanen zuen Ramuntxo Lamothe faborito nagusiak eta nor izanen zituen kontrario azkarrenak. 
[3] aimar da faborito (3); aurrera egiteko faborito (8); etxekoak dira faborito (3); faborito ageri (3); faborito argi (3); faborito argia (15); faborito 
argirik (27); faborito argirik ez (3); faborito argirik gabe (3);; faborito bakarra (5); faborito garbi (6); faborito garbia (13); faborito garbiak (6); faborito 
garbirik (9); faborito ikusten (3); faborito izaera (3); faborito izan (10); faborito izatea (3); faborito nagusi (21); faborito nagusia (82); faborito 
nagusiak (29); faborito nagusiaren (4); faborito nagusien (10); finala irabazteko faborito (3); garaipena lortzeko faborito (5); garaipenerako faborito 
(3); irabazteko faborito (55); irabazteko faborito nagusia (26); jotzen dute faborito (7); kenyarrak dira faborito (3); kopa irabazteko faborito (3); liga 
irabazteko faborito (3); nor den faborito (3); portland da faborito (8); proba irabazteko faborito (6); txapelerako faborito (5); txapelketa irabazteko 
faborito (8) 
aimar da faboritoa (3); bozak irabazteko faboritoa (10); da irabazteko faboritoa (5); faboritoa izango (3); hautagai faboritoa (8); irabazteko faboritoa 
(42); irabazteko faboritoa zarela (3); itzulia irabazteko faboritoa (3); izango da faboritoa (4); izateko faboritoa (5); liga irabazteko faboritoa (3); 
lortzeko faboritoa (7) 
dira irabazteko faboritoak (4); faboritoak izan (3); faboritoak izango (3); garaipena lortzeko faboritoak (3); haiek dira faboritoak (3); irabazteko 
faboritoak (21); lortzeko faboritoak (7); proba irabazteko faboritoak (3) 
bi bikote faboritoek (4) 
faboritoen artean dago (3); faboritoen artean izan (3); faboritoen artean kokatu (3); faboritoen artean sartu (4); faboritoen artean zegoen (3); 
faboritoen zerrenda (7); faboritoen zerrendan (7); irabazteko faboritoen artean (12) 
irabazteko faboritoetako bat (5) 
ez dago faboritorik (16); faboritorik ez dagoela (4) 
ez dago faboritorik (16); faboritorik ez (8); faboritorik ez dagoela (4)] 
 
fabrika 1 iz industria-ekoizpenak egiten, lantzen edo eraldatzen diren lantegi nagusia. ik faktoria. Line zain 
nuen fabrika aurrean, bizkarra paretaren kontra. Laugarren herrian dago hamar urte pasa lanean ari naizen fabrika. Lan egin dudan 
fabrika guztietan. Benta Berriraino, Lizarriturri jaunaren fabrika pareraino. Arritxuloko fabrika txikiaren tximiniak. Fabrika berria, berriz, 
Torinoko periferian dago auskalo zenbat pabilioitan barreiatuta. 1948an, Togliattiren kontrako atentatuagatik Italia gerra zibilaren zorian 
zegoelarik, hainbat langilek Fiat fabrika hartu zuen. 1910eko argazki bat, non fabrikako instalazio zaharrak agertzen baitziren. Eguerdian, 
fabrikako jantegira noa bazkaltzera. Fabrikako kadmioztapen-sailetik. Hainbat urte egin zituen fabrikako sindikatu ofizialaren ordezkari. 
2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Hamalau urte nituen eta bizikletan nenbilen fabrika-bidetik etxera. Guk ez genekielako 
ezer fabrika edo auto kontuetan. Fabrika-zuzendari baten seme hura desafiatzeko. Fabrika multzo bat ikusi zuen urrutian. 

3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Erloju-fabrika eraikin eskerga bat da. Automobil-fabrika bateko ekoizpen-kateak. 
Elur fabrikako sirenak. Kosmetiko-fabrika baten jabea zen. Esteban Oiz, Itoa, ekonomia ikasi ondoren, kontserba fabrikako gerentea da 
Bermeon. Gas-fabrikan lan egiten zuen mutil bat. Stein arma-fabrika zaintzeaz arduratzen zen polizia-taldea txanda-aldaketa egitera 
zihoan. Garai batean pintura fabrika izandako loft batera. MCCko GMAk automatizazio fabrika ireki du Mexikon. Esneki fabrika itxi 
zutenean. Herri erdiko etxeak bota, larru fabrika bat eraiki zuten. Gure izeben lur-sail pilo bat saldu eta torloju-fabrika bat muntatu zuen. 
Adreilu eta teila fabrika baterako buztina ateratzen zuten leku batean. Zer eta sedazko oihalak egiteko fabrika bat sortu du! 
4 harginlana. Sabai gangatuak fabrikaz egiten badira, askoz ere erabilgarriagoak izango dira; baina egurrez egiten badira, lur erreko 
fabrika egin behar zaio azpitik. Eta gainean frontoiaren tinpanoa egingo da, egurrezkoa edo fabrikazkoa. 
[3] arma fabrika (4); automobil fabrika (5); donostiako tabako fabrika (3); elur fabrika (3); erloju fabrika (4); fabrika bat aurkitu (3); fabrika bat sortu 
(5); fabrika batean hasi (3); fabrika batean lanean (3); fabrika berria (5); fabrika handi (3); fabrika handira (3); fabrika hartu (4); fabrika zaharra (12); 
fabrika zaharra hartu (3); fiat fabrika (4); larru fabrika (4); oihal fabrika (3); tabako fabrika (21) 
fabrikak erre (3); tabako fabrikak (5) 
adreilu fabrikako (4); fabrikako langile (6); gas fabrikako (5); paper fabrikako (3); tabako fabrikako (18) 
adreilu fabrikan (11); donostiako tabako fabrikan (8); fabrikan egingo (3); fabrikan egiten (5); fabrikan hasi (3); fabrikan lan egiten (9); fabrikan 
lanean (4); gas fabrikan (4); paper fabrikan (3); tabako fabrikan (31); torpedo fabrikan (4) 
fabrikara itzuli (4); tabako fabrikara (7) 
tabako fabrikaren (19)] 
 
fabrikante iz fabrikatzailea. Argi ikusten da fabrikanteentzat haur esku lanak zuen interesa. 
 
fabrikapen iz fabrikatzea. Ardietsi du iaz fabrikapen gastuen apaltzea. 
 
fabrikatu, fabrika(tu), fabrikatzen du ad lanabesen edo makinen bidez egin. 1888. urtean, Buffaloko 
gobernadoreak Westinghouse elektratresnen enpresari enkargua egin zion aulki elektrikoa fabrika zezan. Armak fabrikatzeko lantegi 
erraldoi bat. Lantokian bazela pizgailu-industria isilpeko bat: eskulangile ezezagun batzuek fabrikatzen zituzten, lanak utziriko tarteetan. 
Ikatz-sutegian iltzeak fabrikatzen zituzten. Oroit gaitezen garai hartan Eugin fabrikatzen zirela armak eta munizioneak. Baina ez ziguten 
irakatsi nola fabrikatzen den bonba bat, ez eta fusila nola erabiltzen den ere. Brigitte Bardot-en edo De Gaulle jeneralaren zeluletatik, nahi 
adina Brigitte Bardot edo De Gaulle jeneral fabrika zitezkeela. Enbrioiak in vitro fabrikatzea. Seriean fabrikaturiko produktuak. Irudiak 
fabrikatzeko eta kontsumitzeko jarduera. Hobeak izan ote dira, bada, arrazoiak fabrikatu dituen munstroak? 
 
fabrikatzaile 1 iz (zerbait) fabrikatzen duen pertsona. Gremioen beheraldi motel hori merkataritza-kapitalismoak 
fabrikatzaileen gainean zuen nagusitasun gero eta handiagoaren adierazgarri da. Ez zinateke hor jardungo azido pirubikoa izerditzen eta 
ezpain-margo fabrikatzaile anbiguo halakoen atzetik lasterka egiten. Bestela jokatuz ez bainintzateke idazlea izango, nobela 
fabrikatzailea baizik. Denbora fabrikatzaileek ez dute lorik egiten. 

2 (zerbait) fabrikatzen duen lantegia edo lurraldea. Airbus enpresa taldeak Europako lau hegazkin fabrikatzaile nagusiak 
biltzen ditu. Ez dira izango horiek Beasaingo tren fabrikatzaileak Madrilgo Metrorako egiten dituen lehen trenak. Bainan zonbeitek ez 
zuten akordio hori onartu, bereziki zartagailu horien fabrikatzaile handienek: Txina, Errusia, Bielorusia eta, bixtan da, Estatu Batuek. 
[euskal fabrikatzailerik (4); makinen euskal fabrikatzailerik (3)] 
 
fabrikatzar iz fabrika handia. Antigua alderago, errepide zaharraren aldapan gorakoan, "La Fe" kare-fabrikatzar zatarra ere 
aurrean izan uste nuen 
 
fabrikatze iz lanabesen edo makinen bidez egitea. Etorkizun horren fabrikatze eginkizunean txertatuta nago. Soldata 
gastuak igotzen ari direnez, fabrikatze modu batzuk «bideratu» beharko direla ohartarazi du Lapatzak. 
 
fabrikazio iz fabrikatzea. Bonbilla hobeagoen fabrikazioari garrantzi handiagoa ematea zentral elektriko berrien eraikuntzari 
baino. Produkzio-zerbitzuko eta mantenimentuko lanbideak eta fabrikazio mekanikoa dira lanpostu gehien ematen dutenak. Hegazkinaren 
fabrikazio lana. Lasterrago handitu baitziren salgaien prezioak fabrikazio-kostuak (soldatak eta lehengaiak) baino. Aldi baterako 
fabrikazio-monopolioak. 
[3] fabrikazio mekanikoa (4)] 
 
fabula 1 iz alegia. Augusto Monterrosok idatzitako fabula bat. Noiz eta erretorikako eskolan Fedroren edo Esoporen fabulak 
interpretatzen baikenituen. Urrearen inguruko sineskeria eta fabulak. Fabulak ere kontatuko zizkion, edo ametsak. Porrotaren fabula 



gorpuzten duen gizona. Aitatasunari buruzko, familia eta lan harremanen gaineko fabula dirdaitsua. La Fontaine bizirik balitz beste fabula 
baterako gaia bazukeela. Fabulako txakurrari bezala. Atsotitzak fabula ttipiak direla esan ohi da. 

2 (hitz elkartuetan) Juan Octavio Prenz, poeta, satira sozial zorrotzeko Inocencio Honesto dekapitatuaren fabula narrazio 
fantastikoaren idazlea. 
 
fabulagai iz fabulatzeko gaia. Edo fabulagai, hobeki. 
 
fabulatu, fabula, fabulatzen du ad kontakizunak asmatu. Fabulatzeko duen ahal horregatik ez balitz, bertzalde, haurra 
ez litzateke egiazko haur izanen 
 
fabulazio iz kontakizunak asmatzea. Bestela, guk gaztaroan ezagutu genuen munduaren fabulazioa duzu Oilarraren promesa. 
Giza akatsen fabulazioaz goza dezaten. 
 
fadista iz fado-kantaria. Lisboako fadisten melankolia. 
 
fado iz portugaldar herri kanta malenkoniatsua. Fadoa abesten duen edonorengan nabaritzen da Amalia Rodriguesen 
arrastoa. Topikoak dio fadoa malenkoniatsua dela, saudade-a duela oinarri bakarra, baina ez da horrela. Portugalen fado abeslari ugari 
dago, gizonezkoak nahiz emakumezkoak. Mariza, fado kantaria. O meu país kantuaren fado ukitua. Fadoen lurraldeak heroi berria du. 
 
faena iz egitekoa. Nemesio Arozenaren esku amultsuek Mateo Taboadaren aurpegia azaldu zutenean gatzaren erdian, laurehun tona 
bakailaoren gainean, bakailaoa eginik bera ere, bere buruaren jabe zen arrain bakarra: Mateo Taboada, faenako hirurogeita zazpi 
egunetan eta George's Bank-etik honako beste hamarreko itsasketan gatzatua. Faena lehenbailehen errematatzea nahi zuela, alegia, eta 
orduan, gau-mahaiaren kaxoian gordetzen nuèn preserbatibo kaxararen bila abiatu zen nire eskua. -Zertan habil?, nora hoa?, faena erdian 
utzi behar al nauk? -protesta egin zuen Nano Zuriak, bere panpina-muturtxoa okertuz. 
 
fagot iz orkestra sinfonikoko musika-tresna, zurezkoen artean soinu apalenekoa. Fagot eta piano errezitaldia 
Miramongo Matineen gaurko saioan. Klarinete eta fagot kontzertua. Jaroslaw Augustyniak fagot jotzailearen emanaldia. Euskadiko 
Orkestra Sinfonikoaren fagot laukoteak. Vicente Balaquerrek emango du biolin ikastaroa, Paul Cortesek biolakoa [...] David Tomasek 
fagotekoa. Eginahalean ekin zion pipa xurgatzeari, hain kementsu, ezen pipa zurrungaka hasi baitzen azkenean, fagota bailitzan. 
 
fagozitatu, fagozita, fagozitatzen du ad bereganatu eta digerituz deuseztatu. Hitzak zelula biziak balira bezala, bata 
bestearen ondotik jarriak bai, baina atzekoak aurrekoak fagozitatu nahian balebiltza bezala. Badirudi literaturaren inguruan dauden 
egitasmo eta ekimen guztiak fagozitatu nahi dituela. 
 
fagozitatzaile izond fagozitatzen duena. Loak amesgaizto basati hatzapartsuak ekartzen ditu, lasaitasuna irensten du bere 
kontrolpeko zulo beltzean, loa pentsamendu fagozitatzailea da, bizitza xurgatzailea. 
 
faiantza 1 iz toska, baxera. Gasez argituriko gela hartako paretak faiantzazko xafla zuri-urdinez estaliak zeuden gizonaren 
garaieraraino. Muskuilu egosiak zituen saltzeko, ur garbian igerian, faiantzazko entsalada ontzi batzuen hondoan. 

2 faiantzazko gauzakia. Saltegi beltz haien barrenean pila-pila eginik ikusten ziren kutxa zizelatuak, Rouengo, Neverseko, 
Moustierseko faiantzak, irudi margotuak, beste batzuk haritz zurezkoak [...]. 
 
faila 1 iz lurrazaleko geruza-haustura, bi aldeetako geruzen lekualdatzea eragiten duena. Herrialdearen 
iparraldea zeharkatzen duen failan izan du epizentroa [...] seismoak. Nafarroako eta Espainiako gobernuek badakite Itoitzen azpian faila 
bat dagoela. Urtegian ura pilatzen hasi ondoren azpian dagoen faila mugitu egin delako. Lurrikarak faila geologikoen mugimenduak dira. 
Badira egonkorrak diren failak, baina uraren presioarekin mugitu egiten direnak. Betetze lan horien ondorioz mugitu eta lurrikarak sortu 
dituen faila. Pirinioetan hiru faila nagusi daude: Lakorakoa, Gabarnieko zamalkadura, eta Guargakoa; azken hori Orotz-Beteluko bera da. 

2 irud Ez da iraupenik gabeko lapsusa, bi garai bereiziko lituzkeena eta faila baten alde batera eta bestera bi denbora heterogeneo 
zabalduko lituzkeena. 
 
faisai iz oilarraren antzeko hegazti buztan-luzea, kolore biziko lumak dituena, sukaldaritzan txit aintzat 
hartua (Phasianus colchicus). Siena konderriko handiki batek faisai bat bidali zion opari. Ez da faisairik Faisaien uhartean, 
zelaixka berde bat baino ez den horretan. Paperaren gainean darabilgun antzara edo faisai lumaren muturra. Cappellini-ak faisaiez beteak 
eskatu nituen. 
 
fajadore izond zaildua. Lasa borrokalariarena, boxeolari fajadoreen modura, zigorraren aurrean, odol isuri eta jario, belaunikatu 
beharrean, hazi egiten dena, kolosala bihurtzeraino. 
 
fakir iz mahometar aszeta, jendaurrean bere burua gogorki hilduratzen duena. India, India sagaratua, India 
misteriotsua, fakirren, Budaren, trimurtiaren herria. Fakir indiar baten sorginkerien lekuko izan bagina bezala. Fakirrak, eta gizon ezin 
argalago eta bizar luzekoak, santuak behar zutenak. 
 
fakirismo iz fakirraren jarduna. -Hori ez da yoga, fakirismoa baizik. Eta yogari buruzko ikuspegi hori zirkuko fakirismo hutsa 
dela. 
 
faksimile (orobat faksimil g.er.) 1 iz izkribu edo marrazki baten kopia erabat zehatza. Sinaduren faksimileak. 
Urkizuk prestatutako edizioak eskuizkribuaren faksimilea eskaintzen du azken orrialdeetan. 1948tik 1987 bitarteko 74 zenbakien 
faksimilak jarri berri ditu Internet sarean. Ale bakoitza bakarra da, ordezkaezina, baina (Liburutegia erabatekoa denez) beti daude ehunka 
milaka faksimileak, peto-petorik ez baina: letra baten edo koma baten aldea baizik ez duten obrak. 



2 (izenondo gisa) Aurreko mendeetako edizio faksimileak. 
 
faktiko 1 izond egitatezkoa. Zientzia egiten duen existentzia faktiko, historiko eta mintzoduna garela esan genezake. 

2 botere faktiko Erreformista da, baina aurrez aurre egiten du topo askotan erlijiozale kontserbadoreen botere faktikoarekin. Badaki 
herriko alkatearen eta abadearen ondotik eta sendagilearekin lehian, bizargina bera zela garai batean herri txikietako hirugarren botere 
faktikoa. Botere faktiko totalitarioen menpe. Edo gatazka gainditzea era demokratiko batean edo Guardia Zibilarekin eta botere 
faktikoekin bat egitea. 
[3] botere faktiko (3); botere faktikoa (3); botere faktikoak (7); botere faktikoek (5)] 
 
faktikoki adlag era faktikoan. Izaera faktikoki baldintzaturaino. Faktikoki emana eta baldintzatua dago. 
 
faktore 1 iz ondorio edo emaitza jakin bat lortzeko edo gertatzeko eragiten duten osagai edo 
zertzeladetako bakoitza. Teoria zientifikoen formulazioan parte hartzen duten zenbait faktoreren (esperimentuak, tresna 
zientifikoen erabilera, etab.) azterketa. Ezkontzitz horretan faktore askok izan dute eragina. Anorexiaren eta bulimiaren faktoreen artean 
osagai genetiko bat (BDNF genearen aldaera bat, zehazki) dagoela ondorioztatu dute ikerketa hori egiten ari direnek. Demografiaren 
faktorea. Hori azaltzeko, barne eta kanpo faktoreak daudela esan izan da egunotan. 

2 (izenondoekin) 19 urte arteko europarren heriotzek bost faktore nagusirekin dute lotura. Beste faktore eragile batzuk agertzen ez 
badira. Faktore erabakigarria. Egungo egoerak «faktore positiboak» dituela azaldu zuen. Bi faktore garrantzitsu ahazten dituzte 
inprobisatzailea poetatzat hartu nahi dutenek. Berpizkundeko perspektibak zenbait faktore sozial eta historikorekin dituen loturak aztertu 
zituen. Ahalegin horretan faktore ekonomikoak eta prozesu ekologikoak hartu behar baitira kontuan. Funtsezko faktore bat ahanzten 
dela, faktore kulturala. Prezioak [...] merkatuaren oinarrizko faktoreen ondorioz jaisten ari diren ikusi behar dugu. Indarkeriazko 
gatazkaren oinarrizko faktoreak egungo nazioarteko gizartean. Bigarren mailako faktorea. 
3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Izan ere faktore konbinaketa lehergarria gertatzen da han. Ardura nagusia ez zen, lehen 
bezala, hornidura naturalak (nekazaritzakoak, meatzarikoak) eta faktore-hornidurak (lana, kapitala) menderatzea. 

4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Eredu berria teknologian baino gehiago giza faktorean oinarritu behar zela. Zer 
gizarte faktorek eragiten duten horretan. Pertzepzioaren denbora faktoreak. Frantziskok beldurra zien kopuru handiei, kopurua bera ere 
botere-faktore bat delako. Guk anorexiaren eta bulimiaren arrisku faktoreak aztertu ditugu. Sorpresa faktorea bazterrean utziz. 
Bestalde, ekoizpenaren prozesuan makinak erabiltzen hasteak, ekoizpen-faktoreen inguruan (lana, lurra, dirua) merkatu sortzea ere 
ekarriko zuen. Sinesbide liberalak behin eta berriz kontrakoa dioen arren, lana eta lurra ez dira ekoizpen faktoreak gizartearen funtsa 
baizik. 

5 biderkagaia. Geruza batean lerradurak izateko arrisku faktorea kalkulatzeko. Zentral nuklearrak egiteko tenorean, ez da onartzen 
2,5 baino faktore txikiagoa. Nekez gertatzen da begiak une batean pertzibitu beharra duen luminantzia sailaren barruan 100-eko faktorea 
baino goragokorik (1-100 cd/ml ongi argiztatutako gela batean, 10-1000 cd/ml kanpoan, 0,01-1 cd/ m2 gauez...). 8 faktoreko krema 
emanda, 2 ordu eta 40 minutu. 

6 burdinbide geltokietan pusken eta salgaien harat-honaten ardura duen enplegatua. -Baina enplegatu horiek 
guztiak faktoreen agindupean daude? -galdetu zuen Florentek. Azken honek izendatzen ditu faktoreak, eta horregatik haien zelataren 
ardura berea dela defendatzen du. 
[3] arrisku faktore (5); arrisku faktore bat (3); beharreko faktore (3); faktore asko daude (4); faktore asko izan (4); faktore asko sartzen (4); faktore 
ekonomiko (3); faktore erabakigarria (3); faktore eragile (8); faktore garrantzitsu (6); faktore garrantzitsu bat (4); faktore garrantzitsua (4); faktore 
garrantzitsuak (3); faktore genetikoak (6); faktore lehenetan (3); faktore nagusi (4); faktore nagusia (6); faktore nagusietako (3); faktore politiko (4); 
faktore psikologikoek (4); faktore sozialak (3); faktore sozialen (3); iraunarazteko faktore (3); 
arrisku faktorea (3); denbora faktorea (3); giza faktorea (7) 
aldeko faktoreak (6); arrisku faktoreak (8); beharreko faktoreak (5); denbora faktoreak (3); ekoizpen faktoreak (4); eragin duten faktoreak (4); 
eragiten duten faktoreak (4); faktoreak aztertu (3); kontrako faktoreak (7) 
giza faktorean (3) 
kanpo faktoreek (4); kanpoko faktoreek (5) 
ekoizpen faktoreen (8); faktoreen ondorioz (3); kanpoko faktoreen (4) 
hainbat faktorek eragin (3)] 
 
faktoria iz fabrika. Faktoria ixteko asmoa jendaurrean agertu zuen enpresak joan den apirilean. Ford faktoria amerikarreko lehen 
autoak heldu dira penintsulara. Autogintzako hornitzailea da, kautxozko piezak egiten ditu eta, guztira, 134 gizon eta emakumek egiten 
dute lan Oiartzungo faktorian. Pasaiako Casa Cira arrain faktoria zaharrean. Berrogei urtetik goitiko bakarra zen eskifaian, baina ongi 
moldatu zen bakailaoari burua tripak hezurra kentzen ontziko faktorian. Idazleok eta jende desokupatuak horrela fitxatzen dugu egunero 
gure bulegoan, gure faktoria imajinarioan: baguette bat eta Le Monde erosiz. Leioako campusak badu faktoria irudi bat, 
unibertsitariengandik hurbil ez dagoelako. Heroiak Mendebaldean daude beti: gerren faktoria Washingtonen dago, eta filmen faktoria, 
Hollywooden. Ipupomamua haur eta gazte literaturako faktoria izango da. 
[3] gaizkileen faktoria (4)] 
 
faktual izond egiteei edo egitateei dagokiena. Esanahi faktual soil batean. 
 
faktur iz [fr] postaria. Negoziaketa nekeak izan dira, fakturrek ez amor eman nahi, Postako buruzagiek ere ez... Fakturrek 
galdegiten bost turnada gehiago behar zirela ezarri, orai artinokoen arintzeko gisan. 
 
faktura 1 iz kontua, zor kontua. Elosegik zazpiehun mila pezetako lau faktura bidaliko zituen, Poulenc-en izenean. Azken 
hilabeteko faktura ez ordaintzea. Has gaitezen paperarekin..., bankuko fakturak, aldizkariak, egunkariak, paper inprimatua... Bulegoko 
akta, agiri eta fakturekin. Alokairuaren faktura eskatu beharko zuela. Hortik gutxira ospitalean emandako zerbitzuen faktura helarazi 
zieten. Baionako hiriak onartu du liburutegi unibertsitarioaren eraikuntzaren faktura osoki bere gain hartzea. Baiona/Angelu/Miarritze hiri 
elkargoaren gain izanen dela fakturaren parterik haundiena. Petrolioaren faktura garestiagotu izanak. Faktura egitearen eta 
kontabilitatearen prestakuntzaren kudeantza. Eraikuntza lanen faktura xeheak. Fakturen datuak berridazten nituen bitartean. 

2 irud Adak ez zuen faktura zaharrak gogorarazteko egokierarik sekula galtzen, eta Coppolaren Drakula ikustera joan ginen gaueko 
eztabaida garratzen bat [...] aurpegiratzen ariko zitzaidan. 

3 (hitz elkartuetan) Faktura bikoizketaketa diru laguntza ikusezinak. · Banku-agiri, telefono eta argi fakturak. "Dolarraren krisiak", 
beraz, areagotu egin zuen petrolio-fakturaren eragin atzeragarria. 
[3] faktura aurkeztu (3); faktura pasatzen (3); petrolioaren faktura (3); fakturak ordaintzeko (3)] 
 
fakturategi iz faktura sorta. DP fakturategia hartu eta berriro kopiatuko dituzu, zutabe bakoitzean, data, konpainiaren izena eta 
munta. Hiru egun behar izan genituen hamaika fakturategiak ordenan berrezartzeko. 
 



fakturatu, faktura(tu), fakturatzen 1 du ad ekipaje edo salgai bat harreragune batean erregistratu, 
norakora hel dadin. Sasoi hartan tresnak trenean fakturatzen zituzten. Hegazkin konpainiak esandako orduan agertu fakturatzera, 
eta orduan konturatzen dira bidaiariak ezin izango direla aldez aurretik zehaztutako unean heldu, guztientzat lekurik ez dagoelako. BA223 
hegaldiko bidaiariek maletak fakturatuta zituztenean. 

2 salmenten zenbatekoa (hainbatekoa) izan. Automocionek 903 milioi euro fakturatu zituen iaz. 138 enpresa daude eta 
1.647 milioi euro fakturatzen dituzte urtero. Santu Guztien eguna egunik jendetsuena da herri txiki askotan; egun horretan 10.000 euro 
fakturatzen dituzten loradendak badira, gehienak. 
3 (era burutua izenondo gisa) Bere produkzio eta fakturaziotik bizi den Euskalgintzak, euskara saltzeko dauka, hain zuzen ere: 
merkatuan balio erantsi gisa saltzeko, berek diotenez; atxikimendu deklaratu eta fakturatu bat da euskararen balio erantzia. 
[3] euro fakturatu (27); milioi euro fakturatu (25); euro fakturatzea (3)] 
 
fakturatze iz fakturak gauzatzea. Mugerren ere badu etxetresna gotorren pausaleku bat, horiek ere Frantzia osorat zabalduak 
direnak, Donibane Lohizuneko bulegoak segurtatuz fakturatze lan guzia. 
 
fakturazio iz fakturatzea. Fakturazioaren hazkundea, bereziki, energia alorrean mamitu da. Fakturazioak gora egin du 
etengabe. Automozioan, fakturazioa 900 milioi eurora iritsi zen. Aurtengo ekitaldirako 115 milioi euroren fakturazioa iragarri zuen 
Oñatiko txokolate enpresak. Berari salmenten fakturazioaren %12 jasotzea zegokiola. Anselmo eta Rekexo fakturazioa egitera joan 
ziren segidan. Fakturaziorako leihatilari zegokion zenbakia bilatzen. 
[3] fakturazio osoaren (3); euroko fakturazioa (14); euroko fakturazioa izan (5); milioi euroko fakturazioa (14) 
denden urteko fakturazioaren (3)] 
 
fakultate 1 iz gaitasuna, ahalmena. Gizakiaren fakultate den arrazoimena. Oroipena, adimena eta askatasuna, arimaren hiru 
fakultaterik nobleenak. Ikus baitezakegu Jainkoaren eta gizonaren arteko elkarrizketaren sailean sartzen dela fedea, eta, beraz, gizonaren 
nortasun osoa, haren gogo-bihotzak edo, san Tomasek dioen bezala, haren izpirituaren fakultate guztiak, haren adimendua eta haren 
nahikundea hartzen dituela. 
2 unibertsitatea banatzen den zatietako bakoitza. Adin berean hasi ziren unibertsitatean, baina fakultate ezberdinetan. 
Unibertsitate guztietako Lege Fakultate eta Eskolak. Irakaslea da EHUko Filosofiako Fakultatean. Strasbourg-eko teologia protestanteko 
fakultatearen burua zen. AZ delako bat, Arkitekturako Fakultatean katedraduna. Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko 
dekanordea. Filologia fakultateko ordezkari Gidor Bilbao ibili zen moderatzaile lanetan. Gasteizko fakultatera ikastera baino gehiago ondo 
pasatzera etorri ginenetakoak. Ekonomia Fakultatean ikasitako zerbait bururatu zitzaidan. Biharamuneko fakultateko eskolak pikutara 
bidalita lasai-lasai. Badirudi senez-edo zalantza metodikoa aukeratua duela, mesfidantza orokorra Fakultatean eskaintzen dizkioten 
autore, teoria, eskola, joeren aurrean. Fakultateko nire azken azterketa izango dela susmatzen dut. Filologia Fakultateko gradu aretoan. 
Fakultateko areto nagusian. Etorri bezalaxe alde egin zuen fakultateko tabernatik. EHUko klaustroan, hainbat fakultatetako batzarretan 
eta ikasle kontseiluetan ikasleek duten ordezkaritza berritzeko hauteskundeak izango dituzte. 
[3] ehuko fakultate (3); gizakiaren fakultate bat (4) 
medikuntza fakultatea (3); zientzia fakultatea (4); zientzien fakultatea (5) 
hezkuntza zientzien fakultateak (4); zientzietako fakultateak (4) 
arte ederretako fakultatean (5); baionako fakultatean (16); donostiako zuzenbide fakultatean (3); ehuko filologia fakultatean (3); eskoriatzako 
fakultatean (5); filologia fakultatean (8); filosofia fakultatean (5); hezkuntza zientzien fakultatean (8); historia fakultatean (6); huhezi fakultatean (3); 
informatika fakultatean (5); kazetaritza fakultatean (3); komunikazio zientzien fakultatean (4); medikuntza fakultatean (5); psikologia fakultatean (3); 
teknologia fakultatean (3); zuzenbide fakultatean (8) 
ikastetxeetan eta fakultateetan (3) 
arte ederretako fakultateko (3); enpresa zientzien fakultateko (3); fakultateko dekano (5); fakultateko dekanoa (5); fakultateko dekanoak (4); 
fakultateko ikasle (3); fakultateko ikaslea (3); fakultateko irakasle (10); fakultateko irakaslea (32); fakultateko irakasleak (11); fakultateko 
katedraduna (13); fakultateko katedradunak (3); farmazia fakultateko (4); filologia fakultateko (9); filosofia fakultateko (6); hezkuntza zientzien 
fakultateko (9); historia fakultateko (5); huhezi fakultateko (3); informatika fakultateko (11); informatika fakultateko irakaslea (6); informazio 
zientzien fakultateko (3); ingeniaritza fakultateko (3); komunikazio zientzien fakultateko (11); letren fakultateko (3); medikuntza fakultateko (19); 
psikologia fakultateko (8); psikologia fakultateko adituek (3); teknologia fakultateko (13); zientzia fakultateko (9); zientzien fakultateko (28); 
zientzien fakultateko irakaslea (6); zientzietako fakultateko (4); zuzenbide fakultateko (3) 
fakultatera joan (3)] 
 
fakzio iz talde batetik bereizten den alderdia. Lukreziok fakzio odoltsuak, alderdi-gerrak eta ustelkeria politikoa ikusiak 
zituen. Berriz ere, bi fakziotan banatu zen Iparraldeko jendalde euskaraduna: IKren aldekoak, ETAren aldekoak. Erlijio beraren sekten 
arteko gerrak eta Estatu bereko fakzioen artekoak direla gogorrenak. Fakziosoak zapaltzea gobernarien betebeharra bada, are gehiago 
fakzioak deuseztatu eta barreiatzea. 
 
fakzioso izond agintarien aurka armak hartuz altxatzen dena. Fakziosoak zapaltzea gobernarien betebeharra bada, are 
gehiago fakzioak deuseztatu eta barreiatzea. Ez dago esan beharrik ez naizela hemen gerrak eragindako hilketez ari, ezta fakziosoen edo 
bazter-nahastaileen izugarrikeriez ere; hauek jendearen gorrotora kondenatuta daude, eta izendatzea aski izaten da mundu guztiaren 
higuina eta haserrea pizteko. 
 
falange1 iz hatza osatzen duten hezurretako bakoitza. Haren esku potolo arrosa-biziek arintasun bigunez ukitzen zituzten 
okelak, eta, haietatik itsatsirik, halako malgutasun koipetsu bat gordetzen zuten hatz gizenetatik falangeetaraino. Hatz txiki [...] 
kurbatuaren azkeneko falangean ageri zuen eraztun-zigilua haztatuz. Falange oso bat falta zitzaiola, edo bestela hatzaren muturra 
atrofiatu eta azala gogortu egin zela. Oso argi daukat bi behatzetako falangeak galdu egingo ditudala izozteak direla eta. Hiru behatz 
moztu beharko dizkiotela adierazi zuen, «lehen falangea gutxienez». 
 
Falange2 1 iz eskuin muturreko zenbait alderdi edo erakundek hartzen duten izena. Espainiako Falangeko kide 
egin zen. Eskuinekoak Falangearen uniformea darama; bestea zibilez doa, baina errebolberra du eskuan. Falangearen opor-leku bateko 
maisu ipini zuen. Bere ideologia Falangearen nazionalismoa da. Falangeko geziak Bizkaiko Etxebizitzetan kasu. Denak ere Falangeko 
eta Reketeetako lagunez egoki eskoltaturik. Azaldu ziren Falangekoak, botek eta hedeek distira beltz. 

2 (f xehez) gudari taldea. Une hartan arin altxatu izan balira, astia izango zuketen elkartu eta apurtzeko zaila izango zatekeen 
falange bat osatzeko; baina debekatuta zuten holakorik egitea, euren arrazaren ohiturak zirela eta. 
 
falangismo iz falangisten sistema edo doktrina. Falangismoa eta sozialismoa, tradizionalismoa eta liberalismoa. 
 
falangista 1 izond Falangearena, Falangeari dagokiona. Listerrek batalloi falangista bat suntsitua omen zuen 
Guadarraman. Sonbreirua mahaiaren gainean utzi zuen, eta gazte falangistak eskaintzen zion luma estilografikoa hartu. Ideologia 
falangistako euskaldunekin. 

· 2 iz Falangeko kidea. Mutikoak falangista du aita, herriko jauntxoaren lagun. Gerra bukatutakoan falangista bat joan zitzaion 
bisitan izeba Ceciliari. Aizpurua, falangista beroa izan gabe, haien zalea zelako. Kapitaina mahaiaren alde batean falangista itxurako 



gazte batekin eserita. Hilkutxan armak sartu eta kanposantuan ehortzi eta gero, falangista-talde batek gauez joan, eta zulotik jasotzen 
omen zituen armak. 
[3] falangisten eta nazien (4)] 
 
falazia iz gezurkeria, engainagarria. Hume-k azaldu zuenez, aurkakotasun horretan nahitaez falazia naturalistarekin egiten 
dugu topo, hau da, behar izatetik izatera pasatzeko ezintasunarekin. Onartu ezin den falazia horren baiespena jokaera oker honetan 
biltzen da: datu zientifikoak (hoc post hoc) aurkitu ahala 'hautespen' izena duen (propter hoc) eskupeko hariaz elkarri josi, eta gero zera 
baietsi: datuek eurok dakartela 'hautespen' haria. Beste tranpa handi bat, nolabait ere aurrekoarekin erlazionaturik dagoena, post hoc 
falazia edo gezurkeria da. 
 
falibilismo iz (filosofian) Popper-en etengabeko falibilismoa, eta geroxeago historizismoa, zientziaren iraultzen bihotzeraino 
murgildu ziren. 
 
faliforme izond falo itxurakoa. Emakumeak, baita pentsamolderik estuenekoak ere, ez dira aspaldi sentitzen errudunak txikitan 
beste neska batzuekin endredatu zirelako, oroitu ere ez dira egiten, gizarte faliformeak batere garrantzirik ez die ematen horrelako 
kontuei. 
 
faliko 1 izond faloari dagokiona. Irrika orala, anala, falikoa, eta abar. Eta, nola ez, sinbologia falikoa ere ba omen du oinak. 
Askok uste izan dute crux ansata antzinako adorazio falikoko gurutzearen berdin-berdina dela. 

2 falo forma duena. J.M. letrak dituen urrezko zigilutik behatz biluzietara mugitu duzu [begiratua] eta, handik, ezkontide eraztunez 
beztiturik daukan hatz falikora. Empire State bezalako etxeorratz falikoetarako joera. 
 
falka iz ziria. Ordea, janbak jartzen direnean azpitik eta falka bidez finkatzen direnean, habeak asenturik ez izatea lortzen da eta 
gainean kargarik ez izatea. 
 
falkoin iz belatza. Falkoina baino begi-zoliagoa zena eta harririk arruntenaren azpian urrezko moneda bat ikusteko gai zena. 
 
fallo (orobat fallu) iz hutsa, hutsegitea. Hor bi fallo egin genituen grabatzerakoan. Hau da, senarrak eukiela fallua. 
 
fallotxo iz huts txikia. Kontaera horrek ere badu bere fallotxoa. 
 
falo iz zakila. Ez da psikoanalisia-kontuetan asko ikasia izan behar jakiteko dado-potoak amaren altzoa irudikatzen duela eta ardo-
botilak, berriz, faloaren libidozko altxamendu disimulaezina. Ordu arteko nagusia, berriz, eme bihurtzen da: barrabilak txikiago egiten 
zaizkio, eta, faloa kanpokoaz barrura bildurik, obulo-habia bihurtzen. Begiradaren hegemonia baliokide orokorretan oinarritutako truke-
sistema orokorraren ondorio bat baizik ez da (urrea izango da balio ekonomikoaren alorrean, erregea balio politikoetan, faloa sinboloen 
alorrean). Fetixearen zeregina, Freuden teorian, amaren falo-ezaren ordezkoa izatea zen. 
 
falofilo izond falozalea. Halako burutapen falofiloak zerabiltzan, arnasa zuzpertu bitartean. Nik-gizonekin-baizik-ez motatakoa 
zen, falozentrikoa, falofiloa eta falolatra, lotsa-faltaz bizirik segitzen duten horietakoa. 
 
falolatra izond faloaren adoratzailea. Nik-gizonekin-baizik-ez motatakoa zen, falozentrikoa, falofiloa eta falolatra, lotsa-faltaz 
bizirik segitzen duten horietakoa. 
 
falozentriko izond faloa erdigunetzat hartzen duena. Patriarkatua kultura falozentrikoa dela, hau da, dena zakilaren 
inguruan oinarritzen dela. Galai ulerkorrenari trogloditaren sen falozentrikoenak bistaratzea. Nik-gizonekin-baizik-ez motatakoa zen, 
falozentrikoa, falofiloa eta falolatra, lotsa-faltaz bizirik segitzen duten horietakoa. 
 
falseto (corpusean falsetto soilik) iz ohikoa baino ahots zoliagoa, hitz egitean eta batez ere abestean 
nahita edo nahi gabe sortzen dena. ik faltsete. -Esan al du Tierney jaunak noiz itzuliko den? -galdetu zuen falsetto erlats 
batean. Mintzatu bitartean jostaketan aritzen zen bizarrarekin eta txalekoko botoiekin, eta falsetto-ahots garratza zuen, ume-ahotsa. Eta 
oihu egiten zuten, batak oso gora eta besteak apal, batak falsetto-ahotsarekin eta besteak ostots-ahotsarekin. 
 
falta 1 iz hutsegitea, hobena. Haren falta eta hobena barkakizun ez zenean. Ez zen dena ene falta. Aitortu du bere falta. Ihes-
ahaleginak bezalako falta larrien kasuan. Falta: lesioak; zigor eskaera: hemezortzi hilabete gazteentzako zentro batean, delitu bakoitzeko. 
Bertan behera utziko dute falten garrantziaren eta kalte-ordainen arteko lotura. 

2 (kiroletan) Bost sake eta bat falta Olaizolak. Xalak falta sakean, sobera gora jorik. Orduan dira mandoak aldatu eta bote falta 
batekin galdu ondarra Aranburuk. 14-8, 16-9 hasi dituzte izariak hartzen anaiek, baina Fabienen bote bat falta eta 17-18 besteak. 
Faltengatik kanporatuak: Paue-Orteseko Thierry Gadou. 

3 gabezia. Eta arbi garaia zenez, arbiak eskatu zituzten limosnan, ogiaren falta ordezkatzeko. Zeren ene gihar-hezurrek ez baitzuten 
orduan, zin-zinez, ardit bat ere balio, eta zeren falta eta gabezia hura baitzen kalte guztien gaineko kaltea eta gaitzik gaitzena eta 
galgarriena. Nahiz eta neurri zehatzen falta ikusten dugun. Zure falta sentiarazten didaten egun / asko pasatzen ditut oraindik. Bizitegi 
merkeak falta gorrian direla. Nondik datorkion bizitzeko gogorik ez hori: fosforo faltatik, muineko zelulak gaixotzetik [...]. 
4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Gogo falta, horixe, Josurenera agertzeko. Errespetu falta iruditzen zaidak!_Teresa 
hilzorian eta zuek borrokan! -Beno, izan liteke konfiantza falta, lotsa... Hik, bertzeak bertze, lo falta duk. Euskal Filologiaren interes falta 
eramanezina gertatzen zitzaien. Sentimendu falta hori itxurazko sentimentalkeriekin ezkutatzen nuela. Gainerakoan, zehaztasun falta 
nagusi zen elkarrizketa osoan. Halako koherentzia falta bat sumatzen ziola. Errazkeria, eklektizismoa eta ideia falta dira nagusi album 
honetan. Ekonomia horren ezaugarri dira gidaritzarik ez izatea, konkurrentzia orokorra (enpresen artekoa ez ezik, baita nazioen artekoa 
ere), eta arau falta nabarmena. "Aire eta kirol falta", gure iritzian. Kontua ez zela ez ahalegin ez borondate on falta. Hemen... artzain 
falta harrigarria dago hemen. 
5 falta egin (kiroletan) Berrogei inguru hasten ginen, multzoan, eta falta egiten zuena kanpoan geratzen zen. Bainan hor 
Capellanek botean falta eginik, azken hamabi tantoak lerroan egin ditu goizuetarrak. Damurik ditu bi falta egin botetik, beste biga, 



tronpaturik, taulaz taula joaiterat utzi. Beste hiru sake falta eginik ere, ez hutsez baina laburregi berexiz. Malagaren bigarren golean 
Corralesi falta egin zioten. 
6 falta gabe Era berean, gaztelaniaz eta errusieraz kantatzen dute, Kalinka falta gabe. 
7 falta izan1, faltako da ad ik faltatu. Minuturen bat baizik ez zen falta bederatzietarako. Etxera heltzeko zortzi kilometro falta 
zitzaizkidala ikusi nuen. Eta, hiltzeko guti falta zitzaiola, erran zidan: [...]. Ez da asko falta, laguna, Oklahomara iristeko. Baina gauza bat 
falta da nabarmen-nabarmen, eta gauza hori ohea da. Ehun hektara eremu falta dira Iparraldean, hemengo enpresen garapen beharrak 
betetzeko. Izenburu hau hainbat eskuizkributan falta da. Ikusi zuten bala bat falta zitzaiola errebolberrari. Ez al da koma bat falta hor? 
Hilotzari eskuin eskuko hatz nagia falta zitzaion. -Akats bakarra dik: sinadura falta zaiok. Ez dun faltako jende onik niri lana emateko. 
Leku zoragarrienean ere ez dela Heriotza falta izaten. Ez da nehor falta izanen pesta haundi huntan. Sagardo usaina ere ez zen falta 
izaten gure inguruetan. Harrotasuna ez zaik sekula falta izan. Hor goiko horri jardun merkea iritziko dionik ez da faltako. Dunga 
letragabea da eta gizon zuri askojakinek jakinarazi diote letrak falta zaizkiola eta letramotza dela. Eta ez zitzaion arrazoirik falta. Bi 
pertsona falta gara argazkian: Teresa eta ni neu. Ez baitziren falta izan haragi koipetsu eta ardo usaintsu eta bortitzak. Airea falta izan 
zitzaidan, urtegiaren barruan banengo bezala. Bere senarrari deus ere falta ez zekion amoreakatik. Abokatuarena ordaintzeko falta zen 
dirua ekartzera nator. Han Hogwartsera itzultzeko falta zitzaizkion egunak zenbatzen zituen. "Hori da guztia" esatea baino ez zitzaion 
falta, besterik gabe alde egiteko asmoa zuela adierazteko. Hi baizik ez hintzen falta elkarrekin farra polit bat egiteko, aspaldiko partez. -

Hiru hilabetez falta izanen naiz. · Koloreak falta izate hutsaz gain, bazen beste kontu bat, are larriagoa. 
8 falta izan2, faltako du ad -Horixe falta zuen emakumeak, eskuin eskuko hatz nagia. Kristinak bezala, nik ere mugikorra falta 
nuen. Biriketan oxigenoa falta balu bezala. Ezer falta al zuen, edozein gauza, gorpuak? Beste zerbait ere falta zuela, sakonagoa eta 
zehazten zailagoa. Ikusmena hein handi batean konpondua izango zuen; baina begien erabilerak, begiratze kontuak, asko falta zuen 
natural izateko. Bihotzak hain gogor jotzen zidan, non ez bainuen askorik falta zorabiatzeko. Filosofiako karrera amaitu nuenean, 1975ean, 
artean maila bat falta nuen Kazetaritzako lizentzia ateratzeko. Baionara jo eta falta nituen hiru liburukiak erosi nituen. Izatearen 
laiotzetako hotsak zeinek entzuna falta duena psikologoarengana joaten da. Hartzailerik gabeko testuak ziren, eta, horrenbestez, 
literaturaren funtsezko osagaietako bat falta zutenak. Bertzerik ez genian falta, Edu. Horixe bakarrik falta zaio nire barren txarrari: 
aitaren kezkaren narda. 

9 falta izan3, faltako (laguntzailerik gabe) Bi ordutara iristeko, 4 minutu falta. Dena falta. -Dena ongi, Dutertre?, ezer falta? 
-Gose galanta dute zerri madarikatu hauek -bota zuen Vittoriok-, eta aitona falta! Piarres Lafitte kalonjea falta haatik. -Segapotoa falta. 
Irteera zuzenena aurkitzea, horixe falta. Hanka-arteko koskorretatik darion maitasuna zeinek jasoa falta eta bakarlanean, eskulangintzan 
edo autonomo gisa aspertua dagoen gizasemea. 

10 -en falta nabaritu Ez dakit norbaiten falta nabaritzea harenganako maitasunaren seinale den, baina bada ondoan duzuna 
maitatzeko eragozpena. -Ikaragarri nabarituko dut zure falta. Ez dut mutilaren falta nabaritzen, eta ez dut berarekin egoteko gogorik ere. 
11 -en falta sumatu -Aitaren falta sumatuko duzu, noski? -ausartu nintzen. -Zerua -esan zuen-, argitasuna; horren falta sumatuko 
nuke iparraldean biziko banintz. Ospitalean nire falta sumatzen hasiak izan behar zuten honezkero. Urbiaingo bakardadean mundu haren 
falta sumatzen zuelako-edo. Segituan falta sumatu zuen, Raukinaren zuzendaritzaren eta honek bere gain zeraman segurtasunaren falta. 

12 gutxi falta izan gutxik egin. Eta gutxi falta izan nuen, behin baino gehiagotan, bide ertzeko zangara erortzeko. Gutxi falta 
izan zuen bere burua Mahmut Khanen oinetara botatzeko. Saltzaile ibiltariaren faktura jaso zuenean gutxi falta izan zuen bihotzekoa 
izateko. 
[11] apur bat falta (14); arrazoirik falta (61); arreta falta (13); askatasun falta (10); asko falta (113); asko falta da (24); askorik falta (8); asmatzea 
falta (8); aste falta (9); astebete falta (8); ausardia falta (21); babes falta (21); bakarra falta (31); bakarrik falta (81); begiak falta (8); begirune falta 
(12); bi minutu falta (11); borondate falta (15); borondate politikoa falta (14); borondatea falta (10); bost minutu falta (27); denbora falta (18); diru 
falta (12); dirua falta (12); egitea falta (11); egun falta (53); egun falta ziren (9); egun gutxi falta (8); elkartasun falta (9); ematea falta (8); erdia falta 
(12); erregulartasun falta (9); errespetu falta (42); erritmo falta (15); eskarmentu falta (14); eskarmentua falta (8); esperientzia falta (13); etxetik falta 
(18); ez da falta (86); ez dira falta (70); ez du falta (17);; ez zaio falta (38); ez zen falta (55) 
falta adierazi (13); falta da oraindik (17); falta diren arren (8); falta egin (24); falta egotzi (14); falta handia (15); falta ikaragarria (8); falta izan (322); 
falta izan zitzaion (42); falta izan zuen (14); falta izanen (11); falta izango (22); falta izatea (8); falta izaten (20); falta izugarria (14); falta jaurtiketa 
(27); falta larria (8); falta leporatu (9); falta nabaria (16); falta nabaritu (11); falta nabarmena (14); falta salatu (22); falta sentitzen (8); falta sumatu 
(23); falta sumatuko (11); falta sumatzen (40); falta teknikoa (8); 
gaitasun falta (8); garaipen bakarra falta (8); gehiago falta (17); gogo falta (11); guti falta (11); gutxi falta (132); gutxi falta da (11); gutxi falta izan 
(21); gutxi falta zirela (15); gutxiago falta (18); hamar minutu falta (10); hilabete eskas falta (11); hilabete falta (24); hiru egun falta (8); hiru minutu 
falta (11); hiru partida falta (8); indarra falta (12); informazio falta (30); interes falta (17); jardunaldi falta dira (15); kilometro falta zirela (11); 
koherentzia falta (14); komunikazio falta (17); konfiantza falta (32); koordinazio falta (8); lau egun falta (8); lau jardunaldi falta (8); leialtasun falta 
(8); metro falta zirela (8); minutu eskas falta (15);; minutu falta zirela (59); minutu falta zirenean (16); minutu gutxi falta (10); ohitura falta (14); 
oraindik asko falta (11); partida falta dira (20); pixka bat falta (15); segundo falta zirela (8); segurtasun falta (27); urte falta (15); zehaztasun falta 
(10); zehaztea falta (8); zerbait falta da (9); zerbaiten falta (9); zuhurtzia falta (8) 
diru faltagatik (9) 
faltak egin (8) 
ez da faltako (27); ez dira faltako (12) 
faltan bota (23); faltan botako (8); faltan botatzen (29); faltan izan (12); faltan sumatzen (12); guti faltan (10); jardunaldiren faltan (33); kilometroren 
faltan (11); minutu faltan (22); minuturen faltan (20) 
faltaren ondorioz (8) 
faltarik gabe (9) 
errespetu faltatzat (5); 
faltengatik kanporatuak (10] 
 
falta izan ik falta 7; falta 8; falta 9. 
 
faltadun iz erruduna. Behar ginuke buruan hartu kabalak ez direla faltadun eta xuxendu bide onerat, eta eleak ibili makurren 
xuxentzeko. 
 
faltatu, falta, faltatzen da ad falta izan. Igeldoko On Migel faltatu zenean, Pedro bere anaiak jarraitu zuen lan berean. Gero, 
etxetik alde egin behar izan nuenean, ez zait txakurrik faltatu izan. Aspaldikoa eta barnakoa dela heien planta trixtearen erroa, 
baitezpadako gauza zerbait zakotela faltatu haur edo gazte denboran. Gutxi faltatu omen zitzaion beste aldetik ateratzeko. Jean-Michel 
Iturria urruñar gaztea, 33 urte, bere etxetik batere funtsik gabe faltatua otsailaren 28-an eta nihun etzena ageri, igandean atxeman dute 
Ibardingo alde hortan. Ahantzi gabe Mayi, bere andrea, segur sustengu paregabea agertu zaiona eta borondate onarekin onetsi duena bere 
senarra etxetik maiz faltatzea, bertzeen zerbitzuko. 1995-an egina izan den erreferendoman partida galdu du berrogoi-ta bi mila botz 
faltaturik. Algerian badira 31 europear faltatuak. Ez zitzaizkigun berrogeita hamar metro ere faltatuko beheko bihurgunera iristeko, eta 
hara non aurreratzen gaituen Joxe Marik, etxekonekoak, bizikletan. Etzako lana faltatuko Blair gobernu buruari, ez baitzituen alabainan 
arras beteak duela lau urte hitzemanak oro eta botz aldi huntan ere baitu frango hitzemanik. Buruari oxigenoa faltatuko balitzaio bezala 
da. 
 
faltatze iz falta izatea. Eta zer erran, bestetako ohointza, moltsa faltatze, txarkeria eta funditzeez. 
 
faltrikera iz sakela. Treneko txartela blusako faltrikeran zuen oraindik Mentxuk. Faltrikerako sos guztiak ipini zituen Joseluk 
mostradore gainean. Barneko jaka zeraman, eta haren faltrikeratik erlojuaren katea zintzilik. 
 
faltsari ik faltsario. 



 
faltsario (orobat faltsari) izond gezurtia. Gure jendarte hartan ez zen falta ez faltsariorik ez kontzientzia gabeko gizonik. 
Izeba Matildek begi galduez entzuten ditu nire tokia hartu duen faltsario horren letaniak. Eta artean, nork esan lezake zalantza izpirik gabe 
bera faltsari hutsa dela? Aginduak ez dira bereizten faltsariek barra-barra zabaltzen dituztenetatik. 
 
faltsatu, faltsa, faltzatzen [3 agerraldi, liburu 1ean] du ad faltsutu. Porotsua dugu gogoa ahanzturarekiko; ni neu ere 
faltsatuz eta galduz noa, urteen higadura lazgarriaren mende, Beatrizen hazpegiak. Ez ditut neure gogoz gertakariak faltsatuko, baina 
aurrez susmatzen dut nagitasunak eta trakeskeriak behin baino gehiagotan eragingo didatela okerrik. 
 
faltsazionista izond (filosofian) Popper-ek, bestalde, indukzioaren arazoaren disoluzioa aldarrikatu du bere metodologia 
faltsazionistan. 
 
faltseria (corpusean falseria soilik) iz faltsukeria. Ezen falserian eta gezur handi baten gainean eraiki zuela bere bizitza. 
 
faltsete (orobat falsete) iz falsetoa. Izumenak jota erori zen dekanoaren barre ozena entzunda, errektorearen faltsete zoliari 
ahots baxu sakonaz lagunkari. Hitz horiek, faltsetezko ahotsez jaulkiak [...]. Falsetean abestutako zatietan. 
 
faltsifikaezin izond ezin faltsifikatuzkoa. Eta "Nuklearrik Ez" txapa erraldoi faltsifikaezinak. 
 
faltsifikatu, faltsifika, faltsifikatzen [32 agerraldi, 12 liburu eta 5 artikulutan] du ad faltsutu. Idazkariaren helburua 
zen kartzelako dokumentu guztiak faltsifikatzea. Pertsona baten jaioterria aldatzean, pertsona horren bizitza osoa faltsifikatzen da, 
goitik behera. Historia faltsifikatzen. 
 
faltsifikatzaile iz (zerbait) faltsifikatzen duen pertsona. Eskuizkribuen faltsifikatzaile aparta izan baitzen. Taine ezjakin 
bat da, eta batez ere egia bost axola zaion literato iruzurtia, historiaren faltsifikatzailea. 
 
faltsifikazio iz faltsifikatzea. Haur baten sinplekeriarekin, sinistua zuen argazkiei egiten zizkien faltsifikazioak ez zirela azken 
batean faltsifikazioak. -Ez dakit faltsifikazioak egiten. Urregin eta zilarginekin lehian ari da, brontzelarien lanak kopiatzen ditu eta 
faltsifikazioak egiteaz harrotzen da. Horiek guztiak faltsifikazio txikiak ziren, baina faltsifikazio handiak ere egiten zituen idazkariak. 
Tranpa baten eta faltsifikazio historiko izugarri baten biktimak gara. Garay de Monglaveren "Altabiskarko Kanta" faltsifikazioa. Jarrera 
honetan fede txar pittin bat bazegoela, bere buruaren faltsifikazio bezalako bat edo. Volksgeistarena deitzen den planteamendu guztia, 
jarraitasun leialezko berben itxurapean, kasik ezagutezineraino, h. d., faltsifikazioraino aldatua dela Alemaniatik Espainiara. 
 
faltsu (orobat faltso g.er.) 1 izond gezurrezkoa. Urre diru faltsoa egin. Ia hamalau urte darama erbesteratuta eta paper 
faltsuekin. Pasaporte faltsu baten bila gabiltzala jakiten badute, gureak egin du. Hitz zuri faltsua aho-beteka botatzen bestetan ez dakien 
jende-modu horrek. Beste ihesaldi bat Italiara, nortasun faltsuarekin. Bakezko hitzarmenaren izen faltsuaren azpian. Eta Ivan Ogareff 
izen faltsuarekin agertzen bada berorren gorentasunaren aurrean [...]. Kontratu bat idazten duen eskribauak beti edo gehienetan 
tartekatuko du datu faltsuren bat. Dikotomia faltsu horrek. Erruki faltsuak atzipetuta. Benetako beharrak eta behar faltsuak. Araka 
daiteke erlijio faltsuen artean ere ea zein atxikitzen zaion hobeto gizartearen onari. Kalte egiteko eta ez errugabe bati laguntzeko egiten 
den zinegite faltsua. Lekuko faltsurik ez sekula erabil; esazu: "Zurrumurru hauxe omen dabil". Lekukotza faltsu bati eutsi beharrean 
izango da testigu faltsutzat har ez dezaten. Mesias faltsuek sorturiko itxaropenak. Dena laudorio eta espantu faltsu. Dong, larru 
faltsuzko eserleku gorraila gozoan jarria zen. Errorea ez da faltsua egiazkotzat hartzea besterik. 

2 (izan aditzarekin) Autoko matrikula faltsua zela. Zuhaitz faltsua bada, ez da zuhaitza. Horregatik ez da esaten "zerua esferikoa 
da" esaldia ederra dela, ez eta "lurra laua da" itsusia denik ere, baina bai bata egiazkoa eta bestea faltsua dela. -Ni libro nagoela zioen 
paper hori faltsua zen. Alarma faltsua izan ote zen? Ongia egiteko eman zitzaigula egia ez bada, eman beharrekoa zela ere faltsua da. 
Egiazkoa bada, hori onartzen duenak egiaren bat onartzen du; eta faltsua bada, ez zituzten zuen moduko gizon irmoak hunkitu behar. 

Froga bat faltsua izateak ez dakarrelako besteak ere izatea. · Eskuarki sinetsi ohi da lasterrago aldatzen dela hizkuntza bat hizkuntza 
horrek idazkerarik ez duenean; ezer ez faltsuagorik. 
3 (pertsonei buruz) tolesez betea, zuria, elezuria. Jende faltsuz beteriko gizarte batean. 
3 ordezkoa. Joanesen hortz faltsuak non deabru ahantzi dituzue? Kapusai zikin, hortzeria faltsu hautsi eta belarrizulo iletsuekiko 
arlote eta behartsu alderrai horiek. Ikus itzaxu ene bular faltsu ederrak! Begi keinu bat egin zidan bere betile faltsuekin. 

4 (logikan) A formula egiazkoa bada, -A faltsua izango da. A•B faltsua izango da A-ren egia-balioa egiazkoa eta B-rena faltsua den 
kasuan; beste guztietan A•B egiazkoa izango da. A • B faltsua izango da A eta B faltsuak direnean, eta egiazkoa gainerako kasu 
guztietan. Egiazkoa eta faltsua egia-balioak 1 eta 0-ren bidez adierazten baditugu, proposizioen logikaren semantika sinbolikoki honako 
taula honen bidez adieraziko genuke: [...]. Aldiz, aldagaien egia-esleipen guztientzat formula faltsua denean antilogia bat izango dugu. 
[3] agiri faltsu (15); agiri faltsu bat (7); alarma faltsu (3); baieztapen faltsu (3); berri faltsu (3); datu faltsu (5); erlijio faltsu (3); faltsu bihurtzen (3); 
ideia faltsu (5); irizpide faltsu (4); irribarre faltsu (3); istorio faltsu (4); margolan faltsu (6); mito faltsu (3); nortasun agiri faltsu (6); paper faltsu (11); 
pasaporte faltsu (4); uste faltsu (5) 
abisua faltsua (3); agiri faltsua (4); alarma faltsua (9); bake faltsua (3); diru faltsua (4); dokumentazio faltsua (14); dokumentazio faltsua 
eramateagatik (3); egiazkoa edo faltsua (3); egiazkoa eta faltsua (4); erabat faltsua (4); eztabaida faltsua (6); faltsua egiazkotzat (4); faltsua izan (16); 
faltsua izango (8); faltsua izatea (5); faltsua izaten (3); guztiz faltsua (4); informazio faltsua (14); irtenbide faltsua inposatzea (3); irudi faltsua (6); 
itxura faltsua (5); izen faltsua (5); kontzientzia faltsua ahanzteko (3); lekuko faltsua (5); ondorioa faltsua (4); salaketa faltsua (12); testigantza faltsua 
(6); zin faltsua (3) 
epai faltsuagatik (3); epaiketa faltsuagatik (3); testigantza faltsuagatik (3) 
agiri faltsuak (27); agiri faltsuak izatea (3); argudio faltsuak (9); argudio faltsuak erabili (3); berri faltsuak (3); botika faltsuak (4); datu faltsuak (7); 
deklarazio faltsuak (3); dokumental faltsuak (3); dokumentu faltsuak (7); egiazkoak edo faltsuak (4); egoitza baimen faltsuak (3); erruki faltsuak (3); 
esperantza faltsuak (6); faltsuak izan (11); faltsuak izatea (5); froga faltsuak (3); gauza faltsuak (7); gutun faltsuak (3); ilusio faltsuak (3); irudi 
faltsuak (5); itxaropen faltsuak (10); izen faltsuak (3); lekuko faltsuak (3); matrikula faltsuak (6); neurri faltsuak (3); nortasun agiri faltsuak (11); 
paper faltsuak (6); positibo faltsuak (3); salaketa faltsuak (11); salaketa faltsuak egin (3); salaketak faltsuak (5) 
errege faltsuaren (3); izen faltsuaren (3) 
agiri faltsuekin (7); datu faltsuekin (3); nortasun agiri faltsuekin (3); paper faltsuekin (6) 
botika faltsuen (3) 
esperantza faltsurik (3); ilusio faltsurik (4); itxaropen faltsurik (5); tanto faltsurik (3) 
faltsutzat jo (14); faltsutzat jotzea (3); faltsutzat jotzeko (4); faltsutzat jotzen (3); faltsutzat jotzerik (4); 
 
faltsugarritasun iz faltsutu daitekeenaren nolakotasuna. Zientziaren metodoa faltsugarritasunean oinarrituz. 
 



faltsukeria 1 iz faltsutasun gaitzesgarria. Faltsukeria, bestalde, arrakasta lortzeko modu segurua da ia beti. Gizon maltzur-
gaiztoa ezpainetan faltsukeria duela ibiltzen da. Faltsukeriak nolabait irauten laguntzen ote gintuen? Nazkatuta faltsukeria azukretu 
hartaz. Mendebaldeko zibilizazioaren zutarri handiak, faltsukeria hutsa guzti-guztiak. Espainiako Espetxe Erakundeetako zuzendariaren 
«faltsukeria» salatu nahi izan du. Gezi hilgarri dira horien mihiak, faltsukeria darie ahotik. 
2 faltsuari dagokion egitea; zurikeria. Iruzurra eta faltsukeria da dena. Edozein faltsukeriaren arriskutik babestu zuen. 
Idazlearen lagunek asmatutako faltsukeriak ere izan daitezke. Ikus nolako faltsukeria nabarmenaz erraten didan ez dela amorosturik. 
Askotan faltsukeriazko zolagune bat da izpirituan eta naturan zoritxarrez bizi ohi dena. Gogorkeria gogorkeriaren gain, faltsukeria 
faltsukeriaren gain. 
[3] faltsukeria salatu (3)] 
 
faltsuketa iz faltsutzea. Erregistroen faltsuketak konpon zitzakeela. Irakaspen osoa erabilgaitza eta hutsala bihurtzen duen 
faltsuketa. 
 
faltsuki adag gezurrez. Faltsuki salaturiko gizon bat. Faltsuki interpretatua besterik izan ez den oinarria. Zeren guk agian 
faltsuki kanpoko gauzei egozten dizkiegun errepresentazioen kausa gugan egon baitaiteke. Lapurretaz salatu zuten faltsuki. 
[3] salatu zuten faltsuki (3)] 
 
faltsutasun iz faltsua denaren nolakotasuna. Beren eskuetan daukaten txanponaren faltsutasunaz konturatzean. Ideia 
ezegokiek edo nahasi eta murriztaileek barne hartzen duten ezagutzarik ezean datza faltsutasuna. Dogma horren egiatasuna edo 
faltsutasuna. Bigarren uste inplizituaren faltsutasunagatik. Erlijio baten faltsutasunaren froga hutsezina zen hau. Orduan biak izan 
daitezke faltsuak, nahiz baten faltsutasunetik ezin den bestearen egia inferitu. Hala ere, hau era positiboan erabil daiteke, h. d., 
faltsutasuna eta errakuntza (hau kontraesanean funtsatzen den heinean) baztertzeko ez ezik, egia berrezagutzeko ere bai. Zentzurik eta 
maltzurkeriarik gabea izaki, badu haatik halako faltsutasun berezko bat. Paralogismo logikoa formaren arabera gertatzen den arrazoimen-
inferentziaren faltsutasuna da. 
 
faltsutu, faltsu(tu), faltsutzen [186 agerraldi, 42 liburu eta 101 artikulutan] 1 du ad engainatzeko asmoz 
jakinaren gainean aldatu edo bestelakotu. ik faltsatu; faltsuztatu. Zuk eta Gordonek Letra Gorriminaren eskuizkribu 
bat faltsutu behar duzuela? Idazki inportante bat faltsutzen duenari. Sinadura faltsutu. -Barne dokumentuak faltsutzeagatik. Lajosek 
kanbio-letrak faltsutu izanaren frogak aurkitu genituen. Halaxe deitu zion, pasaportearen auzia, eta espresio harekin agiri ofizial bat 
faltsutzearen arriskuak biltzen eta ezkutatzen ari zen, pistola bat liburu eder hustu batean ezkutatzen den bezala. Testamentu bat 
faltsutu du! Bost milioi boto faltsutu izana leporatzen diote Gobernuari. Ezin pentsa zitekeen billeteak faltsutzeko gauza zenik. Faltsutu 
itzazu agiriak. Nik beste inork ezingo zuen eraztuna faltsutu. Haien produktuak imitatzen eta faltsutzen baitzituzten. Era horretan 
konkurrentziaren baldintzak faltsutzeko arriskua saihesten da. Elkarri pentsamendu soilak faltsututa komunikatzea. Ez ezazu nire 
pentsaera faltsutu! 

2 (era burutua izenondo gisa) Josebaren ordenagailura joan ziren, eta txosten faltsutua atera. Metropolisek amaitu gabe zeukan 
eskuizkribuaren lana, eta lan faltsutu osoa Trumbell-i emateko modurik ezean, [...]. 
[3] agiriak faltsutu (3); datuak faltsutu (3); agiriak faltsutzea (7); datuak faltsutzea (3); dokumentuak faltsutzea (7); faltsutzea egotzi (4); faltsutzea 
egozten diote (3); faltsutzea leporatu (3); kontuak faltsutzea (3) 
agiriak faltsutzeagatik (3)] 
 
faltsutzaile iz faltzutzen duen pertsona. Billete-faltsutzaile bat zebilela probintzia horretan. Diru faltsutzaileari ezartzen 
zaion zigor berbera. Lehia judizialaren ohituran, faltsutzaileak auzia gal zezakeen borrokaren bidez eta ez zeukan irabazterik. Tira, 
beharbada, bera ez da faltsutzailea. Arabiarren liburu santuan ez zegoela gamelurik; faltsutzaileen, turisten eta idazle nazionalisten 
kontua besterik ez zela. Faltsutzaile maisu baten kaligrafia ari zela ikusten. 
[3] billete faltsutzailea (3)] 
 
faltsutze iz engainatzeko helburuaz jakinaren gainean aldatzea edo bestelakotzea. Sheila salatu zutela enpresa 
baten kontuen faltsutze, iruzur eta armaturik egindako lapurretan gaizkide izateaz. 1843 urtean egin zuen, dakigunez, bere lehen lana, 
eskuizkribu faltsutzeei dagokienez, behintzat. Kazeta eta elkarrizketa faltsuak ziren, jakina, baina oso faltsutze ona zen. Bereiz daitezke 
iruzurra eta erru larria [...] eta lehenengoari faltsutze delituen zigorrak ezar dakizkioke. 
 
faltsuztatu, faltsuzta, faltsuztatzen [2 agerraldi, liburu 1ean] 1 du ad faltsutu. Analisi guztiak faltsuztatu zituen. 
2 (era burutua izenondo gisa) Zeinaren berri gerra-albistegi faltsuztatuetatik baino ez genuen. 
 
falua iz txalupa olanaduna. Han, goizeko lehen argiarekin falua deritzen txaneltxo horietako bat karelaren parera etorri zitzaigun. 
Faluaren albora iritsirik, arraunak batu genituen eta gure txaneltxoa non lotu gelditu ginen Domingo eta biok, ez boga eta ez zia, geldi. 
 
fama 1 iz ospea, entzutea, omena. Iñaki Arrosagaray-k ere urrun eta gora eraman du Luzaideren fama pilotazaleen munduan. 
Mirari honen fama inguru guztian zabaldu zen. Hari esker Sararen edertasunaren fama hedatu da Frantzia guzian. Gauza natural 
izenekoek sekula baino fama hobea irabazi dute gaur egunean. Historialari bezala bildua zuen gaitzeko fama. Fama handiko dentistak 
aitite eta aita. Fama txarreko artzainak ginen. Famaren gailurrean dagoela adierazteko. Famaren aparretan bizi den jende gutxi 
ausartuko da aitortzera ez duela sekula libururik irakurtzen. Jesusen apostoluetarik bat, ez txarrena famaz. 

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Pasaia oraindik propaganda eta fama zirkuituetatik kanpora dago, natura huts deskubritu 
gabea da, eta zoragarria da. Nork azalduko die haur fama-goseoi oinak izerditan behar dituela oinak izarretan ipini nahi dituenak? 

3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Hango urek zakar fama zuten, ur-laster askokoa baitzen, eta uda oro bainulari bat 
edo beste itotzen zen bertan. arinkeria da emakumeei ahul fama egoztea. Santu fama dute, baina ez egiteak; aingeru izena, baina ez 
bertutea. Kontrabandista fama sekulakoa duen herri honetan. Zuhurtzia handiko hiritar fama erdietsi zuen. Nahi luke jakin zer pasatzen 
den xuxen eta zer diren hango genozidio edo jendetzaren masakre ta suntsitze famak. 
4 entzutea, esamesa. Fama da hamar milaka badirela hilak gataska horietan. Urreria laket zuten omen laminek eta fama zen urrezko 
orraze batzuk bazituztela. Famak zioenez, Santakrutz apaiza hasi zen trenei erasotzen iaz. Tipo gogorra izandakoa, famak dioenez. 
Bezperan, fama ibili zen nola tirokatu ninduten bala batez kopeta erdian. Mirari honen fama inguru guztian zabaldu zen. 
5 fama izan du ad Grabiel Ilharrek kalakari nekaezinaren fama du Amikuzen. Bazuen nolabait -Cervantesek bere garaian bezala- 
"buruargi ikasigabea" izateko fama. Oso pertsona lasaia eta jendetsua delako fama du. Slytheringo etxeak azti ilunak sortzeko fama 

zuela. · Egiak fama ona du ideien eta dotrinen munduan. "Ligeia" eta "The Murders in the Rue Morgue" ("Rue Morgueko hilketak") 
kontakizunek, adibidez, oso fama handia izan zuten, gaur egun ere bizirik dirauena. 
[3] fama bildu (6); fama da (7); fama du (14); fama duen (3); fama dute (10); fama eman (4); fama gaitza (9); fama gaiztoa (3); fama handi (4); fama 
handia (27); fama handia bildu (3); fama handia zuen (3); fama handiena (4); fama handiko (37); fama handiko erakasle (3); fama handikoa (7); fama 



handikoak (3); fama haundia (7); fama haundiko (4); fama hedatu (3); fama lortu (3); fama on (3); fama ona (19); fama ona du (3); fama onik (3); fama 
txar (5); fama txarra (42); fama txarra zuen (3); fama txarreko (11); fama zen (6); fama zeukan (4); fama zuen (14); fama zuena (4); fama zuten (5); 
gaitzeko fama (5); gogorraren fama (4); izatearen fama (3); izateko fama (5); merezitako fama (3); santu fama (3); santutasun fama (5); 
 
famatu, fama(tu), famatzen 1 du ad aipatu, goraipatu. Elkarren ongarri izanagatik ere, inork ez du heriotzarik famatzen, 
baina, aitzitik, biziak izen ona du. Lau haizeetarat kanpatzen eta famatzen zituzten beren bertuteak eta bertutezko obrak. Faraoiaren 
zerbitzariek ere ikusi zuten Sarai, eta Faraoiaren aurrean arras famatu zuten. Zolaren inguruan famatutako "naturalismo"ak bizitzaren 
alderdirik arrunt eta hutsalenetan jarria zuen arreta. Eta begien distira, ilearen kizkurra, [...] aurpegiaren obaloa, bularren gordea, dena 
nuke goresgai, behin eta birritan kantatu eta famatu dizkizut. Horrexegatik zen miretsia, ez zuelako bere burua famatzen. Euskal Herri 
osoan famatua da [...] Ezpeletako Biper Besta. 
2 (era burutua izenondo gisa) aipatua, ospetsua. Victor Hugo frantses olerkari famatua. Euskal kulturari dedikatua dagoen 
denda famatu horretan. "Lucky Luke" belgiar komiki famatuetan. Dominique Chauvelier, maratoilari guziz famatua. Borgesen ipuin 
famatuko lehen esaldiak. Hegoaldeko "euskara urbano" famatua dela eta, badirudi kalkorik gabe ezin daitekeela espresiboa izan. Nirea 
izango zinela agindu zenidan famatu egiten nintzenean. 
[3] artikulu famatu (9); esaldi famatu (4); etxe famatu (3); gizon famatu (7); hirukote famatu (3); hitz famatu (3); idazle famatu (5); izen famatu (3); 
lege famatu (3); liburu famatu (4); oso famatu (3); talde famatu (7) 
adibide famatua (3); aktore famatua (3); aski famatua (4); bikote famatua (4); biziki famatua (3); esaldi famatua (9); etxe famatua (4); famatua egin 
(4); famatua izan (8); famatua izana (3); gutun famatua (3); guziz famatua (13); hiri famatua (3); idazle famatua (3); kantari famatua (4); kantu 
famatua (3); kazetari famatua (3); lehiaketa famatua (3); leku famatua (3); musikari famatua (3); ravel musikagile famatua (3); talde famatua (12); 
untzi beladun famatua (3) 
besta famatuak (5); bitxiez dantzatzeagatik famatuak (3); esaldi famatuak (3); famatuak egin (6); idazle famatuak (4); ihauteria famatuak (4); jende 
famatuak (3); oso famatuak (5) 
guziz famatuan (3); lehiaketa famatuan (3) 
artista famatuaren (4); jostun famatuaren (3); musikagile famatuaren (4); talde famatuaren (4); zizelkari famatuaren (3)] 
 
familia [9690 agerraldi, 268 liburu eta 3620 artikulutan] 1 iz gurasoak eta seme-alabak; ahaidetasun 
hurbileko kideen multzoa. ik sendi. Familia honetako kideak. Familia bereko lau pertsona hil ziren. Familiako argazki-
bildumatik. Maiatzaren19 an sortu da mutiko bat David Bertiere eta Sophie Lamourannen familian. Biarnoan gaindi arras ezagunak dira 
Michaud familiako erlezainak. Ah, ba guk hor familia daukagu, esan zioten alemanari. Lanean hasi nintzen, eta beste familia bat sortu 
nuen. Gay askok umea ezkongabe gisa adoptatu dute, mutil-lagunarekin familia osatzeko. Emakume askok kide bakarreko familia 
osatzen duela. Ez zen gehiago familia bat hazten ahal etxaldeak eman jatekoekin. Narriadura eta ezerosotasuna gure amaren familia 
belaunaldiz belaunaldi hazi zuen etxetzarrean. Aitona-amonik gabeko familia da gurea. Zin egin zuela familiaren desohorea zurituko 
zuela... Familiako medikuaren bitartez. Bere familiakoek ez zuten gertakizunaren berririk izan. Familiakotzat hartzen naitek. Hainbertze 
denbora bere familiatik urrunduak direla bi emazte horiek. Lana eta familia bateratzeko legea. 

2 (izenondo eta izenlagunekin) Familia oneko neska zen. Bere gurasoak eta aitona-amonak familia onekoak zirela. Etxe gabeko 
familia pobreak. Familia aberatsetako adar pobreen mikaztasuna, gehiago nahia, inbidia apurra... Familia urratuetan hazitako umeek. 
Fankfurteko familia judu bateko alaba gazteena zen. Familia politikoaren parte bat. Zer dago familia nuklearra baino ederragorik? 
Haurrarentzat familia biologikoak duen garrantziaz jabetzea. Aitak, amak eta seme-alabek osatutako familia tradizionalak behera egin du 
Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian. Familia ez-tradizionalak %55,6 dira EAEn. Nire senarraren familia osoa. Bere amaren familia urruneko 
kideak ziren. Familia bakarreko etxebizitzetan. Lekuonatarren familia. 
3 seme-alabak. Etorri zen familia: alaba Ira aurrena [...] bost seme gero: Arjun, Thambi, Murugan, Raja eta Selvam. 71 urte 
betetzeko ponduan itzali zauku familia ederra hazia zuen ama hori. Bere emaztearekin 8 haurreko familia eder bat altxatua zuten. 
3 hed Nire lagunik onena hil da, nire familia bakarra, badakizu? Lagunak dira, berriz, Jesus Galindezen benetako familia. Taldez aldatu 
nuen, baina Anaitasuna bezala, Valladolid taldea ere familia handia da. Viena familia handi bat zen, Inperioa ere bai, bere hungariar, 
aleman, moraviar, txekiar, serbiar, kroaziar eta italiarrrekin. izan ere, alderdi hau izan da batasunaren bultzatzaile nagusiena urte luzez 
familia abertzaleen arteko borrokak izan ondoren. Aberria anai-arreben familia bihurtzen da. Handik zazpi egun igaro zirenerako buruan 
sartua genuen familia handi bat ginela. Indoeuropar familia. A zer familia demonioa: igarlea, saltzailea eta espia. 
4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa; orobat famili g.er.) ik familiar. Familia giroan murgiltzeko asmoz. 
Larunbatean, familia bazkaria baino lehen. Barkatuko didazue familia-bilkura zoragarri hau eten beharra. Familia-liburuaren arabera. 
Familia-argazkien albumera jo dut zuzenean. Familia arazoak direla medio. Familia egoera: ez du familiarik. Intzestuak familia-lokarriak 
luzatzen ditu, eta horrek eraginkorragoa bihurtzen du hiritarren aberriarenganako maitasuna. Familia-tradizioari baino ez diot jarraitu. 
Familia-hierarkian aurretik zituen guztiak hil egin baitziren banaka-banaka. Horrek, besteak beste, familia egitura hausten du, babes sare 
naturala. Familia eredu berriak. Familia izena zeukan haietakoren bat behar zuen, ba. Merkatuaren eskakizunetatik kanpo dagoen 
familia-ekonomia batean. Familia-taldearen hausturarena. Familia-medikuak psikiatrarengana bidali zuen ama. Familia-espirituaz. Ezer 
ez, famili kontuak. Familia politika zer den eta zertarako behar den argitzen saiatu zen. Iruñeko Familia Epaitegiak hilaren 13an 
plazaratutako sententziak homosexualen adopzio eskubidea gauzatu zuen lehendabizikoz Euskal Herrian. Bizarra egiteko makina eta 
familia-neurriko xaboia. Maite Muñoa familia medikuarekin. Familia Zuzenbidearen gaineko jardunaldietan. Familia Planaren beste 
zutabe nagusia seme-alabak izateagatik diru laguntzak ematea da. Familia Bitartekaritzarako Zerbitzuak. Nafarroako Gobernuko Gizarte 
Ongizateko Sailak familia harrera bultzatzeko kanpaina jarri du abian. 
5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) 30 laguneko ijito familia. Hango 160.000 laborari familia kafe landaketetan ari dira 
lanean. Uztaritzeko merkatari familia aberats batekoa. Kristau-familia protestante. Jopu-familia, berriz, hirira aldatu zen, eta han jarri 
zen bizitzen, etxe batean zerbitzari. Baserritar familia batekin bizi izan naiz orain hilabete arte. Errege-familia aldatu egin zen, eta koroa 
feudo handi bati lotu zitzaion. Gizarte-familia handi horretako kide izanik. Gipuzkoako Foru Aldundiak egoitzetan dauden 20 haurrei 
harrera familia bat topatzeko kanpaina jarri du abian. 
6 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa, nolabaiteko loturak elkartzen dituen gauzen multzoetan) Hiztunek 
mota desberdinetako erradikalak [...] bereizi ohi dituzte hitz familia batean. Hain zuzen ere, bikoiztez bikoizte eratu dira, besteak beste, 
hemoglobinen moduko gene-familia asko. Kronologikoki ipuin-familia bateko lehena denaren partez ("Tlön, Uqbar, Orbis Tertius"...), jite 
bereko alerik umotuenei uztea lekua. Gure ohiturei ezartzen zaizkien enuntziatu-familia handi hauei dagokienez -medikuntza, ekonomia, 
edo gramatika deritzegunak- nire buruari galdegin diot zeren gainean oinarri dezaketen euren batasuna. 

7 landare, animalia, hizkuntza edo kidekoez mintzatuz, sailapenaren araberako multzo jakina. 
Kameleontidoen familiako narrasti saurioen izen arrunta. Koleopteroen familiako intsektu beltz bat. Katu eta basakatuen familiakoak 
baitira tigreak. Miozeno garaian tximinoen familiaren bi adar banandu zirela diote zientzialariek. Txori tropikalen bat zela erabaki genuen, 
loroen familiakoa-edo. Pneumonia atipikoa koronabirusen familiako birus berri batek eragiten du. Animalia ornodunetako familia, 
zeinetako emeak egoera naturalean umeei titia ematen dien. Hizkuntza horiek familia berekoa zirela. Familia bakoitzaren hizkuntza ama 
berreraiki. Hizkuntza familia baten kide gisa. Hungarieraren jatorria, hala ere, ezaguna da: uralikoa da, finlandiera eta estonieraren 
familiakoa. Indoeuropar hizkuntza familia. 

8 familia ugari hainbat seme-alabaz osaturiko familia. Luxenburgon, esaterako, familia ugariek 900 euro inguru 
jasotzen dute hilean. Babes ofizialeko etxebizitza baten zain zeuden familia ugariak. Kredituak langile-familia ugariekin, behartsuenekin 

batzen zituen. Gipuzkoako Familia Ugarien Elkarteak. · Familia ugari bezain katolikoa, dena esan behar bada. 
[6] aitaren familia (7); amaren familia (7); benetako familia (6); doluminak familia guziari (39); errege familia (7); etxea eta familia (7); euskal familia 
(8); familia aberastu (6); familia aberats (16); familia arteko (8); familia bakar (7); familia bakarreko (10); familia barruko (10); familia bat osatu (7); 
familia bat osatzen (9); familia bateratzeko (7); familia bereko (39); familia berekoak (16); familia berri (16); familia bisitatzera (9); familia bizi (26); 
familia bizi dira (13); familia burges (8); familia dirudun (6); familia eder (21); familia eder bat (13); familia ederra (19); familia emendatu (26); familia 
emendatu da (21); familia epaitegiak (9); familia eredu (17); familia eredu berriak (6); familia eta jendaki (15); familia eta jendakiari (10); familia eta 
lagunak (12); familia eta lana (13); familia euskaldun (8); familia euskaldunetan (8); familia gazte (9); familia gaztea (7); familia gazteak (6); familia 
gaztean (31); familia giroan (14); familia handi (26); familia handi bat (7); familia handia (15); familia haundi (10); familia hazi (7); familia izan (7); 
familia judu (9); familia noble (13); familia on (7); familia oneko (20); familia onekoa (14); familia osatu (7); familia osatzeko (7); familia osatzen (6); 
familia oso bat (6); familia osoa (89); familia osoak (52); familia osoarekin (16); familia osoaren (17); familia osoari (26); familia ugari (9); familia 
ugariak (6); familia ugariek (9); familia ugarien (19); goresmenak familia guziari (7); harrera familia (7); haurreko familia (11); herriko familia (8); 



hizkuntza familia (14); iruñeko familia epaitegiak (7); judu familia (6); lana eta familia (22); lau familia (7); mila familia (9); nekazari familia (8); 
osatutako familia (6); uzten duen familia (7); zorionak familia guziari (9) 
guraso bakarreko familiak (12); harrera familiak (9); osatutako familiak (10) 
aita familiako (24); ama familiako (30); errege familiako (8); familiako eta adixkide (8); familiako hil hobian (6); familiako hiperkolesterolemia (7); 
familiako kide (27); familiako kideak (8); familiako kideen (9); familiako maitasunean (6) 
aita familiakoa (7); ama familiakoa (8); aita familiakoak (6); ama familiakoak (6) 
familian sortu (24) 
familiarekin egoteko (6); familiarekin harremanetan (8) 
errege familiaren (6); familiaren alde (10); familiaren aurrean (7); familiaren baitan (8); familiaren berri (6); familiaren doluminari (6); familiaren 
egoera (6); familiaren esku (13); familiaren etxea (8); familiaren etxean (9); familiaren historia (11); familiaren inguruan (8); familiaren izenean (9); 
familiaren laguntza (6); familiaren ohorea (11) 
dolumin bizienak familiari (15); doluminak familiari (49); doluminik bizienak familiari (12); familiari gure doluminak (8); goresmenak familiari (6); gure 
doluminak familiari (27)] 
 
familiaburu (orobat familia(-)buru) iz familia bateko burua. Jediaelen seme hauek guztiak familiaburu izan ziren eta 
gizon adoretsu. Orain zeu zara familiaburua, James. Zesarrek, gerra zibilaren ondoren, errolda eginarazi zuelarik, ehun eta berrogeita 
hamar mila familiaburu besterik ez zituen aurkitu. Ba al da gauza tristeagorik, familiaburu baten delituen erruz, ospe txarrera eta 
miseriara jaurtitako familia bat ikustea baino [...]! Ea zergatik egiten zion beti kontra berari, senarra eta familia-buru izanik. Kantuez 
arduratzen ziren lebitar familiaburuek tenpluan zituzten beren logelak. 
[3] lebitarren familiaburuak (3)] 
 
familiadun izond familia duena. Seme familiaduna galdu zuen gazterik. Agorrila aintzina doalarik, arrotzek bihotzeko histura 
batekin, hartzen dute beren etxeko bidea; familiadunek, eskolarat haurrak igortzeko manerak hartu behar eta damurekin uzten dute gune 
pollita, non hoin goxoki iragan den opor denbora. 
 
familiaka adlag familien arabera. Egin israeldar elkarte osoaren izen-bilketa senitarteka eta familiaka, gizonezko guztiak 
banan-banan erroldatuz. Elkartearen partaide izaiteko, 5 euroko urte-saria galdegina da familiaka. Elkartea familiaka egiten bada, hogei 
mila gizon egongo dira eta laurogei mila esklabo; elkartea gizakiena bada, ehun mila hiritar egongo dira, eta esklaborik alerik ere ez. 
ondotik elgarretaratze goxoa familiaka. 
[3] senitarteka eta familiaka (9)] 
 
familiakide iz familia bereko pertsona. Nire aita herenegun aurrekoan hil zen, eta ez dut beste familiakiderik. Gizonek eta 
haurrek ikusiak zituzten ordukotzat eta hurbil zitezen zain zeuden, beste familiakide zenbaitekin. Gertatuak gertatu, dolu bortxatuak 
kateztatu familiakideak agurturik, Pierrak Baionako bidea hartu zuen. 
 
familial izond [fr] familiakoa. Maiatzaren 24ean, larunbat osoan, 10etatik 5etara, iraganen da Eihartzea kultur etxean 
"Aromaterapia familiala"–ren eguna. 
 
familiar 1 izond familiakoa. ik familia 4. Lehenbizikoa, "mahai familiarra", zurezko altzari bat da. Multinazional handi 
batetik deitu ziotenean zalantza handirik gabe utzi zuen fabrika familiarra. Hantxe zeuden nik hain luzaz bilatutako harriak, harri 
familiarrak, nondik nentorren eta norantz nindoan ulertzen laguntzen zidaten harriak. Haren arretak areago sujeritzen zuen harreman 
familiar bat, gizon baten jabetza sexuala baino. -Eee, ez naiz familiarra, euskara ikastera nator. 

2 etxekoa. Nire hitz familiarrak, nire hitz etxekoak, nik ez nituen idatzian identifikatu oso berandu arte. Modu familiar eta tematian. 

3 ezaguna. Guztiz familiarra egin zaidan eszena bat. 
 
familiarizatu, familiariza, familiarizatzen da ad etxekotu; trebatu. Ez zagok heriotzarekin familiarizatzeko modu 
egokiagorik, ideia libertino batekin txirikordatzea baino. Han, ezinbestean, alemanarekin familiarizatu nintzen. 
 
familiartasun iz barrukotasuna, trebetasuna. Jaunaren ahotsa entzun zuen gauez, familiartasun handiz esaten: "Frantzisko, 
nork ekar diezazuke onura handiagoa, jaunak ala morroiak, aberatsak ala pobreak?". Ahotsa entzun nuen beste bizpahiru aldiz, eta guztiz 
familiarra izanagatik, ezin izan nuen asmatu nor zen bere jabea; agian familiartasun hori bera zela kausa, [...]. 
[3] familiartasun handiz (3)] 
 
familiarte ik sendiarte. 
1 familiartean familian, familia barnean. Gero, berriz, tertulia atsegina botikaren atzealdean [...] eta, amaitzeko, atsedena, 
familiartean. Arrotz sentitzen zen familiartean eta lagunekin. 
2 familiarteko1 izlag/iz familia barnekoa, familiakoa. Garaiz, hala ere, familiarteko jatorduan parte hartzeko. 
Familiarteko afalondoetan. Elkarrizketa bitxi horietako bat zen hura, baina familiarteko goxotasuna eta berotasuna zerion. Zalantzan 
geratu nintzen, ezpata atera eta burua moztuko ote nion, familiartekoa nuen baina. Ahmed Efendi Talba, Kurunfuxen familiartekoa. 
Horrela iritsiko da arima Jainkoaren familiarteko izatera, jainkotua izatera. Alaba edo familiarteko bat ikustera. Joselurekin batera 
gimnasioko kideak ziren eta baita haien familiarteko batzuk ere. Familiartekoak eta adiskideak karranka ari zaizkio atsekabe eta 
sumindura bizian. Barrukoekin edozein momentutan harremanetan jartzeko bide bat zabaldu genuen irrati bidez, eta familiartekoen 
bisitak ere erabili genituen. 

3 familiarteko2 ezaguna, etxekoa. Handik begiratuta, sorkari guztien ezagutza familiartekoa eta argia gertatu ohi da. Solasaldi 
misteriotsu bezain familiartekoa. 
 
familiartekotasun 1 iz familiartekoa izateko nolakotasuna. Sukaldearen eta Kafetegiaren beste alderdiak arruntak ziren 
[...] baina familiartekotasun eta konfiantza giroa ematen zuten. Izena laburtzeko eta nolabaiteko familiartekotasuna erdiesteko. 

2 familiartekotasunez adlag Burua familiartekotasunez makurtu eta eskuaz agur egin zion. 
 
familiatu, familia(tu), familiatzen 1 du ad ezkondu. Duela zonbait egun familiatu zauku Philippe Elissalde Larraldekoa 
espos laguntzat hartuz Josiane Garat Kurutxetakoa. Duela zenbait egun familiatu zauku Christelle Pochelu Poxuluberriko alaba senartzat 
hartuz Eric Larramendy Ezterenzubiko auzapezaren semea. 

2 seme-alabak izan. Han familiatua zen Baigorriar batekin ezkondurik. Han ezkondua eta familiatua. Ordukoz neskatxa haietarik 
anitz ezkonduak ziren eta jadaneko familiatuak, haurrak eta emazteak besainka hezten zituzten gizonekin. 
3 (era burutua izenondo gisa) Christophe Esponde, 30 urte, Arrosakoa, familiatua, nexka ttipi baten aita. 



 
familiatxo iz familia txikia. Samurtasunik samurrenaz interesatu nintzen beti hazten ari zen familiatxo berri hartaz. Arratsean 
paradisuko familiatxo zoriontsuari begira egoten nintzen, turkiar zezen haren inguruan denak. 
 
familiazale izond familiaren zale dena. Euskaltzale, familia eta jendezale eta gizon dinamiko eta fededuna. 
 
famoso izond famatua. -Zer egin behar da famoso izateko? 
 
fan iz mireslea. Fan sutsuenak izan ziren kontzertutik alde egiten lehenak, Arthur Lee-ren egoera penagarria ikusita. Aldaketa 
erradikala eman behar izan zion bere estiloari, eta taldeak fan asko galdu zituen bidean, baina baita beste batzuk irabazi ere, Ania 
esaterako, Ania fantzat jo daitekeen heinean behintzat. Hots, 'fan' ergel bat bezala agertu gabe zure mirespena adierazi nahi zenion. 
 
fanariote iz turkiar Konstatinoplan Fanar auzoan bizi ziren greziar familiako kidea. Fanariotek Otomandar 
Inperioa hemezortzigarren mendeko monarkia ilustratu bihurtzea amestu zuten. Erkidego hark bere burua otomandarren gobernupetik 
askatuko zuelarik greziar fanarioten gidaritzapean armak hartuta. Garai hartarako, ordea, fanarioten nagusitasuna azpijana zegoen 
Mendebaldeko iraultza-gertaeren ondorioengatik. 
[3] greziar fanariotek (3); greziar fanarioten (4)] 
 
fanatiko 1 izond erlijio, doktrina edo pertsona batenganako fede itsua agertzen duena. Hiltzaile fanatiko bat. 
Sinesle Zaharren sekta fanatikoan. Arabiarra, aspaldidanik ari zaizkigu erakusten, nazioartekotza terroristako kidea da, Bosnian, 
Txetxenian, Afganistanen, nonahi dela sarraskirik handiena egiteko gertu dagoen piztia fanatikoa. Animaliakeria bikoitza zuen, fanatikoa 
izatea eta karlista izatea. Euskaltzaletasun fanatikoenaren eromena, esan nahi nuke, hizkuntza minorizatu baten zale ez ezik, hizkuntza 
fanatizatu baten zale dela irudi bailuke. Filosofo apalak, kemen fanatikorik gabe, azaltzen dituen egiak. Berean itsu samarra izango zen 
Basabe, baina ez inorena ez ulertzeko bezain fanatikoa. 

2 (izen gisa)Zigor hauek fanatikoen harrotasunari ikusleen harrotasuna kontrajartzen baitiete. 

3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Horrek penatu egin zuen, zeren, bere fanatiko itsukeria gorabehera, bere inguruan 
etsaitasuna orduz ordu handitzen ari zela sentitzen hasia baitzen azkenean. 
4 mireslea. ik fan. Nire nebak txoro-txoro egina nindukan, sorgindua nengoen, haren fanatiko porrokatua nintzen. 
 
fanatikoki adlag era fanatikoan. Fanatikoki esklusibistak ziren bi erlijio judaiko horien aldekoak kronikoki gerran zeudela. 
Islama [...] fanatikoki monoteista eta anikonista zen. Lehenago ere idatzia ziotena errepikatzen dio: ez dezaketela ahantz Arbelbidek ihes 
lekua izana zuela Betarramistetan eta inguruan zeuzkan apezak, fanatikoki atxikiak zitzaizkiola. 
 
fanatismo 1 iz fanatikoaren izaera edo karra. Itxaropenik gabeko fanatismo tragiko hori. Sineskeriaren kate-hotsak eta 
fanatismoaren garrasiak entzun ditut egiaren intziriak itotzen. Grina indartsuak, fanatismoaren eta berotasunaren seme-alabak. 
Fanatismo horretxek eusten baitio nahinolako fedetan. Fanatiko-arraza bat gara, eta ondraren fanatismoa da indartsuenetako bat. Han 
ez bada hemen, fanatismoaren izurriteak beti erakusten du bere suzko eskua. Matematikan ez da fanatismorik, natur zientzietan ere ez. 

2 (hitz elkartuetan) Erlijio-fanatismo intolerantetik erlijiogabeko tolerantziara. 
[3] fanatismo kristaua (3); fanatismo musulmanaren (3)] 
 
fanatizatu izond fanatiko bihurtua. Euskaltzaletasun fanatikoenaren eromena, esan nahi nuke, hizkuntza minorizatu baten zale 
ez ezik, hizkuntza fanatizatu baten zale dela irudi bailuke. Hala jokatu baitu beti fanatizatu edo fededundu gabeko jendeak. 
 
fandango 1 iz hiru aldiko dantza bizia, jatorriz espainiarra; dantza horren doinua. Gelatxo fandangoa jotzen 
hasten zenean dantzarako gogoa ematen zion entzuleari. Geroxeago, Imuntzo eta Beloki Gipuzkoar trikitrilariek zenbait fandango eta 
merenge eskainiko dituzte. Biribilketa bat, fandango bat eta arin-arin bat. Fandango, arin-arin, mutxiko eta bestelako plazako dantzen 
doinura, hankak eta besoak zelan mugitu irakatsiko diete Iremineko dantzariek. Pepe Andoainen fandangoa. Azpeitiko fandangoa. 

2 (hitz elkartuetan) Larunbatean, fandango lehiaketa. Handik aurrera, errosarioa: mari-tuntuna, mari-fandangoa, mari-matraka, 
mari-motrailua... 
[3] fandango lehiaketa (11); fandango xapelgoa (3); fandango xapelketa (3)] 
 
fandangolari iz fandango-dantzaria. Fandangolari gaztetxoak zoin polliki ari Ziburuko plazan. Fandangolarietan, huna nor 
izan diren irabazleak: [...]. Ondotik, fandangolarien lehiaketa, biziki arrakastatsua. 
 
fanfarre (orobat fanfare eta fanfar(r)a) 1 iz haize musika-tresnazko talde txikia, kalez kale ibiltzen 
dena. ik klika; txaranga. Fanfarre batek alaitu zuen ibilaldia. Fanfarre bat antolatu ere bai, haize-tresna zalapartari eta 
kantariekin. Bertsolariak, pailazoak, kale antzerkia, fanfarreak, hankapaloak, erraldoiak... Bakoitza bere fanfarearekin, kalean jotzen, 
ezagutu zuten elkar egun Inner Duo bikotea osatzen duten musikari biek: Jabi Alonsok (perkusioa) eta Alfontso Vilak (saxofoia). Ortzirale 
aratsean: karate erakuspena, kontzertua Ahurtiko fanfarrarekin. Kanpaleku zoko guzietatik biltzen ginen, fanfara erotu baten soinua 
lagun. Kleron eta atabalekin klika zena bilakatu da fanfara. Herriko klika edo fanfarrak eginen du gau aldi bat ekainaren 8an. Fanfarra 
musika. 

2 fanfarre batek jotzen duen musika. Turuta batzuek, gauean zut, antzerkian bezala, hileta-fanfarre bat jo zuten. 
 
fanfarroi izond handiustea, ahoberoa. ik panparroi. Hogei urte doiko gazte fanfarroia. Dena zekien, denean zen onena, 
denari buruz zuen arrazoia... eta ingurukoak minduz hazi egiten zen harroputz fanfarroi erronkatsu hura. -Ez nuke nahi inork 
fanfarroitzat hartzerik. Fanfarroi azaltzeko saioak egiten. -Han lehendik lurpean zeudenak baino faxista gehiago akabatu genituen han -
esan zidan batek, fanfarroi. 
 
fanfarroikeria iz fanfarroiaren izaera edo ekintza gaitzesgarria. Begi-bistakoa zen ez zitzaiola soldaduen 
fanfarroikeria atsegin. Nire fanfarroikeria agerian geratu zen, ez bainion hitzik ere harrapatu. Fanfarroikeria handirik gabe. Ni ere 
fanfarroikeritan ibiltzen naizela esango didazu orain. 



 
fantasia (orobat fantesia g.er.) 1 iz gogoan gertaerak irudikatzeko ahalmena. Fantasia hutsa! Erdi lotan, nire 
fantasiak irudi umiliagarriak sortzen zituen, [...] neure burua zigortu nahi nuelako antza. Francok etengabe zuen gogoan Pontito, guztiz 
desiragarri ikusten eta margotzen zuen bere fantasian. Zer pentsa oroitzapen edo fantasia neurotiko edo histerikoez, denboraren 
higadurarekiko immunizatuak baitirudite? Tarte horrek hegoak ematen dizkio fantasiari. 

2 irudipena, ameskeria. Nik gaztetan fantasia bat nuen, eta zera zen: gai zehatz bati buruz beste inork baino gehiago jakitea. Kito 
fantasiak, kito sineste bitxiak, azalpenik ez duen guztiak badu orain azalpena. Halako fantasiak, ordea, ez dira esnaldiko txakur-amets 
soil edo amets eroak. Fantasia eta errealitatea uztartzeko beharra. Hitz hau nondik sortua den argitu nahian fantasia ugari ibili da. Ospe-
kontu fantasia hutsezko bategatik. Francori beti iraun zion Pontitora itzultzeko fantasiak. Jean François Balerdi zen ikusgarri huntan, 
jendea xoratu duelarik bere ele, mintzaldi, fantesia, antzerki, urrats eta gaineratekoekin. Haurraren fantasia fetixistan, emakumeek 
izugarrizko boterea baitute. Inori esaten ez dizkiogun fantasiak bilakatzen dira, eta ez naiz sexualez ari; urritan izaten dira, gainera, 
sexualak. Den-denok izaten ditugu fantasia sexualak. Lagunen sekretuak, fantasia erotikoak. 
3 (sexuari buruzkoak) Masturbatzeari "bakarkako lana" deitzea ez da oso zuzena; izan ere, fantasia dela eta, nolabaiteko 
harremana gertatzen du, eta, nolabait, partekatzera bultzatzen gaitu. Hainbat libertinoren fantasiak ase nituen astebete osoz. Arropa 
bakartako zapata takoidunak zeramatzan emakume bat jokatzea zen nire goiz-beiletako fantasietariko bat. Sodomia, fantasia 
sakrilegoak eta zaletasun ankerrak. Sister Gracek bete ziola bere fantasiarik handiena, egun batean, biluz-biluzik baina moja-burukoa 
kendu gabe, fellatio zoragarri bat egin zionean. Fantasia honek ez du besteak baino arazo gehiago sortzen; azken batean, bere ondorio 
bakarra ugalketari uko egitea da. Badira fantasia homoak eta heteroak; bikote, hirukote eta taldeko fantasiak; fantasia kuxkuxeroak 
edo exhibizionistak; fantasia samurrak eta erromantikoak, eta fantasia mugituagoak. 
4 (hitz elkartuetan) Dotorezia neurrizkoa, fantasia ukitu batekin. Sexu-fantasia probokatzaile eta kilikagarrien kateaketa. 
Commendatorearen agure-fantasietara prostituitzeraino iristen zen lan egiteko nire grina gaizto hura guztia neskarik ez izatetik 
zetorkidan. 

5 forma libreko musika lana. Pachelbelen Fantasia eta fuga eskaini zizikigun. Sibeliusen Pohjola-ren alaba fantasia sinfonikoa jo 
zuten lehenengo. Ezezaguna bezain interes handikoa iruditu zitzaigun Boely frantses eskolakoaren lanak: Fantasia eta Fuga, Allegro mi 
bemol maior-ean [...]. Fantasiaren irakurketa erabat librea eta pertsonala egin zuen, interesgarria. 

6 fantasiazko [105 agerraldi, 3o liburu eta 32 artikulutan] izlag ik fantastiko. Fantasiazko ipuinak. Fantasiazko 
literatura klasikoan. Elurrak fantasiazko figurak sortzen zituen maldetan edo erpinetan. Fantasiazko aurresentipenak. Fantasiazko 
mundua, hain zuzen, mundu normalaren ertz-ertzean dagoen errealitate bat da. Maupassanten ipuinetan gauak eta bakardadeak 
prestatzen dituzte fantasiazko mundua sortzeko baldintzak. Hainbeste itxaro izan dugun askapena, [...] egunen batean egia bihurtzeko 
ederregia eta fantasiazkoegia dena, iritsia ote da azkenik? Bilboko Fantasiazko Zinema Erakustaldiak. Donostiako Fantasiazko eta 
Beldurrezko Zinemaren Astea. 
[3] errealitatea eta fantasia (3); fantasia eta errealitatea (4); fantasia eta fuga (3); fantasia handirik (3); fantasia hutsa (14); fantasia sexualak (11); 
fantasia ukitu (3); haur fantasia (3) 
errealitatearen eta fantasiaren (4) 
fantasiaz betetako (4) 
beldurrezko eta fantasiazko (4); fantasiazko eta beldurrezko (13); fantasiazko ipuinak (7); fantasiazko mundu (5); fantasiazko mundua (4); 
fantasiazko zinema (5)] 
 
fantasiatsu izond fantasiaz betea. Batek fantasiatsu irudikatzen zituen nire arbaso urrun baten ibilerak. Espekulazio 
fantasiatsuak egiten dituzte imitatzerik ez dagoen bere gorputz atalen simetria zerutiarraren gainean. Girlanda fantasiatsuz horniturik. 
Oraingo istorio erromantiko-fantasiatsu eta ezohiko honetan. 
 
fantasioso izond fantasiatsua. Guztietan badago elementu harrigarria, fantasiosoa, egunerokotasunetik atera egiten den osagai 
ezustekoa. 
 
fantasma 1 iz mamua. Burua astinduz, fantasmak uxatu eta inguruan daukana ikusten du: artalde bat. Luze gabe, ahotsak 
entzuten ditu, buruan dauzkan fantasmenak. Toki bakarti horiek, hain zakarrak eta inhumanoak, fantasmak sortzen dituzte. Ez ditu bere 
fantasma pertsonalak aintzat hartuko. Baffinen fantasma uharte horretan bizi da, eta ez zaizkio bisitak gustatzen. Etorkizuna eta 
segurantzia bezalako fantasma bizi-galgarrien mendean ez errenditzea. 
2 (izenondo gisa) Amaren eskutik alde egina zirudien haur fantasma batek elur bola bat osatzen ziharduen. Galveston hiri fantasma 
dela adierazi zuten atzo han gelditzen ziren pertsonak. Bere agintearen oinarriak drogaren atzean dauden egitura fantasma eta talde 
mafiosoak izan direla. Joan-etorrian aritu da autoz, estatu nagusi fantasma baten bila, dibisioko estatu nagusiaren bila. Sukaldeko mahai 
fantasma batera, egurrezko mahai fregatu horietako batera. Herriko, portuko eta barkuetako argiek sare fantasma bat ematen zuten. 
[3] hiri fantasma (3); txan fantasma (6)] 
 
fantasmagoria iz zentzumenen irudipena; irudipen optikoen efektua. Antzeko gauzak gertatzen dira, nonbait, 
ametsetan, zeren ezin sinetsizko fantasmagorietan barneratzen baikara eta ez baikara batere harritzen, egiaztapen aparatua, kontrolaren 
zentzua, lotan dugulako. Giza garapenaren garai zoragarri honen fantasmagoria zoragarrienak. Hantxe zeuden Girolamo Kremonakoaren 
miniaturak, kolore sotilezko fantasmagoria batez dantzan orrialdea apaintzen. Ispilatzeen eta fantasmagorien eremua. Estatuaren 
ordenamendu pragmatikoaz geroago arituko gara; hemen Estatuaren fantasmagoria inkontziente bihurtua exorzitatu nahi dugu. 
 
fantasmagoriko izond fantasmagorien izaera duena. ik fantasmatsu. Nire adiskidearen margolan fantasmagoriko 
haietako bat. Auzo fantasmagorikoa, tetrikoa, hutsa. Zuzien argiak itzal fantasmagorikoak jaurtikitzen zituen. Margolanaren osotasuna 
lekuz kanpokoa zirudien argitasun fantasmagoriko batez zipriztintzen zuena. 
 
fantasmatiko izond zentzumenen irudipenaren ondorio dena. Geroztik, margolaritzaren barruan, kontzeptu inplizitu 
bezala funtzionatu zuen, eta, geroago, argazki-kamerarako eredu fantasmatiko gutxi-asko aitortu bezala. 
 
fantasmatsu izond fantasmagorikoa. Hara iritsi aurretik, ordea, F fantasmatsuaren parajeetatik pasatu beharrean dago, nahiz 
eta oraingoan pasatze hori samurra suertatuko zaion. Eremu fantasmatsu hartatik noiz aterako zain. 
 
fantastiko [152 agerraldi, 48 liburu eta 39 artikulutan] izond fantasiazkoa. ik fantasia 6. Abadia maldatsua, han, 
jauregi fantastiko bat bezala lurretik urruti baztertua. Hegaztitzar fantastikoak ageri ziren koadroz estalita zituen hormak. Literatura 
fantastikoak ihes egiten diola errealitateari. Ukitu fantastiko edo surrealista eman nahi izan diet narrazioei. Bainugelako lanbro 
fantastikotik sukaldeko gorritasunera irten baino lehenagoko istanteetan. Azken finean niretzat ez zagok diferentzia handirik 
errealismoaren eta fantastikotasunaren artean, errealitatearen pertzepzio guztiak baitira apur bat fantastikoak, oso fantastikoak ez 
direnean. Hector Berliozen Sinfonia fantastikoa-n oinarritua dago Leipzigeko Baletak Bilbon aurkeztuko duen lana. 
[3] eleberri fantastiko (3) 
berliozen sinfonia fantastikoa (3); literatura fantastikoa (3) 
literatura fantastikoaren (4); zinema fantastikoaren (6) 



literatura fantastikoari (3)] 
 
fantastikoki adlag era fantastikoan. Piamontean eta Turinen ziren, bada, gure sustraiak, ez indartsuak baina bai sakonak, 
zabal-zabalak eta fantastikoki txirikordatuak. 
 
fantastikotasun iz fantastikoa denaren nolakotasuna. Azken finean niretzat ez zagok diferentzia handirik errealismoaren 
eta fantastikotasunaren artean, errealitatearen pertzepzio guztiak baitira apur bat fantastikoak, oso fantastikoak ez direnean. 
Fantastikotasun hutsak, hala ere, ez du ia lekurik. 
 
fanzine iz edizio mugatuko aldizkari xumea, kultura-gai alternatiboez aritzen dena. Honela eman dugu azken 
ordu betea, Txirenetarrok, Ezkerraldetik etorri zaigun fanzine berri honi buruz... narrazioak, poemak, entrebista pare bat eta bestelako 
gehigarri batzuk aletzen. Napartheid fanzinearen bigarren zenbakian. Fanzineen arloan, Modo Brainless lana saritu zuten ikusleek. Kolore 
eta gustu guztietarako fanzine, eskuizkribu, itsasteko eta liburuak aurki daitezke Gasteizko Antso Jakituna fundazioak 40. urtemuga 
ospatzeko antolatu duen erakusketan. 
 
faraoi (orobat faraon g.er.) 1 iz antzinako Egiptoko erregea. Amon Ra-ren apaiz nagusia Tebasko faraoiaren irudira 
sortu zen. Gizakiak beren txikitasunaz konturarazteko helburuarekin baino ez zuen jaso Keops faraoiak piramide hori. Ptolomeo III.a 
faraoiaren dekretua idatzirik duen harria aurkitu dute Egipton. Faraonen piramida izarigabekoek Faraonen jainkotasun beldurgarria 
adierazten zutela. Horixe da Faraoi jaunari esan diodana: Jainkoak zer egingo duen adierazten dio Faraoiari. Bete ditzatela biltegiak gariz, 
Faraoiaren agindupean, eta hirietan gorde dezatela. Faraoiaren zerbitzariek ere ikusi zuten Sarai, eta Faraoiaren aurrean arras famatu 
zuten. Faraoiaren jauregira eraman zuten. Berak jarri ninduen Faraoiaren bigarren, haren etxeko buru eta Egipto osoko agintari. Moises, 
ordea, Faraoiarengandik ihes egin eta Madian herrialdera joan zen babes hartzera. Faraoien garaiko Egiptoko marrazki batean. Richard 

Sainct pilotua zendu da, Faraoien Rallyan erorita. · Egiptoko errege faraoiaren senitarteko egin zen Salomon, haren alaba emaztetzat 
hartuz 

2 hed Izpiritu irekia eta gaizki josia behar da sinesteko badela nonbaiteko goi-alde horietan artearen faraonen bat, ulertu beharreko 
dena ulertzen duena. 
[3] faraoi jauna (6) 
faraoiagana joan (4); zoaz faraoiagana (7) 
faraoiak agindu (5); faraoiak agindu bezala (3); faraoiak erantzun (6); faraoiak erantzun zien (4); faraoiak esan (10); faraoiak esan zien (4) 
egiptoko errege faraoiaren (4); errege faraoiaren (5); faraoiaren alaba (6); faraoiaren alabak (8); faraoiaren ametsa (3); faraoiaren aurrean (13); 
faraoiaren aurrera (3); faraoiaren aurretik (4); faraoiaren esklabo (3); faraoiaren eskuetan (3); faraoiaren eta funtzionarioen (5); faraoiaren 
funtzionario (5); faraoiaren gudarostea (3); faraoiaren gurdiak (3); faraoiaren jauregian (4); faraoiaren jauregira (3) 
egiptoko errege faraoiari (5); errege faraoiari (5); esan zion faraoiari (4); esan zioten faraoiari (3) 
faraoien garaiko (5); faraoien rallyan (4) 
 
faraoitar izond faraoiena. ik faraoniko. Zibilizazio faraoitarra baino mila urte lehenagoko aztarnak ba omen dira. 
 
faraoniko 1 izond faraoiena. ik faraoitar. Duela 3.600 urteko apaiz faraoniko baten hilobia aurkitu dute. 

2 erraldoia, handi-mandia. Proiektu faraonikoa da. Hor daude Somozak Nikaraguan egindako obra faraonikoak. Txillidak egin 
gabe utzi zuen bere proiektu kuttunenetako bat, Tindayako mendiarena, ez ote da faraonikoegia? 
 
fardel (375 agerraldi, 93 liburu eta 21 artikulutan; orobat pardel, 52 agerraldi 17 liburu eta 2 artikulutan; Hiztegi 
Batuan fardel agertzen da) 1 iz zapi batez biltzen den gauzen multzo edo bilduma. ik puska 3. Ibili ahala, 
behaztopa egiten nuen burusi, bizkar-zorro, mota guztietako maleta, pakete eta fardelekin. Beste hainbat maleta, fardel, motxila eta lo-
zaku lurrean barreiu utzita daude. Andre horren gutunak aurkitu dituzte, fardel bat gutunez betea. Emakumeetako batek fardel bat 
erakutsi zuen, barruan ume bat zuena. Gure ama goizero joaten zen kartzelara azpiko arropen fardela eramatera. Saskian hirurogeita 
hamar arrautzaz beteriko fardela zeramalako. Egun batez Dabidi etxeko atea zabaldu, eta fardel batekin zetorrela ohartu nintzen; "hara, 
eskultura bat ekarri dizut", esan zidan. Maletak esku banatan eta fardelak besapean zeramatzala. Fardelak egunero garraiatu beharra, 
dendak egunero muntatu eta jaso beharra, otorduak prestatu beharra... Congok poltsikotik fardel bat atera zuen, egunkari-orriez bildua. 
Pardela zabaldu, eta lan-jantzi urdin bat atera nuen. Mutilak beren pardeletan eserita geratu ziren zain. Umetxo gaixoa fardel baten 
antzera ibai ertzera eraman eta gero. Herioaren laguntza fardela bizkarrera jasotzeko eta ez bestetarako behar duen egurgilearen esku-

dardara... Badator Herbert bere pardela bete iguana... · Motorrean fardelarena egiten zuenak. 

2 (izenondo eta izenlagunekin) Hiru gizon zihoazen fardel handiz zamatutako lau behor bikainekin. Fardel txiki zikin bat 
begiztatu zuen, paper marroiz bilduta lurrean zegoena. Fardel luze mehe bat. Merryk fardel pisutsua zela sentitu zuen. Pertsona bat baino 
gehiago fardel odoldu bat zirudiela. Maleta bat edo fardel astun bat esku batean hartzen dugunean. Fardel zamatsu bat bezala etorri da 
zorura, telefonoa askatu gabe. Hamidarik gabeko bizitza fardel astuna zitzaion. Lehergailu itxurako fardela. Trapuzko fardel bat balitz 
bezala. 
3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Zubi bat pasatzean, fardel moduko bat ikusi zuten ur azalean. Fardel itxurako akusatu 
bat. Ohe-barrenera begiratu zuen, eta han fardel-metatxo bat ikusi zuen. 

4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Une hartan Peter sartu zen, bide-fardelak eskuetan. Emakumeen bide-fardelak 
atera zituen zalgurditik. Xingola urdin batez lotutako gutun-fardel bat eman zion Charlieri eskura. Lau pertsona atxilotuta, ustez bonba 
fardelak bidaltzeagatik. Zubi gainetik arropa fardel bat baizik ez zirudien. 881 kutxa, 10 saski, 8 oihal-fardel. Algodoi-fardelak eta 
errinozeroen adarrak garraiatzen zituzten morroiak. Belar fardel handiak. Lasto fardelak ukuiluan jartzen ari dira bi anaiak. Bere dendako 
salgai-fardelen artean. Nork eta zabor-fardel horrek eman behar zizkion lezioak, arraioa! 

5 (neurri gisa) Badator Herbert bere pardela bete iguana... 

6 irud Bere gustuz sartu zen saltsatan, eta pardel ederra jaso zuen. 

7 adkor pixoihala. Kale erdian umeari pardela aldatzen dion aitak zorionak jasotzen ditu. Umeen pardelen prezioak. Gaitzen bat ote 
du?, pardelak kalte egin ote dio? Erditze, pardel, muki eta negar kontuak. Edurnezurik eutsi baino ez zion egin eta Moviles (- %1,32) 
ipotxari lehiaren pardelak aldatzeko premia nabari diote inbertsiogileek. 
· 8 izond astuna, gogaikarria. Potolo baldarrontzi bat eta neska pardel batzuk dauzkeulako talden, bestela... Artista fardel hutsa 
da. Hoa, hoa hemendik, lakarilerde fardela! -esan, eta ostikoka bota zuen bordatik. Atzeman nuen, hala ere, zer jantzia, sobera fardel 

agertu gabe. Lano fardel batzuen erdian Sarako Suhalmendi deitu mendixka. · Lano fardel batzuen erdian Sarako Suhalmendi deitu 
mendixka. 
[3] fardel bat atera (5); fardel handi (6); fardel handi bat (3); fardel susmagarri (3); fardel txiki (5); fardel txiki bat (4) 
fardela hartu (5); lehergailu itxurako fardela (3) 
bide fardelak (7); fardelak egiten (3); fardelak eskuetan (3); fardelak utzi (4) 
fardelen artean (3) 
pardela aldatzen (4)] 
 



fardelari iz fardel zamaketaria. Ez dut orain artekoan inork gure fardeleriaren argazkia egin duenik ikusi. 
 
fardeleria iz fardel multzoa. Ikatz pilaren barrenean eserita joango dira laurak, beren fardeleriarekin. 
 
fardeltxo (orobat pardeltxo g.er.) iz fardel txikia. Fardeltxo bat atera du maletatik. Lepagainean, makilaren puntan, 
pardeltxoa zeraman. Bibotedunak fardeltxoaren korapiloa laxatu du eta zizen lurrina istantean hedatu da. Zutitu, eta gure logelako 
mahaiaren gainean zegoen pardeltxo batek harritu ninduen: [...]. 
 
fardeltzar (corpusean pardeltzar soilik) iz Senencito kexatu ere ez zen egin aitak emandako pardeltzarragatik. 
 
farfail (orobat farfaila eta parpail(a)) 1 iz soinekoek eta kidekoek dilindan duten apaingarria. Farfail horiz 
apaindutako kortsea. Baina Delpanisa bakarra zen hoinbeste zeta, balus, farfail, larru soinean zituena, urreria, perleria lepotik eta ukaraitik 
dilindan, Pariseko aberatsen azken modako irudia herri ttipi honetara ekartzen zuena. Ura, egarria asetzeko edo herriko emakumeen 
igandeetako farfail ederrak garbitzeko biltzen zena. Lepoan parpaila ona eta emakume aberatsaren kapela. Batista finezko farfail 
koxkatxodunak zeramatzan sorbaldetan. Haizemaile ñirñirkari batzuen itxurakoak, farfailen leuntasunarekin zabaltzen zirenak. Soineko 
luze bat, parpailaz apaindua. Gona kiribilkaria eta parpaila beltzez hornituriko mahukak. Antzina-antzinako soineko zuri bat zeraman, 
farfailez gainezka. Farfailez jantzitako eta itxura tristeko bi soinulari ari dira arrabita eta panderoa jotzen. Mailaka-mailaka parpailez 
jositako soineko luzeak eta dominaz hornitutako uniformeak nahasi ziren batzuk besteekin. 

2 hed ikusirik hosto-zuztar horiek, adarrak apaintzen dituen parpaila berde hori haize kirriaren pean ikaraz, kale egiteko beldur balego 
bezala. Haizeak hara eta hona darabilen farfaila. ik beherago 8. Negua gogorra zen; izotzak ispilu bilakatzen zituen kaleak, burruntziek 
farfaila zuriak ipintzen zituzten marmolezko mahaietan eta iturrietan. 

3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Lebita tabako-kolorea, Espainiako modura, farfaila zerrenda bat gorbata gisa. Atso zahar 
eta mehar bat, moda zaharreko farfail-idun xelebrea jantzita. Larruzko beroki handiaren zirrikitutik farfail-pilo bat ageri zen. 

4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Bateko hego-farfail leun gozotan, eta besteko elur-melur txuritan, halaxe jolastu 
nahi izan ohi da [urtarrila] gehienetan. Gizon koxkorra zen; ilea labur zeraman, idun-xingola koxkor bat, eta mauka-farfail koxkorrak. 
Sabethek, berriz: oihal-farfaila bezalakoxea! 
5 irud Non daude Danelen festa distiratsu haiek, non dantzarien poztasuna, non Adak patetikotzat zeukan farfaila hura guztia, non Ada 
bera... Azken berrikuntzen farfaila atzean utzi eta fondoko liburuen bila hasi naiz. Ez du dotoreziarik bilatzen hitzetan, ez da farfailik 
haren esaldietan. Farfailari ahotsa eman ordez, ahoa itxirik gorde behar dela pentsatzen duten horietakoa nauzue. Atzean utzi zuen 
artearen inguruko farfaila oro, basamortuko hareetan galtzeko. 

· 6 izond harroa, hutsala. Oraingo pintoreak denak omen dira zirriborro eta brotxakada oiesak, Malagako komunista farfaila hori 
legez. 1982tik, ibilbide luze eta oparoa egin du Pablo Sastrek, zaratarik egin gabe, oharkabean ia, estilo propioa landuz eta gure literatur 
mundutxoaren dirdira farfailetatik urrun. 

7 farfailezko Leihoko farfailezko gortina. Farfailezko musuzapi bat poltsatik atera, eta hautsa kendu zion aulki baten esertokiari. 
Korapilo apaingarri bat zintzurrean, korapilo farfailazkoa, merkatu nagusiko erregina pinpirinetako bat bilakatzen zuena. 
8 haize-farfail Haize farfailen antzera erabiltzen gintuzten, batean borroka armatua eta bestean, argumentu berez justifikatua, 
Euskal Herri departamenduaren itsuki sostengatzea eskatuz. Horretarako etsai madarikatuaren haize-parpaila altxatzen dute: bereiz baldin 
badoaz etsaiak bidea erraza duke, batera balitz aldiz alderantziz. 
 
farfaildun (orobat parpailadun) izlag Farfailak dituena. Emakumeak muselinazko jantzi farfaildun bat zeukan. Mahuka 
farfaildun batean bildutako esku bat. Farfaildun blusa bat jantzirik. Aurpegiak, jendea margotu ditu: parpailadun kamisoietan, gonetan, 
galtzetan. Belus beltzezko errezel parpailadunak. Gelako sabaiaren erdi-erdian lanpa parpailadun magenta bat zegoen zintzilik. 
 
farfailegile iz farfailak egiten dituena. ik farfailgin. Hala nola jostunek eta enkaje edo farfailegileek. 
 
farfaileria iz farfail multzoa. Ondoan zeukatela ohakoa, dena mihise lilikatu, farfaileria eta xingola. Inauteri nahasi hura, 
faroltxo haiek, zigarreten eta zigarroen lurrinetan gandutuak, eguzkia Guatemalan bezala, serpentinak eta girlandak nonahi, farfaileria 
berde eta gorrizko oihana, eta smoking-dun jaun haiek, zopiloteak bezain beltzak, haien lumajeak ere distira bera egiten baitu... 
 
farfailgin iz farfailak egiten dituena. ik farfailegile. Katherine Farfailgina delako bere izena laga zitzaion, nahiz eta ez 
egin batere farfailik. Bertan behera utzi zuen bere farfailgin-lanbidea. 
 
farfailgintza iz farfaliak egiteko jarduera. Horrela iragan zen Katherineren lehen gaztaroa, atsoak farfailgintzarako kuxintxo 
baten aurrean esertzen eta pazientziaz txirrika guztietako hariak xuxen gurutzatzen irakatsi aurretik. 
 
farfailkeria iz hutsaltasuna. -Erdia farfailkeria baizik ez. Etxe elkarri atxikien urbanizazio berrien artean segitu nien, hiriko azken 
garaile usteen farfailkeriaren metatoki. 
 
farfailkoi izond farfailzalea. Hantxe igo ziren trenera Francisco de Asis erreginkide farfailkoia, Gorteko kide bat edo beste; baita, 
jakina, Carlos Marfori ere, memento hartako maitale nabarmena. 
 
farfailzale izond farfailen zale dena. Nirekin jostatzen bide ziren neska pinpirin farfailzale batzuez 
 
farfar 1 iz onom hostoen eta kidekoen higiduraren hotsa. Goiko hostoek farfar arin bat egiten zuten haize leunak 
mugiturik. Atzean hostoen farfara entzuten zuelarik. Klaska-hots ozen gehiago, farfara gehiago; bazirudien armiarmak hurbiltzen ari 
zirela. 

2 farfar egin Snape jiratu egin zen, bere atzean jantziek farfar egiten zutela, eta aretotik irten zen zalaparta bizian. Ondoko zuhaixkak 
haize leunean farfar egiten zuela. 
 



farfuilaka adlag farfuilatuz. Horrek esan nahi du -jarraitu zuen Lupin maisuak, ikaratuta farfuilaka ari zen Nevilleri jaramonik 
egin gabe. 
 
farfuilatu, farfuila(tu), farfuilatzen du ad nahasiki esan. Bien -farfuilatu zuen Imanolek. Zuzendaria!_-farfuilatu zuen 
Pomfrey andreak. Piersek eta Dudleyk farfuilatu baino ezin zuten egin. 
 
faringal izond (fonetikan) hotsez mintzatuz, faringean sortzen dena. Hots glotalak dira ahoskorden artean aire etena 
gertatzen bada beren ekoizpenean eta faringalak, glotisetik ahora bitarteko hodian aireak igurtzi egiten badu. 
 
faringe 1 iz zintzurra. Ahoko nahiz faringeko minbiziak. 
2 (fonetikan) Sabai bigunak faringearen atzeko pareta ukitu eta sudurreko bidea ixten duenean, hots ahokariak ekoizten dira. Sabai 
biguna faringetik urrutiratuta, biriketatik datorren airea sudurretik ere irteten denean, hots sudurkariak ekoizten dira. Orduan, sabai 
bigunaren eta faringearen atzealdearen arteko bidea irekita egoten da eta aho-gingila, zintzilik. 
3 (hitz elkartuetan) Botika berriak, tetanosa, faringe-difteria, kukurruku-eztula eta polioari aurre egiteko balio du. 
 
faringitis iz faringearen hantura. Udan eztarriko minak, faringitisak, asko izaten dira. Zenbaitek hotzegi hartzen dituzte 
edariak, eta faringitisak datoz gero. 
 
farisaiko izond fariseuena. Judaismo farisaikoaren aldaera. 
 
farisau iz fariseua. Farisauaren eta zergalariaren ebanjelio hunek baieztatzen du Elizaharraren Liburua. Aberats edo pobre, farisau 
edo publikano, handimandi edo bizi arineko emazte. Gamaliel farisau jakintsü eta zühürrak. 
 
farisear iz fariseua. Harekin zeunden zu juduek oihuka ari zitzaizkionean, farisearrek iraintzen zutenean, apaiz-buruek haserre 
hartzen zutenean. 
 
fariseismo iz fariseuaren izaera; itxurazalekeria. Juduen klerikalismoa eta fariseismoa berenganatuz. Fariseismo hau 
sustraiturik dago horien izaeraren muinean, zokorik eta azpildurarik ezkutuetaraino. Fariseismoa hain dago zabaldurik munduan! Oraindik 
hor dituzte fariseismoaren aztarrenak. 
 
fariseu (orobat fariseo g.er.; Hiztegi Batuan fariseu agertzen da) 1 iz Kristoren garaiko judu sekta 
bateko kidea. Fariseuak, bestalde, beren pietateaz puzten ziren, beren errito eta arau-zaintzari oso atxikiak zeudenez. Israelen 
ondorengoek beren ondare espirituala fariseuen formalismo, saduzearren materialismo, herodetarren oportunismo eta zeloteen 
fanatismoarekin nahastua zutelarik. Fariseuen alderdiko lege-maisu batzuek altxatu eta gogor esan zuten: [...]. Fariseuen azaleko 
santutasuna. Fariseuek, berriz, apaiz nagusiek, lege-maisuek eta santutasun-itxurak zituzten haiek guztiek. Lagun faltsuek, berriz, 
fariseuak, bidegaltzea jasaten dute froga datorkienean. Ai zuek, lege-maisu eta fariseu itxurazaleok! Bi sustrai horietatik ihes egitea, 
lege-maisuarenetik eta fariseuarenetik, faltsuak eta ustelak direlako. Talde hartako batzuk fariseuak ziren. 

2 bertutetsuarena egiten duen itxurazalea. Fariseu lotsagaldua, ondo egina, merezi zuen-eta. 

· 3 izond itxurazalea, zuria. Lagun duzun jesuita fariseo horrek. 
[3] fariseu itxurazaleok (6); maisu eta fariseu (7) 
maisu eta fariseuak (3); maisuak eta fariseuak (3) 
fariseuek esan zioten (3); maisuek eta fariseuek (4) 
fariseuen eta saduzearren (4);] 
 
fariseutar izond fariseua, itxurazalea. Edozein gauza dela gizaki fariseutarrak dagiena, norberekaikeriatik dator beti. 
 
farlopa iz kokaina. Farlopa ere bai, lerro gehiegi. Farlopa, esan zuen Pikutak, mozkin ederrekoa duk; kolpe batean, lau bost kilo 
ekarri, bizimodu ederra. Maitasuna farlopa liluragarria da. Farlopa gramo erdia -gutxi gorabehera-, Bimbo ogia ixteko erabiltzen den 
metaltxo gorriaz zarratutako plastikotxo batean. 
 
farmako 1 iz sendagaia. Zenbat ematen diate farmakoen multinazionalek, preso hiesdunekin probak egitearren? 

2 (hitz elkartuetan) Estatinek, baina, ez dute zertan farmako erresistentziarik sortu. 
 
farmakologia 1 iz sendagaiak aztertzen dituen jakintza. Elkarketa kimikoak; farmakologiako aldaketak; txerto 
sintetikoak, Patarroyoren eskutik. 
2 (hitz elkartuetan) ik farmakologiko. Protokoloan zehaztutako farmakologia-tratamendua betetzea ondo dago, baina ez da 
aski. Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko farmakologia zerbitzuko zuzendariak. 
 
farmakologiko izond farmakologiari dagokiona. ik farmakologia 2. Hilekoaren atzerapena 21 egunekoa izan baino 
lehen, emakumeak baliabide farmakologikoa erabil dezake nahi gabeko haurdunaldia eteteko. Orain emakumeak badauka aukeratzea 
haurdunaldia nola eten: xurgatzearen bidez edo metodo farmakologikoaren bidez. Tabakoaren kontrako tratamendu farmakologikoak 
diruz laguntzea. Emakumeak abortu farmakologikoaren eta kirurgikoaren artean aukera dezake. Enpresa farmakologikoak. 
Farmakologikoa, ordea, prozesu luzeagoa da. 
[3] metodo farmakologikoa (3); tratamendu farmakologikoak (3)] 
 
farmakopea iz farmakoak prestazeko antzea. Rafarekin deskubritu zuen Mentxuk farmakopearen artisautza. 
Farmakopeako ia preparazio guztiak. 
 



farmazeutiko 1 iz farmazialaria. Salmahaiaren atzean soinean txabusina zuria zuten bi edo hiru farmazeutiko begira nituen. 
Farmazeutikoa dela jarri du. 

2 (hitz elkartuetan) Farmazeutiko titulua izan arren. 
· 3 izond farmaziari dagokiona. ik farmazia 3. Industria farmazeutikoa eta mafia kimikoak. Legeak mugatzen du enpresa 
farmazeutikoen jarduna. Haren anaiak, Sion Segrek, gai farmazeutikoen industria bat zuen. Sektore farmazeutikoan. Gaur egun 
erabiltzen diren produktu farmazeutikoen zati handi bat landareetatik, mikroorganismoetatik edota animalietatik dator. 
 
farmazia 1 iz sendagaiak prestatzen eta saltzen diren denda. Farmazian Hepatoum eman zidaten. Farmazia urrun ote 
zen galdetzen ari zitzaion korbatadunari. Irekita zegoen farmazia bakarrera. Farmazian Hepatoum eman zidaten, goragalea areagotu 
zidan likido lodi eta berde bat. Farmazietan saltzen dituzten behin-behineko lentilla horietako batzuk. Kalamua farmazietan salgai 
jartzeko akordioa. Farmaziako laborategietan. Farmaziako langile den Maite Gaztanbide herritarrak. 

2 sendagaiak prestatzeko eta erabiltzeko jakintza. Farmaziako ikaslea zenean. Unibertsitatean Farmazia ikastera. 
Farmaziari buruzko euskaraz sortutako testu teknikoen kopurua eta kalitatea 

3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik farmazeutiko 3. Farmazia industriek bultzatuak. Horren azpitik bultzaka ari 
dira enpresa eratu berriak, farmazia-enpresak informazio genomikoaren lehen saltzaile bihurtu nahian. Ikerlaria da Princeton-go 
kanpoaldean dagoen farmazia-arloko konpainia handi batean. Farmazia alorreko konpainiaren akzioak. Botika hori Suitzako Roche 
farmazia etxeak ekoizten du egun. Sanofi-Synthelabo Frantziako farmazia taldeak. Erizaina zarela ia ahaztuta duzunean, farmazia 
flaskoaren barruan enbarkazioa. Farmazia eskolak, eta Osasun Sailak bultzatutako elkartea. Farmazia Fakultateko irakaslea. Farmazia 
flaskoan sarturikoa oparituko dizu. 
4 guardiako farmazia txandako farmazia. -Guardiako farmazia bat bilatu eta eska ezak. 
[3] farmazia etxeak (4); farmazia fakultateko (4)] 
 
farmaziagintza (corpusean farmazigintza soilik) iz farmazia-industria. Eta ahoan bilorik gabe salatzen du eta 
akusatzen farmazigintzaren diru-jokoa, alde batetik, ez direlakotz Afrikarren pagamenean ezartzen erremedio batzu eta bereziki Sidaren 
artatzeko triterapia famatuak, eta denbora berean 517 miliun dolar benefizio egin dituztela beren erremedioetan 2002 urtean. 
 
farmazialari (orobat farmazilari g.er.) 1 iz farmazian aritzen den pertsona. "Almendra olio hau opari ematen dizut, 
masajeetarako ezin hobea da", esan zidan farmazialariak. Berehala elkartu zaizkigu Rahim negozio-gizona, Nasser dendaria, Sendagileak 
eta farmazialariak. Anoush farmazialaria eta Kamil tabernaria ere. Kuglerrenean sukaldean lan egiten duen farmazialari eta kimikari 
judu txikitxo batek. Espainiako Algarrobaren leka barruko garaua arabiar farmazialarien pisuetan azaltzen da, eta lau garagar aleren 
balioa du. Osasun Ministerioak behartu ditu farmazialariak eta laborategiak prezioak jaistera, egungo gastu altua gutxitzeko asmoz. Pello 
Iturriak, Farmazialari Euskaldunen Elkarteko (FEUSE) presidenteak. 

2 (hitz elkartuetan) Estatuan hedatua den farmazilari elkarte batean naizelako. 
[3] farmazialari euskaldunen (3)] 
 
faro 1 iz itsasargia. ik farola. Hantxe, zalantzarik gabe, olatuetan barrena aldian-aldian bi distira azkar eta ondoren luze iraunkor 
bat bidaliz, faroko argia zegoen. Faroaren distira bakarrik sartzen zen momentu batez geletan. -Zer eraman diezaiekegu farokoei? 
Kostaren zati horretan ez dago farorik, ez porturik. Marinel itsasoan galduak portuko faroari bezala begiratzen nion gure etxearen itzal 
ilunean Monika lanean ari zen leihoko argiari. Demagun, hala ere, prentsa gizartearen argia dela, ontzia gidatzen duen faro garaia. 
Munduaren azken muturreko faroa. 
2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Faro-argiztada etenkariak kostaldean. Behin Billanon, hango faro-dorre zaharra 
saihestuz haren ondoko bunkerretara egin genuen. 

3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Itsas faroa; dorrea, alegia, zuria, borobila, lerdena, hasia zen jadanik bere errainu 
jirakor bikuna bazterretara hedatzen. Aurrerantzean, gure begiak ipurtargi izango ditu, artizar, itsas-faro eternitatearen bidezidor 
terraltsuetan. 

4 ibilgailuez mintzatuz, aurreko argia. Faro batek itsutu egin zituen; gelditu egin ziren autoari pasatzen uzteko. Faroen argi-
zipriztinak zuhaitzetan, etxeetan, publizitate-paneletan eta telegrafo-zutoinetan barreiaturik. Ordu hartan autoen faro bikoitiek gehiago 
argitzen zutela zirudien. Disekatua zegoela ematen zuen, lokomotoraren faroak itsutua nonbait, geldi eta egoskor. Segundo bat agian 
Bultacoaren faroaren argitan. Faroek apur bat argitu zuten aparkalekuko isiltasuna. Faroen argi-konoan ikusgai: landare zurrun-geldiak 
eta lur-azaleko erro-multzo nahaspilatuak, erraien gisa distiratzen ari. Bi zamari, bata zuria eta bestea beltza, agertu zitzaizkidan faroen 
eremuan. 

5 faro-zaindari farozaina. Faro zaindari izatea zen ene haurtzaroko ametsa. 
[3] faro aldera (3); faroak piztuta (4); eraman diezaiekegu farokoei (3)¸ farora joango (3); farora joateko (5)] 
 
faroetar izond/iz Faroe uharteetakoa; Faroe uhartetako herritarra. Faroetarrek larrutik ordainduko dute beren 
atrebentzia. 
 
farogile izond faroak egiten dituena. Gustura barre egiten sentitu dut nire ondoan Stevenson, injineru farogilearen semea. 
 
farol (orobat farola g.er.) 1 iz kaleargia. Kale-kantoi bateko farol baten azpian. South Street-en, farol baten argitan. 
Farolak etorbidean gaindi izekitzen ari ziren. Farol piztu berrietako argiaren eraginez. Adreiluzko etxeak, farolen argi lausotua. Lasai, 
gizona, txarragoak dituk kaleetako argi farola guztiak! Kaleko farolaren argia islatzen zuen giltza txiki bat harengana zuzenduta. Nire 
etxeko leihotik ikusten dudan farola horren inguruan, udako gauetan ehunka tximeleta ibiltzen dira bueltaka. Kanpoan euria, dendak, 
tabernak eta farolek argitutako zirkuluak. Etxe aurreko farola: farol bakarra, goitik beherako argi-kono bat zabaltzen zuena. Beste 
espaloian farol bakar batek, lurraren azken muturreko itsasargi baten gisa, han-hemenka hondoraturik eta deseginik dagoen hesola bat 
argitzen du. Kanpoan euria, dendak, tabernak eta farolek argitutako zirkuluak. Zoologikoaren sarrera kale nagusira jarri zuten, hormak 
berrituz eta farolekin argituz. Farolez argituriko aldapa luzea zazpigarren ateraino igotzen zen. Oliozko farola baten azpian goaitatu 
zituzten. Denok gaituk boxeatzaile bakartiak farola bakartien pean! 
2 (hitz elkartuetan) Harresian bertan kokatua, bi gas-farolek ematen zioten argi etengabe. 

3 eskuargia. Barren-barreneko etxearen ezkutuenetik, ordea, farol bat hurbiltzen ari zen: enborrek marratu eta tarteka deusezten 
zuten farol bat, paperezkoa, danborren forma eta ilargiaren kolorea zuena. Arineketan zebilen batera eta bestera farol batekin, eta 
farolaren argia aurpegian jartzen zien piratei, itsutuz eta harrapakin erraz bihurtuz gainontzeko umeen ezpata kirasdunentzat. Farol bat 
hartu eta, kakoa modu mehatxagarrian altxatuz, esan zuen: [...]. Ilun zegoen kobazuloa, eta farolak apenas argitzen zuen. 

4 (bestelakoak) Trenaren bukaerako farol gorriak distira egiten zuen. Baina nik ez nituen begiak kendu bizikletaren farolak 
errepidean egiten zuen horiunetik. 
[3] kaleko farola (3); farola baten azpian (5); farola bat jo (3); farolak piztu (5); kaleko farolak (5); farolen argi (5); farolen argiak (3)] 



 
farola1 1 iz itsasargia. Higerko farola distiratsuaren azpian geunden. Farola birakari bat piztu berria zen ene eskuinera, ondoko lur-
muturrean. Itsas labarrean dorre borobil lerden bat zegoen gailen [...] eta mutturrean farola bat. Gure baforearen dieselak Guardaplatako 
Farolako harkaitzetan habia egina duten antxetak txilioka altxarazten dituenean. Xibertatik aitzina, berriz, gero eta ikuskaitzago, 
Capbretongo farolak egiten zigun keinu urrunean. Mendi gaineko farola handiaren leinurua atzematen hasia zen. Noizbait, laguntzailearen 
biraoak animaturik, atxamarta jaurti zuen farolaren eskalaren bila. 

2 irud Komunismoa, mundua argituko duen farola. 
 
farola2 ik farol. 
 
faroltxo 1 iz farol txikia. Faroltxo haren argitan, Wendyk argi ikusi zuen Kako-okerren kakoa txaluparen egurrean sartzen. 
Hotelen bizkarrezurra apaintzen zuten faroltxoak lerro zuzenean igotzen ziren izarrik gabeko zerurantz. Inauteri nahasi hura, faroltxo 
haiek, zigarreten eta zigarroen lurrinetan gandutuak. Faroltxo veneziarren ilara zintzilikatuak. 

2 (hitz elkartuetan) Eskuargi elektrikoak, kandelak, kriseiluak, olio-lanparak bai eta bizikleten karburo-faroltxoak ere hartu zituzten. 
 
faroltzar (corpusean farolatzar soilik) iz farol handia. Herrietako eta kaleetako farolatzar horiekin, ez baita ikusten 
goietan zer dagoen, edo badagoenik ere... 
 
farozain iz itsasargizaina. Farozainaren semearentzat. "Farozainarentzat zorroak", esan zuen. 
 
farra iz parranda. Bederen, farra ederra egin genian, aspaldiko partez. Elkarrekin farra polit bat egiteko. 
 
farrasta ik parrasta. 
 
farsi iz pertsiera modernoa. Irango ipar-mendebaldean ez baitute egiten farsiz. -Barkatu, baina ez dakit farsiz -desenkusatu naiz, 
irribarre herabetiaz. Horiei ez diet ulertzen, farsiz bakarrik mintzo baitira. 
 
fartsa 1 iz irri antzerki satirikoa. Ihautetako fartsa batzuetan, ageri da gurean, Luzaiden eta bestetan. Jacques-Charles Odry 
[...] fartsetako aktorea. Arozamenak ere badaki danborradak hasieratik izan zuen irri eta gudari zentzua, baina "Inauterietako konpartsa" 
giro bateko fartsa gisa kokatzen du. Testuingurua bera dute, baina ezberdina tonua, tragedia bete-betea batak, fartsatik hurbilekoa 
bertzeak. Errepikatzen diren historiak, fartsak bilakatzen omen dira. Fartsa bat agindu zitzaien, baina bufoiak huts egin die. 

2 prestaturiko engainua. Hau da [...] Gondorren historia osoan bilbaturiko fartsarik handiena. Ikerketaren fartsarekin bukatu nahi 
nuen berandu baino lehen. Epaiketa guztiak berdinak dira, dena fartsa hutsa da! Hau fartsa hutsa da; herriak suntsitu dituzuela ospatzen 
ari zarete. Bozketa «taldeko fartsa» bat izan zela adierazi zuen. Odon Elorzaren jarrera fartsaren beste zati bat da. Guk ere fartsa egin 
behar dugu, gezurra esan behar dugu. 
3 (hitz elkartuetan) Ni hiltzera kondenatu ninduten hogeita hamazazpian Santoñan egin zen epaiketa fartsa batean! Bi hilabete 
hauetan argi geratu da epaiketa-fartsa batean, zirku batean murgildu gaituztela. 
[3] fartsa hutsa (7)] 
 
fartsante (orobat farsante) izond iruzurtia. Eta nik pentsatu nuen fartsante hutsa zinela eta gure arteko harremana 
pozoitzen zenuela. Gu, txotxolo samarrak eta txilibituak bai, baina farsanteak ez ginen. Bazen gurutze bat ere, Taizé-ko gurutzea deitzen 
zutena [...] talde hartako sutsuenek soka batetik zintzilik erabili ohi zutena, paparrean agerian fartsanteenek. 
 
fase 1 iz gertakari, prozesu edo prozedura baten aldietako baikoitza. Ziklo ekonomiko batean honako fase hauek 
bereiz daitezke: goraldia, gailurra, atzeraldia edo gainbehera, depresioa edo hondoa eta susperraldia. Autore batzuentzat globalizazioa ez 
da kapitalismoaren beste fase bat baino. Hiru fasetan obratuko da hitzarmen hori. Sharonek lau fasetako plan bat aurkeztu du. Lehen bi 
faseetan saltzen ez diren akzioak. Lehen fasea gainditzen duten horiek bigarren fasera igaroko dira. Badirudi gazteek leku bat behar 
dutela, hasieran nahi dutena egiteko [...], baina bigarren fase batean leku hori abiapuntu bilakatzen zaie. Hurrengo faserako sailkapena. 
Planaren lehen fasea abiarazteko bezperan, lagun baten deia hartu nuen igande arratsaldez. Planaren azken faseari hasiera eman behar 
nion berandu baino lehen. Prozesua hirugarren fase batean sartuko da. Operazioaren lehen fasea Hermionek iragarri bezain ondo atera 
zen. Antropologiako irakasleak "datuen razzia" deitzen zuen lanaren lehendabiziko faseari ekin genion. Bertan ematen zuten krokodiloek 
ugalketarako lehen pausoa, lehen fasea. Helenismoa bera, bere fase eta alderdi guztietan. Hiru fase edo ataletan banatu dugu lana. 
Gibeleko minbizia, metastasikoa, laugarren fasean... Oro har, ahozko katean bitarteko faseak daude, tentsioak edo artikulazio jarraituak 
deituko ditugunak. 

2 (izenondo edo izenlagunetan) Bi fase nagusitan egiten da prozesaketa kimikoa. Gaixoaldiaren fase kritikoa. Bularreko 
minbizia, fase goiztiar batean atzemanez gero [...]. Gizakiak bere eboluzioaren fase berantiar samar batean hartu zuen zutikako jarreraren 
ondorio da, neurri batean, akats hori. Teoriak bi fasetan banatzen den prozesuan eratzen dira, Popperrek garbi esan bezala: 'fase 
dogmatiko bat, eta askotan beste bat kritikoa'. Iraultzaren fase semantikoa. Elkarrizketen fase erabakigarria hasi aurretik. Honela, 
Frantziako Iraultzaz geroztik, bazirudien fase politiko bat atzeratuta zegoela denboran. Azpiproduktu bat da beroa, ez energia ekoizteko 
prozesuaren erdiko fase ezinbestekoa, motor gehienetan bezala. Atzeraldiko faseetan langabeziak gora egiten duenean. 
3 (lehia batean) Lehen fasea gainditzen duten horiek bigarren fasera igaroko dira. Txapeldunen Ligako lehen fasea gainditzea. 
Euroligako lehen faseko azken jardunaldian. Hauteskunde lehia fase erabakigarrian sartuko da hemendik aurrera. Gatazka guztiek bere 
fase semantikoa ere badutela erakutsi du. 
4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Kolapso eta desintegrazio-faseetan aurki litekeen erregulartasuna hemen ez da 
agertzen. Bi fonazio fase horiek elkarri oztopo egin gabe gerta daitezke. Era berean, sinkronia eta diakronia terminoek, lehenak hizkuntza 
egoera bat eta bigarrenak eboluzio fase bat adieraziko dute. Bi gizarteak garapen-fase oso desberdinetan, egia esateko kontrakoetan, 
daudela. 14-15 urte ditugunean egolatria-fase bete-betean egon ohi gara. Ikasketa fase honetan, artxiboak ez dira oso erabilgarriak. 
Ikerketa fasea amaituko dela eta auzia beste fase batera pasatuko dela azaldu zuen. Sailkapen faseko zortzi partidak. Zuek oraindino 
"gora euskadi askatuta" fasean zaudete. 
[3] azken fase (4); bi fase (14); bi fase ditu (3); bigarren fase (12); bigarren fase batean (8); bizitzaren fase (3); elkarrizketen fase (3); fase berri (23); 
fase berri bat (3); fase berri batean (7); fase berri bati (5); fase berria (5); fase desberdinak (3); fase erabakigarrian (8); fase erabakigarrian sartu (3); 
fase erabakigarriari (3); fase ezberdinak (7); fase ezberdinak izan (4); fase goiztiarrean (5); fase historikoa (3); fase izan (3); fase izango (3); fase 
izango ditu (3); fase politiko (11); fase politiko berri (3); fase politiko berrian (3); gaitzaren fase (3); garapen fase (3); hiru fase (8); hirugarren fase 
(9); lau fase (3); lehen fase (21); lehen fase batean (5); lehenengo fase (4); lehenengo fase batean (3); sailkapen fase (6) 
azken fasea (22); azken fasea jokatzeko (4); bigarren fasea (64); bigarren fasea jokatzeko (3); euroligako bigarren fasea (5); euroligako lehen fasea 
(11); fasea amaitu (8); fasea amaituko (3); fasea amaituta (3); fasea amaitzeko (16); fasea bukatu (4); fasea bukatzeko (5); fasea gainditu (7); fasea 



gainditzea (4); fasea hasi (5); fasea hasiko (7); fasea jokatu (6); fasea jokatzeko (9); fasea jokatzeko txartela (3); hirugarren fasea (14); hurrengo 
fasea (3); ikerketaren bigarren fasea (4); instrukzio fasea (3); itzuliko fasea (3); kopako lehen fasea (5); kopako sailkapen fasea (10); koparen azken 
fasea (3); lehen fasea (84); lehen fasea amaitu (3); lehen fasea bukatzeko (5); lehen fasea gainditu (4); lehen fasea gainditzea (3); lehen fasea gaur 
(3); lehendabiziko fasea (3); lehenengo fasea (10); ligako lehen fasea (3); planaren bigarren fasea (4); sailkapen fasea (48); sailkapen fasea amaitzeko 
(16); sailkapen fasea jokatu (3); sailkatze fasea (10); txapelketako bigarren fasea (4); txapelketako lehen fasea (5); txapelketako sailkapen fasea (4) 
bigarren faseak (6); lehen faseak (13); sailkapen faseak (4) 
aurreko fasean (9); aurreneko fasean (5); azken fasean (39); azken fasean sartu (3); azkeneko fasean (3); bigarren fasean (39); elkarrizketa fasean 
(3); esperimentazio fasean (4); euroligako bigarren fasean (3); euroligako lehen fasean (7); garapen fasean (4); hasierako fasean (6); hirugarren 
fasean (22); hurrengo fasean (16); instrukzio fasean (4); laugarren fasean (3); lehen fasean (121); lehenbiziko fasean (5); lehenengo fasean (12); 
sailkapen fasean (60); sailkatze fasean (13); txapelketako bigarren fasean (3); zituen sailkapen fasean (4) 
bigarren fasearen (6); fasearen helburua (4); lehen fasearen (7) 
azken faseari (3); bigarren faseari (16); bigarren faseari begira (3); bigarren faseari ekin (3); faseari ekingo (5); ikerketaren bigarren faseari (3); lehen 
faseari (3); sailkapen faseari (3) 
hasierako faseetan (3); lehen bi faseetan (4) 
azken faseko (3); bigarren faseko (32); bigarren faseko partidak (3); euroligako bigarren faseko (4); euroligako lehen faseko (17); faseko azken 
jardunaldia (6); faseko azken jardunaldian (3); faseko azken partida (7); faseko azken partidan (3); faseko bi partida (3); faseko bigarren (6); faseko 
hirugarren (4); faseko lehen kanporaketak (3); faseko ligaxkan (4); faseko partida (12); faseko partidak (4); faseko partidan (4); faseko talde (4); 
hirugarren faseko (4); lehen faseko (85); lehen faseko partida (6); lehen faseko talde (4); ligako lehen faseko (3); sailkapen faseko (19); sailkatze 
faseko (19); sailkatze faseko partidan (3); txapelketako bigarren faseko (3); txapelketako lehen faseko (18); txapelketako sailkatze faseko (6) 
azken fasera (12); bigarren fasera (25); bigarren fasera sailkatzea (3); bigarren fasera sailkatzeko (3); bigarren fasera sartu (4); hurrengo fasera (10) 
azken faserako (5); bigarren faserako (9); bigarren faserako txartela (3); faserako sailkapena (6); faserako txartela (6); hurrengo faserako (12); 
hurrengo faserako sailkapena (5); lehen faserako (3) 
bi fasetan (12); hiru fasetan (4); lau fasetan (5)] 
 
faszikulu iz zatika eta aldian behin argitaratzen eta saltzen den obra baten liburuxka moduko bakoitza. 
Faszikulu handiak ziren, zintekin josiak karpetatan, han goian, armairuaren gainean. Ez-dakit-zer aldizkariko faszikuluen bilduma bat, 
hieroglifikoak, asmakizunak eta beldurrezko nobelak zituena. Saltzailea harritu zen bezperakoa erosteaz gain harekin zetozen faszikulu eta 
gehigarriak errefusatu zituenean. 
 
faszinante izond liluragarria. Pertsona faszinantea iruditu zitzaidana. Ogibide faszinanteak bai baitaude. 
 
faszinatu, faszina, faszinatzen (orobat fazinatu) du ad liluratu. Bere eskuei faszinaturik begira. Mutikoa emazte 
larruhasari begira egon zen; zangarteko ileek osatzen zuten oihantxoak fazinatzen zuen. Bidealdiak markatuz, herrokatzen ziren Ivry, 
Vitry, Choisy, Villeneuve-le-Roi, Ablon, Athis-Mons, Juvisy, Savigny eta Epinay hiri-izenetarik haren esku-gain ilunetara iragaten zuen soa 
Edmeak, fazinaturik. 
 
faszismo ik faxismo. 
 
fatal 1 izond halabeharrezkoa, ezin saihestuzkoa. Zeren bakardadeak, toki bakarti batek kasu honetan, fatala bihurtzen 
baitu edozein gertaera, irtenbiderik gabea. Destino fataletik libra zitzakeen aukera bakarra. Gertakari fatalez beteriko hilabeteak ziren. 

2 zorigaiztokoa; hilgarria. Savinne, seme zaharra [...], Natalia eta Dmitri [...] aurreko udazkenean, bata bestearen ondoren hil 
ziren: "zibilizazioarekiko" kontaktua fatala izan zen haientzat. Emakume horren historia erromantikoak eta maitasun fatalak makina bat 
malko isurarazi zuten Britania Handian. Eremu elurtu batean dena bihur daiteke fatala. 
 
fatalismo iz gertakariak ezin saihestuzkoak edo halabeharrezkoak direla dioen doktrina edo ustea. On eta 
gaiztoen, bizien eta hilen patuak berdintzen dituen fatalismo beltz hori. Maiz fatalismoak emaiten duen baretasunarekin. Gauzak diren 
bezala, fatalismo goxo batez hartzen ditut. Aurreko ipuin guztietako fatalismo etsia. Fatalismoari eta halabeharrari burua eta bizkarra 
makurtzen dizkiete. Horra kasu honetan fatalismoa noraino iristen den. Ahalmen misteriotsuez, telepatiaz, espirituez, hipnotismoaz, 
fatalismoaz eta horrelakoez idazten duzulako etorri naiz. 
 
fatalista 1 izond fatalismoari dagokiona. Ez da esan nahi honekin historia, "gertatu dena", sakralizatu behar denik, edota 
modu fatalistan onartu behar denik. Oso berea zuen ezkortasun fatalista, ez 'dena berdin da' baina bai 'dena alferrik da' esango balu 
bezala. 

· 2 izond/iz gertakariak ezin saihestuzkoak, halabeharrezkoak direla uste duena. Rulfo mexikarrak ere bazuen, 
erreferentzia unibertsal horretaz gainera, fatalista izateko motibo historiko konkreturik bere lurrean, guduz eta miseriaz. 'Ia-ia' esan dut, 
ez naiz erabateko fatalista. Haren "zer gerta ere" ez zen [...] ustekabeko lige baten aukera, baizik eta istripu edo antzeko kontuak; 
halakoxe fatalistak izan dira gure aurrekoak. 
 
fatalitate iz halabeharra. Heriotzaren fatalitatea biziaren eskubideekin orekatzeko behar inkontzienteagatik. Hura ote zen, bada, 
nire patua eta nire fatalitatea? 
 
fatidiko izond zorigaiztokoa. Abiatuko dira, bozkatzaileen bana-besteko ehunez hamarreko marra fatidikoa gainditzea helburu. 
Ikusi orduko jakin nuen zerbait jazo zela, zerbait fatidikoa. 
 
fatxa izond faxista. Alkate fatxari botatzen zioten errua batzuek oihuka. Ikusiko du kabroi fatxa horrek. 
 
fatxada 1 iz eraikin baten kanpoaldea, eta bereziki aurrealdea. Goialdean, argi bat zebilen hara-hona fatxadaren 
erpineko leiho meharreko errezelen atzean. Apaizetxeko fatxadan hazten zen mahats-parraren adarren artean erdi-gordetako leihotxo 
batetik. Dendaren fatxadan jarritako kale argien errenkadaren azpian. Barnealdeak karez zurituak daude, lakura ematen duen fatxada 
bezala. Etxe zahar bateko fatxada nagusian. Plaza aldeko fatxada. Eraikina inguratuz atzealdeko fatxadara jo zuten, San Jeronimo 
kalera. Mehe eta nare ageri zen hiriko etxe ilara, badiara begirako fatxada. Alhambra bezalako jauregiak, fatxadarik eta ardatz nagusirik 
gabeak. 

2 irud Prezioak gezurrezko fatxadak dira, eta elkarrizketa sigi-saga eta itsumustuka saiatzen da misteriora -produktuaren benetako 
preziora- iristen. 
[3] fatxaden kontra (3)] 
 
faun 1 izond hutsala, alferra, funts gutxikoa. Hitz hori fauna eta hutsala gertatu izan zaidak orainokoan. Munduko izate 
faunaz gogoetan. 

2 (-en atzizkiaren eskuinean, izen gisa) hutsaltasuna. Bete-betean sentitu zuen bizitzaren hutsala eta fauna. 



 
fauna 1 iz lurralde edo ingurune bateko animalia multzoa. Ordunteko mendilerroko faunaren eta floraren gaineko 
hainbat txosten. Kostaldeko fauna eta flora aztertzeaz gainera. Arrain espezie erraldoi baten sarrerak aintzirako faunaren suntsipena 
ekarri duela. Flora eta fauna basatia. Faunari buruzko dokumentalen bat. Argi kutsadurak kalte handia egiten die fauna eta florari. 
Landaredia eta fauna babestuak eta zainduak izan daitezen. Doñanako Estazio Biologikoak ere hartu zuen hitza Itoizko aferan, eta urtegia 
faunarentzat "oso kaltegarria" izanen zela azpimarratu zuen. Landaretza eta Faunarako Interes Ekologikoen Gune Natularak sortzea. 
Ilundaingo Fauna Berreskuratzeko Zentroan. Richard Tesore SOS Itsasoko Faunaren Erreskaterako Erakundeko burua da. 

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Gure herrialdean biltzen dela EAEko fauna aberastasun handiena. Leku horietako flora 
eta fauna baliabideak zaintzeko. Mehatxatutako fauna eta flora espezieen merkaturatzearen. 
3 (hitz alkartuetan bigarren osagai gisa) Petroliontziak kalte ikaragarriak eragin zituen bertako itsas-faunan. 
Aztarnategietako ugaztun faunari buruzko tesia. 
4 irud adkor Eta hemengo faunako ze espezietakoa zara zu? Eta nor ni baino "zakur zaharragoa" erredakzioko faunaren barnean? 
Askoz interesgarriagoak iruditu zitzaizkidan taberna hartako fauna osatzen zuten beste pertsonaia xelebre batzuk. Tokiak 40 urtez goitiko 
gizon-emakumeen harrapalekuaren omena zuen, fauna askotariko -dibortziatu, banandu, neskazahar, mutilzahar, etxe-aspertu- baina 
xede bakarrekoaren etzanaldi azkarren abiaburu. Badirudi Arte Ederretakoen faunan oso ondo murgildu dela. 
[3] fauna eta flora (10); flora eta fauna (7)] 
 
faundu izond hutsaldua. Mendebal usteleko kultura kristau zikiratu, belaskatu, faunduaren aurka dago. 
 
faunkeria iz hutsalkeria. Ene begien aitzineko ergelkeriak eta faunkeriak ez baitzuen, zinez, neurririk. 
 
fauno iz landetako eta oihanetako jainko modukoa. Maiz faunoarekin nahasten da, erromatarren sorkari berantiarrago eta 
txukunagoa, gizakitik gutxiago eta ahuntzetik gehiago zuena. Herritarrek uste dute inguru horietan ninfak eta satiro ahuntz-hankadunak 
bizi direla eta ba ei dagoz faunoak, gaueko zarata bihurri eta jostarian isiltasun mantsoa hausten dutenak. 
 
fauvismo iz XX. mendearen hasieran Parisen sortu zen pintura higikunde espresionista, kolore 
nahasgabeen kontrastean oinarritzen zena. Van Goghengandik fauvismora doan pinturan. Inpresionismoak, fauvismoak eta 
postinpresionismoak nabarmen eragin zuten Etxebarriaren obran. Fauvismoak ere beste horrenbeste, kolore-efektuak areagotzen 
dituelako. 
 
fauvista 1 izond fauvismoari dagokiona. Aurelio Artetaren bi margolan, Juan Etxebarria eta Francisco Iturrinoren obra 
fauvisten sorta bat. 
· 2 iz. fauvismoaren jarraitzailea. XX. mendearen lehen erdiko margolari askok eta askok, Matissek, fauvistek, "abstraktuek", 
Manessier-rek edo Estève-k adibidez. Margolan batzuk, fauvistenak batez ere, Derain, Dufy, Braque edota Marquet-enak. 
 
fax 1 iz telefonoaren bitartez kopiak egiteko sistema. Nahikoa zuen fax bat igortzea. Urrunxeago, galerian bertan, 
drugstore bat zegoen; bazeukan handik fax bat bidaltzea. Nazioarteko Txirrindularitza Elkargoak (UCI) fax bat helarazi zion atzo Euskaltel-
Euskadiko managerrari. Aste honetan fax bat jaso dugu, gurekin bildu nahi dutela esanez. Akordio ofiziala gaur fax bidez eskuratzea 
espero dute. Fax baten bidez. Beharrik gaur egun badirela fax-ak eta gutun elektronikoak! Tel 05 59 59 82 90 - Fax 05 59 46 18 44. Faxa 
denon artean txukun idatzi, eta, bakoitzaren sinadurarekin, Dani eman diogu agentziara bidal dezan. Faxa sekulako aurrerapena izan zen. 
ABC egunkariaren egoitzara bidali zuen faxari sinesgarritasuna eman zioten atzo inteligentzia zerbitzuek. Seme alabekin faxez 
komunikatzen zen, egunero. Missourin, esaterako, utzi egiten zaie atzerrian dauden militarrei faxez botoa ematen. Telefono, telex, fax edo 
posta elektronikoko zerbitzua. 
2 (hitz elkartuetan) Eta fax zenbaki bat baino ez Urruti komisarioarentzat. 
 
faxa iz (arkitekturan) igeltsuzko moldadura zabala eta laua. Zimazioa kendu eta gainerako guztia hamabi zatitan 
banatuko da; beheko faxak horietako hiru zati hartuko ditu, tartekoak lau, eta goikoak bost. Faxa horiek beren astragaloekin zirkulu bat 
osatuko dute markoaren inguruan. 
 
faxismo (orobat faszismo g.er.) 1 iz Mussolinik Italian ezarri zuen sistema eta doktrina politikoa; era 
horretako diktadura ezarri nahi duen edozein doktrina. Faxismoaren eta nazismoaren biktima izan zelako bera ere. 
Faxismoaren zama beldurgarria gertutik ikusi dugunok. Faxismoa gizonkeriaren legea ere bazelako, besteak beste. Faxismoaren 
aurreneko urteak ziren. Kontinentea, oso-osorik, faxismoaren mende zegoen. Faxismoaren kontrako borrokan. Faxismoaren mendeko 
Europatik nork ere atera zuen, hantxe zegoen Agirre, Ameriketako airetan barrena libre. Elenak faxismoa hantxe bertan geldiarazi behar 
zela sinesten zuen. Faxismoa azkenetan zela. Faxismoak isiltasunera kondenatuak zituen hogei urtez. Basapiztiak, faxismoaren 
propagandak zioenez. 

2 (izenondo eta izenlagunekin) Orain, faxismo alemanaren izua munduaren gainean dago zintzilik. Uzkudun hau faxismo 
espainolaren esanetara egon zen bere bizitza guztian. Italian, faxismo formalaren aroan, elegile handia izan zen Benito Mussolini. Platon 
bai putakume galanta, hura da faxismo teknokrataren erantzulea. Frantziako buruzagien faxismo linguistikoa. Arrazoitik at ez dago 
ezelako salbaziorik, amildegi itsu eta iluna baizik, totalitarismora eta faxismo berrira daraman amildegia. Aspaldiko ezker dibinoak, 
askotan saloiko faxismoan bukatu duenak. Liburuen kontrako faxismoak ez dira, ordea, atzokoak soilik edo idazle baten irudimenak 
sortuak. 
3 (hitz elkartuetan) Hitza bonbaz isilarazi nahia faxismo mota bat da. Oso gogoan dute faxismo garaiko jardun estetikoen hutsala. 
Faxismo eta errepresio garaian. 
[3] faxismoaren aurka (10); faxismoaren aurkako (9); faxismoaren garaian (6); faxismoaren kontra (7); faxismoaren kontrako (13); italiako 
faxismoaren (3)] 
 
faxista (orobat faszista g.er.) 1 izond faxismoaren aldekoa dena. Epaile faxistei fede katolikoak aldarrikatzen duen 
barkamen gaitasuna gogorarazteko. Herriko alkate faxistari arren egiteko eskatu zitzaioan. Mola jeneral faxistak Errepublikaren kontra jo 
zuten. Lur-orrazketarako izendaturiko zenturia faxisten buruan. Ezkerreko ikasle mugimenduaren aurkako talde faxisten atentatuek. 
Italia faxistak, bigarren mailako pirata, Albania hartua zuen. Oilo faxistak zirela haiek. Stalin kamaradak Atlantikoraino hedatuko dik 
laster armada gorria, eta berdin haizatuko ditik bele katolikoak eta arrano faxistak. Irratietako tertulietako propaganda faxista. 

2 faxistena, faxistei dagokiena. Arauzko alkandora faxistaren ordez. Bandera faxistak zeuden nonahi. Bilbon zibilen artean 
hegazkin faxistek sarraskia eragin ondoren izan zen hura. Identifikatu gabeko beste bou faxista bi Bermeo inguruko uretan ziren. Sartre, 
esaterako, xenofobia faxista haren kontra aritu zen. 



3 (erakundeei, jarduerei buruz) Auzitegi faxistek, 1926an, hogei urteko kartzela-zigorra ezarri zioten. Berlingo epaitegi faxista 
batek. Diktadura faxista bat. Zentsura faxistak berak, errejimenaren maisulan, mundutik bereizirik gindukan, anestesiazko linbo zuri 
batean. Uztailaren 18ko matxinada faxista. Iraultza faxista martxan dago -esan zuen Pepponek. Atentatu faxisten ondorioz. Hamabi 
urtetako irakaskuntza faxista, zapaltzaile, atzerakoi, soilik mutilentzakoa jasan ondoren. Hau da nire Euskal Herri faxista, esan nion 
Paddyri. 
· 4 iz faxismoaren aldeko pertsona. Faxistak Gernikan sartu ziren gauean. Faxistek fusilaturik hil zen Gasteizen 1937ko 
ekainaren 25ean. Ontzira eroaten zituen fede oneko faxista zerri haiek. Faxisten hegazkin erasoaldiren batek kalteturik. Faxisten 
periodikoek. Faxisten erasoaldiak eta gure erantzunak. Italiar zein frantses faxistekin batera aritzen dira. 
5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Faxista-saldo hura. Koldar eta faxista pilo hari. Mussoliniren garaiari faxista-itxura 
betea eman zioten eraikuntza hantuste erraldoi haietatik hona [...] arkitektura zibil deigarri gutxi egin da Italian. 
[3] adierazpen faxista (3); altxamendu faxista (3); atentatu faxista (4); eraso faxista (5); faxista izan (3); gobernu faxista (3); jarrera faxista (3) 
faxistak zarete terroristak (5); ikur faxistak (3); naziak eta faxistak (3) 
altxamendu faxistaren (3); gobernu faxistaren (3) 
talde faxistek (3) 
faxistekiko ezinikusia (3) 
espainiar faxisten (3); faxisten alde (5); faxisten aldeko (3); faxisten artean (3); faxisten arteko (3); faxisten esku (5); faxisten eskuetan (5); faxisten 
ondorengoek (3); talde faxisten (4)] 
 
faxistakide iz faxismoan kide dena. Faxistakideen garaitzaren ostean Espainiara egingo duen bisitaldiaren ostean Cianok [...] 
"preso diren miloi laurden gorriak garbitu beharra d(el)a -dio- Espainia berriaren buruhausteko bat". 
 
faxistakume iz adkor faxista. Faxista eta faxistakumerik ez dago, ez dago frankista eta gorririk, ez dago bi Espainiarik; denok 
bat gara, denok demokratak eta liberalak (salbu nazionalista periferikoak, noski). 
 
faxistatzar izond adkor faxista. Queipo de Llano faxistatzarrarena, alegia. Irujo ministroak Galindez gau-ehiztaria bidali du 
Madrilera, faxistatzarra bila dezan. 
 
faxistazale (corpusean faxista-zale soilik) faxisten zale dena. Portuetan ikusten dituen faxista-zale banderadunen 
gorabeherak paperean ohar modura jasotzea. 
 
faxistizazio iz faxista bihurtzea. Faxistizaziorako elementu horiek guztien artean beldurra hedatu dute. 
 
faxistoide izond faxista joerakoa. Terrorismoa hauteskunde arma gisa erabiltzen ari dira, modu faxistoideekin. 
 
fazati izond itxuratia; manerez betea. Izugarri itxuratia da, fazati hutsa. Madrilgo grazia xalo eta erne hori, madrileñismoan 
espezialista direnen gisagabekeria ergel eta fazatiekin zerikusirik batere ez duena. Gaztelania oso zaindua erabiltzen zuen arren -fazatia 
gertatzeko mugan-. naturaltasun handiz han eta hemen biraoren bat edo adierazpen arrunten bat tartekatu ohi zuen. 
 
fazeria iz larre partzuergoa. Ainhoa eta inguruko bizia, lekuak, tokien euskal izenak, lurren erabilera, hazkuntza, merkatuak, 
komertsioak, sinesteak, fazeria eta mugak, ekonomia, aduana, artzaingoa, herriaren jendetzea eta garapena... 
 
fazeta iz alderdia, aurpegia. Margolan horietako askotan, forma abstraktuak ageri ziren, zatikaturiko azalalde kaleidoskopiko bat 
eta aurpegiak iradokitzen zituztenak -aurpegi bihurrituak, goibelak, kexatiak, amorruzkoak-, eta gorputz zati bananduak, fazetatan 
xehekatu eta lauki eta kutxatan sartuak. 
 
fazoin iz pl manerak, moldeak. Xedea dute elgar ikusteko sei astetarik, fazoinik gabe eta goxoan solas egiteko gai berezietarik 
kanpo. Fazoinak eta intelektualeriak baztertuz. Nola pertsonaiek gogoan pasatzen zaiena erraiten duten gehiagoko fazoinik gabe. Barne 
hura jendez gainezka zegoen, baina jabeak ez zuen fazoinik egin: jaun handiak hogeita hamar soseko zilarrezko txanpona ahurrean ezarri 
orduko, bi bezero haizatu zituen okupatzen zuten mahaitik. 
 
feaziar 1 izlag Korfu uharteko herri bati dagokiona. Hala, bada, feaziar arraunlariak uhartera iristear zeudela, Poseidonek 
ontzia harri bihurtu zien, eta ontzi itxurako haitz bat geratu zen uhartearen aurrean. 

· 2 iz herri horretako kidea. Ulises Eskerian, feaziarren uhartean. Feaziarrak, lehen, Hiperean bizi ziren, ziklopeengandik hurbil. 
Feaziarrak itsasgizonik trebeenak dira, eta haien emakumeak, berriz, ehulerik onenak. Feaziarrenetik Itakara. 
 
febrero iz otsaila. Illerik laburrena eta luzeena, febreroa. 
 
fedabide iz (ironiazkoa) aldizkaria. Denborarekin eta poliziaren txostenekin, juezen autoekin eta fedabideetako iritzi publiko 
ongi-erakutsi, ongi-hitzegin eta gaizki-esalearekin. Hargatik irakurtzen dira gero fedabideetan honelako berriak: "Ezdakitnongo biztanleen 
%33,3 zoriontsua da". Fedabideren batean irakurtzen dut tarteka atera ohi dituzten inkesta edo azterketa zientifiko horietako bat, eta 
behingoz sinesten ditugulako itxurak egingo ditugu. 
 
fede 1 iz erlijiozko sinestea. Fede zuzena, itxaropen ziurra eta maitasun betea. Fede handiko eta jakitate zabaleko gizon horrek. 
Fede handikoa eta jainkozalea zela ikusirik. Baldin eta fede handiz eskatzen banion. Hainbat lurraldetara Kristoren fedea predikatzera. 
Jesukristoren fedea aitortzeagatik izan baitziren kondenatuak. Fedearen aitormena. Fedeari uko egin ondoren, bere burua urkatu zuen. 
Fedearen garrak piztuta. Fedea ez da sinesten dena, sinestearen eragilea baizik. Fedea galdu duen apaizak bere bizitzaren ibilbideari 
zentzua aurkitu behar dio. Fedea banu katolikoa ninteke. Mendia altxatzen duen fedea... Fedearen Doktrinarako Kongregazioko prefektua 
da Joseph Ratzinger. 

2 sinestea. Fede itsua denez, kontra-argudioen argiaren eraginpetik at dago. Fede orok etsaiak behar ditu baitezpada, bere buruari 
eutsiko badio, eta letra larriz idatzitako Euskal Herriaren eta euskararen fedeak ere behar ditu bereak. Milaka jendek zuri esker du atxiki 
euskal fedea. Gaur ere, izpiritu argitu eta positiboentzat, metafisika "ilargi zahar bat" [...] baizik ez da; fede ahul baten ume baxtarta. 
Munduaren ulergarritasunean fedea galtzeko ez dago zientziaren kardinalen esanetara zuzenean jotzea adinakorik. Eta zuek nere baitan 
ezarri duzuen fedea eta kreditua ezerezera etorri dira. Hala ere, gure fedea osorik zegoen. 



3 (izan aditzarekin) Medikuengan zuen fede apurra galdurik. Gizon-emakumeek fede handia dute nigan eta santutzat naukate. Nik 
neuk baino fede gehiago du liburu horretan. Familiak ez du fede handirik justizian. Ez bainuen egiten ari ginen hartan federik. Barojak ez 
zuen Unamunok baino fede gehiago euskararen biziberritzean eta gaitasunean. Hau da, Jesus: fede gehiegi izan dut zuregan. Zergatik 
Frantziako kardinale, apezpiku, apez eta fededun gehienek erregeen, enperadoreen, edozein buruzagiren baitan ezartzen duten itsutuki 
beren fede osoa. Inorantzia eta intolerantzia fede dituen gizarte honek. Paper hari guri baino fede gehiago al zion. Izan ere, osabak fede 
izugarria zion zientziari. Adrianok ez zien batere federik medikuei. Bi egile horiei eta musika klasikoari oro har atxikimendu eta fede 

handia dien zuzendaria izango dute aurrean musikariek. · Hannak, ordea, batere federik ez estatistikan, horretaz berehala jabetu nintzen. 

4 erlijio baten sinesgaien multzoa. Fedeko sinesgaiak. Fede katolikoan irmo. Fede katolikoa zabalduta zegoen herrialde 
gehientsuenetara. Bazirudien gure kristau fede zaharrari eratxiki zitzaiola erlijio berri bat. Bere fede kristauari uko egin gabe. Eta ikusten 
dut fede doilor horretako Jainkoa izaki arduragabe eta basatia dela. Fede bereko fededunak ziren. Hitzez hitz hartua nuen neure fede 
berriaren katexima. Fede musulmaneko herritar eta etorkinak. Herorrek ere judu fedekoa izaten segitzen duala. 

5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Ene aita zenaren fede mota berak hazten dituela: sinplea, xuxena. Eta San Frantziskok 
haren fede-ezaugarria hartzeko eskua luzatu zionean, otsoak aurreko eskuineko hanka jaso eta senidetasunez San Frantziskoren esku 
gainean jarri zuen. Inolako fede-helbururik gabe, eta batere etika-zalantzarik gabe. Banekien hiru anaien arteko gazteenari piztu zitzaion 
fede-suaren berri. Fede-aitorpen bat idatzi zuen torturei ihes egiteko. Berant Aro Moderno hau fede-aro handietako bat da. Eta ulertu-
behar eta jakin-behar horrek, fede-gose horrek hitzen maitemin gordina zapuzten du. Fede-proposamenaren balio unibertsala. Merkatuko 

ekonomiarako igarobidea ez dela apurka-apurka egin behar, horixe da bigarren fede-artikulua. · izond Jende fede-gartsuek pentsatu 
zuten itzulia zela Jesukristoren Zaldunen eta Amabirjinaren Zaldunen garaia. Kuakero fede-kartsu bat baitzen, Knot izenekoa. Pentsatzen 
ere hasita nagon ez ote den izkribatzaile fede gaiztoren bat izan gure kondena makur hau asmatu zuena. Mendebaldeko Kristandadeko 
fede-ukatzaile eta gerra-presoak barne. 

6 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Kristau fede eta girixtinotasun horrek. Kristau fedeari egiten zizkioten irainei 
erantzuteko. Judu-fedea, beste fede batzuk bezalaxe, bere xedea bete zuen krisalida bat zela. Beren erlijio-fedearen aitorpenean 
akasgabeak izateko argitasuna edota zori ona izan zutenean. Eta bere Jainko-fedea argitzen zuen Bibliako testuak irakurriz, meditatuz, 
aipatuz. Anartean nahi baldin baduk hire fede biziaz edo hire bizi fedeaz hemen lekukotasun bat ezarri, nere ondoko aldia (irailekoa) uzten 
daiat. 

7 borondatea-edo. Zentzu hertsiagoan, ordea, nork edo nork bere fedea eman diezaioke beste bati, eta senar-emazteek adibidez 
fedea ematen diote elkarri; sinesmenari baino gehiago maitasunari datxekio fede mota hori. ik beherago 12. Kontatu dut bertze nonbait 
aitak Ubarneko dama-damatxoei zien fedea. Fedea genion gure buruzagiari, Barzani jeneralari; esaten zigun gertu zegoela askatasuna. 
Fedea izan diete Sakabiakoei, inguruetan ez ezik, urrunagoko alderdietan ere. 
8 fedezko Jainkoak eman diezola merezi duen saria fedezko bizia ereman duen emazte horri. Aurten oraino fedezko ohidura horiek 
begiratu ditugu. Fedezko eta bihotzezko ongi etorri bat egin dezaiogun oraindanik Baionako artzainari. Lisaren zintzotasuna fedezko egia 
zen auzo hartan. Itsumena eta argialdi edo argitasuna hertsiki loturik ageri dira fisika subatomikoan, amodioan, erlijioan, ekonomian, 
artean eta beste holako fedezko zera guztietan. 
9 ala fede Ala fede, jauna, nik ezetz. Ez edonolako tirita, ala fede. Ezta nik ere, jauna, ala fede. 
10 fede auto Lisboan azken fede-autoan erre zuten hemezortzi urteko neska judutar bat. 

11 fede emaile fede ematen duen pertsona. Atzerriko begirale eta fede emaileek osatutako taldea. Nazioarteko Batzorde 
horrek euskal gatazkaren konponbidean begirale eta fede-emaile gisa jardunen du. Reid apaiza Konponbidea Sustatzeko Batzordeak abiatu 
duen prozesuaren fede-emaile izanen da. 

12 fede eman (norbaitek zerbaiten) benetakotasuna baieztatu, horretarako duen eskuaz baliatuz. Irlandarrek 
fede eman dezakete. Hori paper zahar horiei fede emateagatik gertatzen zitzaiola esan zion obispoak. Ni horretaz benetan fida nadin, zuk 
niri promes honen fede ematea nahi dut. Nahi dut herri guztiaren aurrean ere eman diezadazula zeure promesaren fede. Zeuen aurrean 
duzuen anaia otsoak agindu dit eta fede eman, bakeak egingo dituela zuekin. Fede eman nahi diat denek segitzen dutela fededun izaten. 
Nire hitzei fede emanez. Gauza hori ikastean ez diet inoren hitzei fede eman, neure begiei baizik. Zainduko dugula, eta hala badagokio 
fede emango, prozesuaren amaierako dokumentuak eta konpromisoek printzipio eta balio demokratiko unibertsalak errespeta ditzaten. 
Inoiz ez zion federik emango promes huts bati. 

13 fede gaizto asmo txarra. Baina laster fede gaiztoak edo premiak ekarri ohi dute txanpon bakoitzetik metal-pixka bat kentzea, 
izena berdin utziz. Haren zintzotasunaz beldur nintzen; haren fede gaiztoaz behar nintzen beldurtu. 

14 fede gaiztoz asmo txarrez. Ez naiz fede gaiztoz jokatzeko gauza. 

15 fede on asmo ona, borondate ona. Argitu beharko dira zein diren alokatzailearen fede ona frogatzeko irizpideak. 
Konponbidea, ordea, fede onean oinarritzen da. Eskuindarrak dira, gure iritzien bestelakoak dituztenak, baina fede oneko jendeak. Fede 
on zein txarreko gezurrak. Fede oneko faxista zerri haiek. Nire fede onaz eta nire eskarmentu-faltaz baliatu nahi izan zuen. 

16 fede onez asmo onez, borondate onez. Ez dugu zertan dudatu tratu hori fede onez egin zela bi aldeetatik. Gizaki libreak ez 
du sekula engainuz iharduten, beti fede onez baizik. Erabaki zuen, fede onez, eta ez iruzur egiteko asmoz, aitatasuna aldarrikatzea. Erdi 
Aroan jende xeheak, fedez eta fede onez eman oparietatik datoz mirari hauek. Begien bistako fede onez harritu zen halako kasuak 
harrigarri gertatzeaz. Eta nik fede onez eginari, behatzen diozu ausarkeriaren fruituari bezala. Erabaki zuen, fede onez, eta ez iruzur 
egiteko asmoz, aitatasuna aldarrikatzea. Auzitegi Gorenak sendagilearen kontra egin zuen, baina ez zion zigorrik jarri, fede onez egin zuela 
iritzita. 

17 fede txar fede gaiztoa, asmo txarra. Lausenguak ere sortzen du elkartasuna, baina menpetasunaren edo fede txarraren 
kutsuarekin. Xake munduan askok pentsatzen dute fede txarrarekin egin direla gauzak. 

18 fede txarrez fede gaiztoz, asmo txarrez. Arintasunez jokatu du Urkulluk, fede txarrez. Atzoko alean, argazkiekin 
«engainatua» izan zela adierazi zuen egunkariak: «Ez genuen fede txarrez egin». 
[4] fede azkar (4); fede berriaren (7); fede bizi (15); fede emaile (15); fede eman (6); fede ematea (5); fede ematen (6); fede eta debozio (4); fede falta 
(4); fede gutxiko (4); fede handia (17); fede handiko (26); fede handiko emaztea (5); fede handiko gizona (8); fede handikoa (10); fede handirik (15); 
fede handiz (6); fede haundiko (4); fede haundikoa (6); fede itsu (4); fede itsua (13); fede katolikoa (6); fede katolikoan (4); fede katolikoaren (21); 
fede katolikoaren oinarriak (10); fede katolikoari (4); fede katolikoaz (4); fede on (8); fede ona (14); fede onaren (7); fede onaz (4); fede onean (7); 
fede oneko (12); fede onekoak (4); fede onez (46); fede onez egin (5); fede osoa (10); fede txarrez (11) 
erresuma eta fedea (7); fedea eta euskara (4); fedea eta hizkuntza (4); fedea eta kultura (5); fedea galdu (16); fedea galtzen (7); fedea izan (7); 
girixtino fedea (4); kristau fedea (16) 
fedean sendo (4) 
fedearen aitormena (22); fedearen aitormenaren (4); fedearen alde (5); fedearen bidez (6); fedearen doktrinarako (4); fedearen kontra (6); girixtino 
fedearen (5); kristau fedearen (12) 
fedeari esker (25); fedeari uko egin (6)] 
 
fededun 1 izond fedea duena; kristau fedea duena. Bazen Jopen emakume fededun bat, Tabita izenekoa. Fabrikak eta 
meatzeak izan arren, euskaldun fededun iraun zuen Itsasondok, onerako nahiz txarrerako. Euskaldun fededun xumeren kaltetan. Gauza 
bati erreparatu izan diot maiz: jende fededunak irri egiteko duen manerari. Ateo fededunek gauza ontzat daukate izatea, esistitzea, 
teologoek bezal-bezalaxe. Sinbologia femeninoa omen dute oinetakoek Freud, Jung eta beste sikoanalista fededun askok diotenez. Eta 
anarkista fededun bat bere ideien gezurpean harrapatzea ez da gauza zaila. Fededuna zen, eta sinesmenari tinko eusten zion. Gu 
fededunak eta kristauak gara. Euskaldun gazteen egitekoa, egundaino bezala, euskaldun eta fededun irautea zen. -Ez ginan zuhurregiak, 
atzerakoiegiak, fededunegiak? 

2 (izen gisa) Fededun edo fedegabe, aberats edo erromes, herritar edo atzerritar, denen egitekoa dela bakea. Zergatik Frantziako 
kardinale, apezpiku, apez eta fededun gehienek erregeen, enperadoreen, edozein buruzagiren baitan ezartzen duten itsutuki beren fede 
osoa. Fededun eta profeten odola isuri zuten. Lourdesera, kontsultatu dudan Philipe Aziz-en liburuak dioenaren arabera, hiru milioi 
fededun etortzen dira urtero, osasun bila. 100 milioi fededun baino gehiago dituen erlijioa. Egun hauetan, fededun edo fedegabe, 



aberats edo erromes, herritar edo atzerritar, denen egitekoa dela bakea. Eri den fededun bati komunioa eraman diot. Siria, Persia, 
Armenia edo Egiptoko fededun asko Nestorioren edo monofisiten kide bihurtu ziren. 

3 (izenondoekin) Fededun suharrak baitziren eta bihotz onekoak. Esanekoa zen, xaloa, zintzoa eta fededun sutsua. Maritain, 
Bernanos, Mauriac, Mounier, Congar, Journet edo don Sturzo bezalako fededun ausart batzuk. Tomista momifikatu edo fededun inoxent 
baten argumentuak ez zaizkit aski. Euskalzale suharra, mendigoizale hauta, fededun jarraikia, Seaska eta Ikastolen sustatzaile handia... 
Fededun laikoena. 

4 (hitz elkartuetan) Fededun-elkartearen bizimodua. Gutxitan ikusi da fededun-kongregazio bat aitorlekuan sartzeko gu bezain 
penatua. Koranean ere, judu eta kristauekin batera, sabatarrak fededun talde gisa aipatzen dira. Fededun fama zeukan herri batentzat. 
Euskaldun buraso langile fededun odola. 
[3] emakume fededun (3); euskaldun eta fededun (3); euskaldun fededun (19); fededun izaitea (4); fededun sutsua (3); fededun xintxo baten (4); 
kristau fededun (4); on eta fededun (3) 
errotik fededuna (3); gizon fededuna (3); osoki fededuna (3) 
fededunen artean (5); fededunen aurrean (3); fededunen otoitza (4); fededunen otoitzean (7)] 
 
fededundu, fededun(du), fededuntzen da/du ad fededun bihurtu. Hala jokatu baitu beti fanatizatu edo fededundu 
gabeko jendeak. 
 
fededuntze iz fededun bihurtzea. Egiaz, fededuntzearen miraria egokitu zitzaion. 
 
fedegabe 1 izond/iz federik ez duena. ik sinesgabe. Hegoaldeko Filipinetako malaysiar biztanle fedegabeak konbertituz. 
Heretiko fedegabeen zorakeria. «Estatubatuar fedegabeekin» eskuz esku ibili izanaz damutzen zela. Erromes fededun eta fedegabeak. 
Gaztetako ateismo porrokatua utzi, eta agnostizismoaren dotrina fedegabea hartu zuen arte. Egun hauetan, fededun edo fedegabe, 
aberats edo erromes, herritar edo atzerritar, denen egitekoa dela bakea. Musulmanen eta beste fedegabeen artera doazenak. Jakizue ni 
orduan fedegabea nintzela eta fedegabea izateaz ikaragarri harrotua, gainera. Fedegabeak balira, ez lirateke hona etorriko umeak 
bataiatzera. EAEko gazteen erdiak baino gehiagok fedegabetzat du bere burua. Fedegabe askok ukatzen dute izaki honen existentzia. 
Hirugarren aldiz fedegabeen lurraldeetara joaten ahalegindu zen. Bi urte igaro dira fedegabeak Bagdaden sartu zirenetik, baina galerak 
eta lotsa besterik ez dituzte izan, mujahidinen balentriei esker. 

· 2 izond irud Baina orduan Einstein heldu zen, urakan fedegabe eta suntsitzaile baten moduan. 
3 fedegabeko izond/iz fedegabea. OK Expressoan poesiaren grina ez da galdu, hori euskaldun fedegabeko hori! Nago ez direnez 
gure aintzindariak beldur fedegabekoez eta ere mahometano eta juduez. Egungo fedegabekoen artean erromes gabiltzanon bizitza 
fedetsuan. San Joanek bere Ebanjelioa fededunei zuzentzen die, eta fedegabekoei ere bai. joera baztertzaileak izan zituen paganoen, 
herejeen eta fedegabekoen aurrean. 
[3] fedegabeen artera (7); fedegabeen artera joan (3); fedegabeen lurraldeetan (4)] 
 
fedegabekeria iz fedegabetasun gaitzesgarria. Fedegabekeria gure artean, haien artean baino krimen handiagoa da. 
Fedegabekeria, azpikeria, ankerkeria, lizunkeria darie Dolmancéren ezpainei. Itzul zaitezte niregana, seme urrutiratuok, eta neuk 
sendatuko dizuet zeuen fedegabekeria. 
 
fedegabeki adlag federik gabe. Arazo hauek eta giza bizitzan suertatzen diren beste hainbatek sarri eramaten dituzte gizakiak 
fedegabeki sinestera Probidentziaren ordenak ez gaituela gobernatzen. 
 
fedegabetasun iz federik eza, fedegabearen nolakotasuna edo egoera. Erromako Elizako basailu leialtzat baitzuen 
bere burua, halako suertez, non bere aurkako iraintzat hartzen baitzituen heresia eta fedegabetasuna...! Hi ere fedegabetasunaren 
zalditik egozteko, nola egotzi baitzuen zorioneko egun batean Saulo, apostoluen apostolua... 
 
fedegabezia iz fedegabetasuna. Haien begietara sionistak fedegabeziaren errudun baitziren. Fedegabezia antinomikoaren 
aitorpen klasiko bilakatu dena. Gogoaren eta arrazoimenaren utzikeria eta fedegabeziagatik. 
 
fedegalgarri izond fedea galarazten duena. Filologo edo hitz-maite ona, izan ere, fidakaitz eta sinesgogor amorratua baita 
dotrinanteekiko, fedekalte eta fedegalgarria, letrazko irudipen engainagarrien ezeztatzailea. 
 
fedekalte izond fedeari kalte egiten diona. Filologo edo hitz-maite ona, izan ere, fidakaitz eta sinesgogor amorratua baita 
dotrinanteekiko, fedekalte eta fedegalgarria letrazko irudipen engainagarrien ezeztatzailea. Bere baitan daraman su fedekalte hura 
ilauntzen uztea. 
 
fedekide iz fede bereko pertsona. Fedekideek mendi malda elkorretan gora ekin zioten egunsentiko argi-dirdai goibelean. Eta 
hor baitzen gure euskaltzainkide Karmelo Etxenagusia Bilboko Apezpiku-lagun Durangoarra, adiskide eta fedekide batzuek adierazi diogu 
honi, menturaz delako azterketaren argitaratzeak emanen diela Euskal bost diosesien arduradunei, elkarrekin sail berri bati denak batean 
lotzeko asmoa. 
 
federakunde [17 agerraldi, 14 artikulutan] iz federazioa. Jai Batzordea talde mistoa da; udal ordezkariek eta Bilboko 
Konpartsen Federakundeak osatzen dute. Frantziako pilota federakundeak bere buru lehen edo presidenta hautetsiko du Baionan 
larunbat huntan. Nazioarteko pilota federakundearen buru da Dominique Boutineau. "Herriak eta Populuak Elkarturik" federakundearen 
kondu, udako unibertsitate bat iraganen da Baionan agorrilaren 20-etik 24-erat. 
 
federakuntza [84 agerraldi, 4 liburu eta 63 artikulutan] iz federazioa. Europako Federakuntza jaio nahiaren altzo 
birtualean. Federakuntzaren Festak oihartzun eskasa ukan zuen euskal lurretan. Euskadiko Arraun Federakuntzak prentsaurreko batean 
azaldu zuen atzo Kontxan gertatua. Euskal Herrian iraganen dira "Régions et Peuples Solidaires" federakuntzaren udako unibertsitatea 
eta kongresua. EMAK-HOR-en lendakari den Jean Ithourriari eman dio Frantziako Batasunen Federakuntzaren medaila. 
[3] elkarteen federakuntza (3); mus federakuntza (3); mus federakuntzak (5); pilota federakuntzak (5); mus federakuntzan (3)] 
 
federal 1 izond lurralde beregain batuez osatua. Errepublika handiegi bat ezin da despotismotik libratu, errepublika federal 
txikietan zatitzen eta elkartzen ez bada. Unibertsitateei estatu federalak ematen zizkien laguntzak mantentzea eta handitzea. «Herrien 
Europa federalak baizik ez ditzake konpondu Europa osoaren barne eta kanpo arazoak», dio RPSek. EB-IUren eredua «atxikimendu 
libreko» Estatu Federala litzateke. Arazo konstituzional bat zuela bere baitan, nolabaiteko batasun federal baten bidez bakarrik konpon 



zitekeena. Estatu Batuak beren historiagatik konprometituta zeudela printzipio federala onartzera. Alemaniako sistema federalaren 
erreforma egitasmoari. Eredu federal batetik konfederal batera pasatzeko erabakia hartzea. Egitura federala nahi zuen Aranak 
Euzkadirendako. 
2 estatu federaleko egitura zentralari dagokiona. Urtean zenbait bider, txekeak bidaltzen nizkion gobernu federalari, 
estatuari. -Badakite bi gobernuek, federalak eta probintzialak, gurekin kontatu behar dutela. Erakunde federal berbera dela alkoholaz, 
tabakoaz eta suzko armez arduratzen dena. Mexikoko barruti federaleko komisaldegi batean. Mexikoko Epaitegi Federalak. Politika 
horren bidez, Erreserba Federalak prezio merkeetan birfinantzatzeko aukera ematen zien bankuei. Bloc Quebecoisek gehiengoa lortu du 
herrialdean, hauteskunde federaletan. Eskuduntza federalen eta ez-federalen inguruko banaketa. Laguntza federal egokirik gabe, 
unibertsitateko ikerkuntzaren maila ahuldu egingo litzateke. Züricheko Goi-Eskola Tekniko Federalean. Ondorio horiek aurrekontu 
federalak hartu zituen gehienbat bere gain. Belgikako Polizia Federalak. Agente federalek berehala hartu zuten kasuaren ardura. 

3 federazioari dagokiona. CDUko presidente federala, Angela Merkel, emaitza «izugarriaz» mintzatu zen. Esan zuenez, IUko 
zuzendaritza federalak EBren asmoak ezagutzen ditu. IUren exekutiba federalean. Pierre Favraud Alderdi sozialistako Ipar Euskal Herriko 
idazkari federala. Gurea alderdi federala da. 

4 federalismoaren aldekoa dena. ik federalista 2. Indar handia hartzen ari dituk "errepublikazale federalak". Erregerekin 
edo Errege gabe, federalak izan zein konstituzionalak, hemen Espainia legebakar isabelinoa zetorkiguk. 
[3] auzitegi federal (6); epaile federal (4); eredu federal (4); errepublika federal (4); estatu federal (18); europa federal (6); sistema federal (5) 
batzorde federala (4); egitura federala (6); eredu federala (10); errepublika federala (6); erreserba federala (6); estatu federala (15); gobernu federala 
(6); sistema federala (4); zipre estatu federala (3) 
aebetako erreserba federalak (7); agentzia federalak (4); auzitegi federalak (3); batzorde federalak (8); bulego federalak (3); epaitegi federalak (3); 
erreserba federalak (47); estatu federalak (6); gobernu federalak (22); idazkari federalak (3); polizia federalak (4); txapeldun federalak (3) 
agentzia federalaren arabera (3); alemaniako errepublika federalaren (3); batzorde federalaren (3); errepublika federalaren (8); erreserba federalaren 
(22); erreserba federalaren bilera (3); espainiako errepublika federalaren (3); estatu federalaren (7); europa federalaren (3); gobernu federalaren (8); 
gobernu federalaren esku (4); sistema federalaren (3) 
erreserba federalari (3); gobernu federalari (5) 
zuzendaritza federalean (6) 
aebetako erreserba federaleko (4); agentzia federaleko (4); barruti federaleko (3); errepublika federaleko (3); erreserba federaleko (34); erreserba 
federaleko buruak (7); erreserba federaleko presidenteak (9); gobernu federaleko (6); polizia federaleko (3); 
 
federalismo iz estatu federalen sistema politikoa. Nazionalismoen sendagailu bakarra Federalismoa dela behar genuke 
denok orozbat onetsi. Hori baita funtsean hautsi-mautsien bidea, elkarrizketaren bidea, federalismoaren bidea. Proposamen hori 
«koherentea» da EBk duen bizikidetza proiektuarekin, hots, libre atxikitutako federalismoarekin. Atxikimendu libreko federalismoaren 
alde. EB-IUren Atxikimendu libreko Federalismorako proposamena ere osoko zuzenketa gisa kalifikatu zuen Mahaiak, Madrazoren 
alderdiak begi onez ikusten ez bazuen ere. 
[3] atxikimendu libreko federalismoa (4); atxikimendu libreko federalismoaren (7); atxikimendu libreko federalismorako (4)] 
 
federalista 1 izond federalismoaren araberakoa. EB-IUren proposamen federalista. Estatuaren eraikuntza federalista 
defendatuko zutela esan zuen. Planteamendu europazale edo federalistak. Irailean da aurkeztekoa erreforma federalista. 

· 2 izond/iz federalismoaren aldekoa dena. ik federal 4. Alsaziar, Bretoin, Ipar Euskal Herritar eta Kataluniar, Kortsikar, 
Okzitaniar eta Saboiar alderdi autonomista eta europar federalistek. Galeusca koalizioa Bayrouren talde federalistan sartzea aztertzen 
ari dela. [Gorteak] alde bakartasunez autodeterminaziorako eskubideaz baliatzeko aukera ukatu zion Quebeci, federalisten pozerako eta 
subiranisten atsekaberako. Ezker abertzale eta independentistako jendea, subiranistak, federalistak, konfederalistak [...]. 
 
federalizazio iz federal bihurtzea, federalismoa ezartzea. Autogobernua Estatuaren federalizazio prozesuan garatua 
izateko proposatzen duen testu bat. 
 
federatu, federa, federatzen 1 da/du ad federazio batean bildu. (lurraldeak) Konderriak probintzia multzo batean 
eraldatzeko eta horiek zazpi Herbehere batuen Errepublika batean federatzeko. 

2 (taldeak) EMA-k nahi ditu ezker abertzaleak federatu bere baitan. Jokalariek lehiaketetan parte hartzeko Errioxara, Nafarrora, 
Kantabriara edo Ipar Euskal Herria joan beharko lukete federatzera. Topagunean federatutako euskara elkarteek. 
3 (era burutua izenondo gisa) Espainiako Bigarren Errepublikaren hastapenetan Euzkadiko Errepublika federatua sortzeko 
ahaleginetan parte hartu zuen. Estatu federatuetako edo erkidego konstituzionaletako ordezkari batzuk. Kooperatiba federatuen 
fakturazioa %4,8 hazi da. Egitasmoak hiru arlotan eragin nahi duela adierazi zuen Amenabarrek: eskola kirola, kirol federatua eta jolas 
kirola. Federatuek dituzten abantaila berak izango ditu txartelaren jabeak. Federatu txartela izatea. 
 
federatzaile izond federatzen duena. Euskarazko ikasmaterialgintzari doakionez, Euskal Herriko pedagogia zentroa da IKAS ; 
haren eginkizun federatzailea berresten dugu. Hizkuntza Kontseiluak biltzen ditu botere publikoen ordezkariak, egitura federatzaileen 
eta euskalgintza elkarteen ordezkariak. "Kantuketan" programarekin egin duen bezala EKEak nahi du bizpahiru urtetako beste proiektu 
federatzaile eta sortzaile bat abiatu. 
 
federazio [1903 agerraldi, 21 liburu eta 920 artikulutan] 1 iz federatzea. ik federakuntza; federakunde. 
(lurraldeena) Jakin gabe zer izanen den zuzen bihar Europako Batasuna: ala Federazio ala konfederazio ala elkargo. Errusiako 
Federazioko hainbat errepublikatako buruak. Oraindik federazioarenak diren eskuduntza batzuk Flandesera igaroko dira aurki. 
Konstituzioak Federazioaren eta lander-en arteko agintearen banaketa arautzen du. Federazioaren eta lander-en arteko harremanak 
aldatuko dituen erreforma. Zipreko Errepublikak eta [...] Zipreko Errepublika Turkiarrak (1983) Suitzakoa bezalako bi estaturen 
federazioa osatuko lukete. Portugalekin federazioa nahi zutenek. 

2 (taldeena) Federazioko kideek. Eusko Alkartsunak Herrien eta Eskualdeen Elkartasuna (RPS) federazioko kide dela. Convergencia i 
Unio federazio nazionalistako idazkari nagusi Josep Antoni Duran Lleidari. Zapaterok federazioetako buruak alderdiaren zuzendaritzatik 
kanpo uzteko asmoa du. Federazioko kooperatiben fakturazioak %4,8ko hazkuntza izan zuen joan den urtean. 1882an, Bouvilleko 
armadoreen eta negozio-gizonen federazioa sortu zuten. Gremioen Federazioak grebarako deia egin zuenean. Eugenesia-erakundeen 
nazioarteko federazioaren buru gisa. Etorkinen elkarteek federazioa sortu dute Nafarroan. ELAko metalgintza federazioak. Nafarroako 
CCOO sindikatuko Irakaskuntzako Federazioak atzo jakinarazi zuenez. Gipuzkoako Ehiza Federazioaren eta baserritarraren artean. 
Kazetarien Nazioarteko Federazioak. Saiatu dira ESAITekoak Euskadiko eta Nafarroako federazioetako arduradunekin biltzen. Erabakia, 
ordea, astelehen gauean hartu zuen federazioko zuzendaritzak. Federazioen Arteko GRAVN Txapelketaren azken finalak bihar jokatuko 
dira Amurrioko frontoian. Manuel Rdez. de Mendarozketak, gaztetatik Federazio Anarkista Iberikoan egonak. 

3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Euskadiko federazio Kopa. Alaves-Reala Federazio Kopako finalerdia. Gaur A 
Federazio Ligako beste estropada bat jokatuko da 17:00etan, Hondarribian. 

4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Frantziako Pilota Federazioa berezko pilotariekin bildu da. Euskadiko Atletismo 
Federazioak. Euskal kirol federazioak nazioarteko federazioetan presente egoteko legez besteko proposamena eztabaidatu zuten atzo 
Eusko Legebiltzarreko osoko bilkuran. Era berean, Nazioarteko Boleibol Federazioa nabarmendu zuen; «hor estaturik gabeko 27 naziok 
parte hartzen dute». Euskadiko Herri Kirol Federazioaren ikurra. Euskal Mendizale Federazioko Ramon Garate medikuari. 
[3] euskadiko federazio (8); euskadiko federazio kopa (4); euskadiko federazio kopako (4); euskal federazio (4); federazio kopa (8); federazio kopako 
(9); federazio kopan (4); federazio liga (21); federazio ligak (6); federazio ligako (28); federazio ligan (31); federazio ligan aritu (5); federazio 
sindikalak (3); kirol federazio (3);; munduko federazio sindikalak (3); nazioarteko federazio (6) 



espainiako federazioa (9); euskadiko federazioa (9); federazioa sortu (5); federazioa sortzeko (3); frantziako federazioa (3); futbol federazioa (5); 
ikastolen federazioa (5); kataluniako federazioa (7); kataluniako irristatze federazioa (4); nafarroako federazioa (3); nazioarteko federazioa (6); 
patinaje federazioa (3); pilota federazioa (6); surf federazioa (4) 
abesbatzen federazioak (4); alemaniako federazioak (3); arraun federazioak (4); atletismo federazioak (23); automobilismo federazioak (13); 
autonomoen federazioak (3); bela federazioak (3); belgikako federazioak (4); danimarkako federazioak (4); eaeko kirol federazioak (3); egiptoko 
federazioak (3); elkarteen federazioak (22); enpresaburuen federazioak (5); enpresen federazioak (5); eskubaloi federazioak (5); espainiako atletismo 
federazioak (6); espainiako federazioak (42); espainiako futbol federazioak (13); espainiako taekwondo federazioak (3); espainiako udalen federazioak 
(3); espainiako udalerrien federazioak (5); europako eskubaloi federazioak (4); euskadiko atletismo federazioak (7); euskadiko federazioak (20); 
euskadiko futbol federazioak (4); euskal federazioak (6); euskal herriko federazioak (4); euskara elkarteen federazioak (14); federazioak antolatutako 
(4); federazioak atzo (18); federazioak atzo eman (4); federazioak atzo iragarri (4); federazioak atzo jakinarazi (5); federazioak egin (3); federazioak 
erabaki (4); federazioak hartutako (4); federazioak helegitea aurkeztu (4); federazioak jakinarazi (4); federazioak jarritako (3); federazioak onartu (3); 
frantziako federazioak (8); frantziako futbol federazioak (3); frantziako pilota federazioak (4); futbol federazioak (45); gipuzkoako federazioak (10); 
herri kirol federazioak (8); ikastolen federazioak (6); ingalaterrako federazioak (3); irristatze federazioak (18); kataluniako federazioak (6); 
kataluniako irristatze federazioak (9); kirol federazioak (20); kontsumitzaileen federazioak (3); merkataritza federazioak (3); nafarroako federazioak 
(12); nafarroako pilota federazioak (3); nazioarteko atletismo federazioak (5); nazioarteko automobilismo federazioak (8); nazioarteko federazioak 
(33); nazioarteko futbol federazioak (9); nazioarteko irristatze federazioak (6); patinaje federazioak (4); pilota federazioak (16); saskibaloi federazioak 
(4); taekwondo federazioak (3); txirrindularitza federazioak (14); udalen federazioak (3); udalerrien federazioak (5) 
espainiako federazioan (5); federazioan sartzeko (4); federazioan sartzeko eskaera (3); federazioan tokia (3); futbol federazioan (3); judo federazioan 
(3); nazioarteko federazioan (13) 
pilota federazioarekin (3) 
atletismo federazioaren (4); automobilismo federazioaren (3); ehiza federazioaren (3); errusiako federazioaren (3); espainiako federazioaren (11); 
espainiako futbol federazioaren (3); euskadiko federazioaren (7); federazioaren erabakia (3); federazioaren kide (3); federazioaren zuzendaritzan (3); 
futbol federazioaren (6); herri kirol federazioaren (4); judoko federazioaren (3); kataluniako patinaje federazioaren (3); kirol federazioaren (4); 
nafarroako federazioaren (4); nazioarteko federazioaren (10); patinaje federazioaren (4); pilota federazioaren (5) 
espainiako federazioari (3); federazioari dagokio (4); federazioari igorri (3); frantziako federazioari (4); futbol federazioari (7) 
kirol federazioek (3); pilota federazioek (3) 
euskadiko kirol federazioen (3); euskal federazioen (3); euskal kirol federazioen (10); federazioen batasunak (8); federazioen batasuneko (7); 
federazioen batasuneko presidenteak (3); kataluniako kirol federazioen (6); kirol federazioen (25); kirol federazioen batasunak (7); kirol federazioen 
batasuneko (7); nafarroako federazioen (4) 
nazioarteko federazioetako kide (3) 
nazioarteko federazioetan (11) 
atletismo federazioko (7); automobilismo federazioko (7); bizkaiko federazioko (3); ccooko metaleko federazioko (3); elako hainbat federazioko (3); 
elkarteen federazioko (5); erakundeen federazioko (3); errusiako federazioko (6); espainiako atletismo federazioko (4); espainiako federazioko (16); 
espainiako federazioko presidenteak (4); espainiako futbol federazioko (14); euskadiko federazioko (9); euskadiko xake federazioko (4); euskal 
mendizale federazioko (4); federazioko arduradun (8); federazioko arduradunak (4); federazioko arduradunek (4); federazioko buru (7); federazioko 
buruak (4); federazioko diziplina batzordeak (4); federazioko fitxa (3); federazioko idazkari (14); federazioko idazkari nagusi (8); federazioko idazkari 
nagusiak (3); federazioko idazkariak (4); federazioko kide (11); federazioko kideak (7); federazioko kideek (3); federazioko lehendakari (7); 
federazioko lehendakaria (15); federazioko lehendakariak (10); federazioko lehendakariaren (3); federazioko lehiaketa (5); federazioko lehiaketa 
batzordeak (3); federazioko presidente (29); federazioko presidentea (14); federazioko presidenteak (28); federazioko presidentearen (3); federazioko 
zuzendari (6); frantziako federazioko (4); frantziako futbol federazioko (3); futbol federazioko (28); futbol federazioko presidenteak (4); gipuzkoako 
federazioko (6); gipuzkoako kofradien federazioko (6); herri kirol federazioko (4); ikastolen federazioko (3); irristatze federazioko (5); kataluniako 
patinaje federazioko (4); kimika federazioko (4); kirol federazioko (4); kofradien federazioko (8); medikuen federazioko (3); mendi federazioko (3); 
mendizale federazioko (4); metaleko federazioko (5); metalurgia federazioko (3); nafarroako federazioko (9); nafarroako futbol federazioko (3); 
nafarroako pilota federazioko (3); nazioarteko automobilismo federazioko (3); nazioarteko federazioko (12); nazioarteko federazioko kide (4); patinaje 
federazioko (5); pilota federazioko (11); pilota federazioko presidente (4); ugtko kimika federazioko (4); xake federazioko (9); 
federazioneak antolatu (4); frantziako federazioneak (4) 
europako federaziotik (3)] 
 
fedetsu izond fedez betea. Bai gaur egungo fedegabekoen artean erromes gabiltzanon bizitza fedetsuan eta bai betiko 
atsedenaren egonkortasunean. Erakuts diezaiegun apaizei, gure ankerkeriaren bidez, eurak bezain fedetsuak garela. Gaur demokrata 
zintzo diren hauek, nola zuritu orain atzoko beren ibilera fedetsuak erakunde iraultzaile "kriminal" batean? Partidako bigarren zatia 
ahaztuz, bilbotarrek fedetsu ekin zioten luzapenari. 
 
feedback (orobat feed(-)back) 1 iz kausen eta ondorioen arteko eragin trukea. Entzulearen esku-hartzea eta 
feedbackaren ezinbesteko garrantzia. Ikusgarri publiko guztietan da komenigarria erantzuna edo feedbacka. Kontuan hartu jendeak 
erantzuna emateko, aipatutako feedback-a lortu behar dela, eta horrenik izaten dela geltokietan, trenaren zain zaudenean. Gainera 
feedback-a sortu da disketxearen eta bisitarien artean. Ikus-entzunezko Kontseiluko presidentearen arabera, «oso tresna ona» izan zen 
hura eta «feed-back ona» sortu zuen. Argazkilarien eta musikarien arteko feedback-ari etekina atera nahi genion. Kasu askotan 
ikertzaileen teorien artean eta gizartearen artean «feed-back» urria dagoela esan zuen. Informazioa emateko eginkizun hori begietako 
giharren feedback-ari ez baina garunetik ateratako seinale eferenteari behar zaio esleitu. Bi merkatu horiek, gainera, erlazionaturik daude 
erabat feedback edo berrelikatze efektu sakonen bidez. Kalkulatu egiten baitu, eta ez hartaz espekulaziorik edo ametsik egiten, bere 
emaitzen arabera auto-zuzentzen baizik (feed back), eta, beraz, ezin du huts egin; robotak aieru beharrik ez. 

2 (hitz elkartuetan) Feedback-begizta asko eta beste hainbat automatismo ikusten ditu kontrol-ingeniariak, eta konputagailu-
diseinatzaileak, berriz, bere esperientzia balia dezake garuna ulertzeko. Prozedura horri "Feedback prozedura" esaten zaio eta zirkulu 
batez irudikatzen da. 
 
feeling iz sentipenezko harremana. Ordurako Almeida eta bion arteko feeling delakoa ona zen eta, ulergarria irriarena. Feeling 
handia sortu zen bion artean. Langerren iritzian, adierazgarritasuna beti dago artelanetan, eta berdin dago, gainera, artelan guztietan: 
sentipenak (feeling-ak) adierazten dira; adierazpena forma abstraktu bat gauzatzea da, eta forma hori da feeling-ari forma sinbolikoa 

ematen diona. · Camiloren feeling-a eta apoteosia kontzertuaren atzetik etorri ziren, bi eskupekoetan. 
 
feiros izond ipar hauskorra. Euskal Herrira jin ditaizken Nazio arteko lantegi haundiek abantail zonbait ekartzen dituzte 
irudiarentzat eta ekonomi garapenarentzat [...] bainan ez da ahantzi behar biziki feirosak direla. Lekuko lantegiak, berdin feiros izanik 
ere, Euskal Herriko Ekonomiaren zimendu dira. 
 
fekula iz landare batzuetatik ateratzen den gai almidoiduna. Ia segurua da patata fekula lapurtu duela. Ogia oretzeko 
balio zuen, fekula eta azukrea dituelako. 
 
felazio (orobat fellatio g.er.) iz zakila ahoaz kitzikatzea edo harrotzea. Futbol zelai zaharrean autoa aparkatuta, 
hantxe egin zion Trinik estreinako felazioa Txiruri. Felazio goxo eta amultsua egiten hasi zitzaion. Gizonezkoak, orduan, labana atera eta 
lepoan jarri zion, eta felazio bat egitera behartu zuen. Biluz-biluzik baina moja-burukoa kendu gabe, fellatio zoragarri bat egin zionean. 
Begiak itxita zegoela ikusi nuen, hain ondo ari zitzaion Maite felazio lanetan. 
 
feldespato iz aluminio eta sodio, potasio, kaltzio edo bario silikato bikoitzez osatutako mea. Edertasun 
harrigarriko feldespato-harrobi batean. 
 
feligres iz eliztarra. Nolatan sortu zen, ene feligres leitzar maiteok, hor nonbait egiten duten hiru behien tributoaren besta ponposa? 
 



felino iz katuaren familiako zernahi espezieko animalia. 17 abelgorri-mota, 60 felino, 8 saguzar, 89 suge, 315 tximino, 
40 pakidermo, 667 hegazti-klase, 3.005 kakalardo, 89 armiarma, 15 arkakuso... denetara: 8.754 buru. Makurtu egin zen bere ipurtalde 
boteretsua erakutsiz, katamarran hurbildu zitzaidan benetako felino baten gisa... eta orduan hasi zen onena. 
 
felpa iz belusaren antzeko ehuna, gehienetan kotoizkoa, xukaderak eta kidekoak egiteko erabiltzen dena. 
Gizona eseri eta atzerantz etzan zen, felpa berde laztuaren kontra. Rachel felpazko bainu-soinekoz jantzita zegoen artean. Kontu handiz 
eseri zen felpazko sofaren gainean. Haren esku-eskuina, felpazko eskularru batean sartua, bularra igurzten hasi zitzaidan. Felpa gorrizko 
oihal logaletu batek loroaren kaiola estaltzen zuen. 
 
felpudo iz lanpasa, ate zirria. Eskailera eta felpudoaren gainean oinatz zurbila utzirik. 
 
feltro (orobat fieltro g.er.) 1 iz artile hondarrak estu tinkatuz, ehundu gabe egiten den oihal mota. Ibiltzean 
ez zuen batere zaratarik egiten, feltroa zapaltzen ari balitz bezala. Bigarren solairuan kasinoa, eta han erruleta-mahaiak eta bigungarriz 
bildutako dadoak feltro berdearen gainean punpaka. Sonbreirua feltro grisekoa zen, J.B._Hotson markakoa barreneko oihalean irakurtzen 
zenez. Lepoan bereizgarri politenak distiratzen du: gurpil hegaldun bat, feltro more eta urdinarekin apaindua. Botak eta feltro urdin ilunez 
egindako jaka laburra aldean. Sabai altu-altua, feltro gorriz eta alfonbra paregabez estaliriko marmolezko zola, eta tapiz kurdu bikainekin 
apaindutako paretak. Tipo bat, hogeita sei urte ingurukoa, feltrozko kapela buruan, kordoi bat duena xingola ordez. Feltrozko kapela 
malgua. Bizkarra makurtu zuen feltrozko txapinak hartzeko. Zelaren azpian, bizkar oso-osoa estaliz, feltrozko zaldi-estalki bat zuen. 
Feltro trinkoaren antzeko bilakatu zitzaizkion ileak. 

2 (hitz elkartuetan) Feltro-zarata handi bat eginez lurra jo oihalak, Max estali, eta ehun astunaren azpian desagerrarazi zuen. 
Berehala eroriko zaizue lurrera, feltro-hotsez. 
[3] feltrozko kapela (15); feltrozko kapela bat (3); feltrozko kapela buruan (3)] 
 
femenino 1 izond bi genero dituzten hizkuntzetan, genero markatuari dagokiona. Eguzkia femeninoa da 
alemanez, jakina, baina andrazkoa da mundua alemanez ikusten dutenen iruditerian. Gure lurra, gure natura ere, femeninoa baita. Hotsa 
aldatzeaz bat hitzaren balio morfologikoa aldatzen baita maskulinotik femeninora edo alderantziz. 

2 ernaldua izateko organoak dituenari dagokiona. Zilarbizia, beren ekitaldirako, ezinbestekoa omen zen, zeren eta espiritu 
finko lurrungarria da, hau da, printzipio femeninoa. 

3 emakumeari dagokiona, emakumezkoa. Itzulipurdika eta herrestan iritsi nintzen Sewastengo plazaraino, non, erdi aldean 
geldituz gero, irudi femenino bat ikusi bainuen niregandik gertu. Eta oina oinetakoan sartzen denez, sinbologia femeninoa omen dute 
oinetakoek. Anders Zornek unibertso femininoa eratzen du harkaitzean, uraren ondoan. Julia: izen berezia, femeninoa, Erromatarren 
garaitik datorkiguna. Orduan, filmeko protagonista maskulinoak protagonista femeninoa besarkatzen zuen berriz, haren ezpainetan 
ezpain. 
 
feminismo iz emakumearen eta gizonaren eskubide berdintasunaren alde egiten duen doktrina. Abortuaren, 
homosexualitatearen eta feminismoaren aurkakoa. «Muturreko feminismoa» kritikatu du Vatikanoak. XX._Mendean, feminismoaren 
bultzadaren ondorioz, zenbait alorretan gender-studies direlakoak garatu dira. Ezen garai hartan feminismoak berebiziko indarra hartu 
zuen. Feminismoaren aldeko mugimenduak. Ez dago feminismo bakarra, hainbat mugimenduri feminismo izena ematen baitzaie. 
Feminismoak nahiko onartuta dauka genero indarkeria. Eko-feminismoaren ildotik emazte laborarien egoera aztertu zuten. 
 
feminista 1 izond feminismoari dagokiona; feminismoaren aldekoa dena. Ikuspuntu feministatik. Urtegiaren 
kontrako solidarioen borroka, aldi hartan, borroka feministarekin nahastu zen. Halaxe zabaldu zen lesbianismo ideologiko bat, iraultza 
feminista gisa. Mugimendu feministako kideek. Eragileekin eta elkarte feministekin elkarlanean aritzeko beharra. Talde ekologistetan 
sarturik zebilen, kolektibo feministetan, komite internazionalistetan eta beste bizpahiru mugidatan. Maria de Maeztu Forum Feministak. 
Euskal Herriko Bilgune Feministak hainbat mobilizazio antolatu ditu egun horren karietara. 

2 iz feminismoaren aldeko pertsona. Estatu Batuetan feminista berriek hartu duten bidea, edo, feministek hartu duten bide 
berria. Susan B._Anthony [...] amerikar feminista eta sufragista aipatzen da hemen. Hainbat feminista taldek borondate politikoa eskatu 
diote Jaurlaritzari, bere eskuduntzetan neurri «zehatz eta irmoagoak» har ditzan. 
[3] bilgune feminista (45); ekintzaile feminista (3);; kritika feminista (4); mugimendu feminista (6) 
bilgune feministak (76); feministak egindako (3); mugimendu feministak (12); talde feministak (6) 
bilgune feministako (25); bilgune feministako kideak (6); bilgune feministako kideek (8); guarrotxena bilgune feministako (3); mugimendu feministako 
(5) 
bilgune feministarekin (4) 
bilgune feministaren (16); bilgune feministaren ustez (4); borroka feministaren (3); mugimendu feministaren (7) 
mugimendu feministari (3) 
ikuspuntu feministatik (3) 
talde feministek (3) 
emakume feministen (4); emakume feministen koordinadorak (3); gipuzkoako emakume feministen (4)] 
 
feminitate iz emetasuna. Ez dago hitzik maskulinitate eta feminitate nahaste hura deskribatzeko. Zenbait gaietan, gai-jartzaileak 
gaia nondik, nola eta nora enfokatzen duen feminitateak leku handiago edo txikiago har dezake. 
 
feminizatu, feminiza, feminizatzen du ad izaera femeninoa eman. Hizkuntza feminizatzeko premia. 
 
feminizazio iz feminizatzea. Gure gizartearen feminizazioaz asko hitz egiten den arren. Kulturaren feminizazioa etorri da. 
Martxoaren 8rako prestatu ekitaldietan prekarietatearen eta pobreziaren feminizazioa izanen du hizpide ELAk. 
 
femoral izond femurrari dagokiona. Milosevicek zuntz haustura txiki bat du ezkerreko bizeps femoralean. 
 
femur iz izterrezurra. Izterrezur edo femurraren buruaren zehar-ebakiduran ikusten diren trabekulen antolamendua. Giza 
espezieak femurra luzatu eta pelbisa zabaldu eta laburtu egin behar izan zituen. Pelbisaren formagatik ondorioztatu dugu emakume 
batena dela eskeletoa, eta femur edo izterrezurrak argi uzten du tente ibiltzen zela, gure modura. Ajeak gainezka egiten zien-eta 
aldaketatik, saihetsetatik, femur leunetatik. Grinaren femur eta saihetsezurrak. 
 
fenciclidina iz gai haluzinogenoa, LSDa baino azkarragoa eta ahalmen analgesiko handikoa. Gehien 
kontsumitzen diren opioideak, ostera, morfina eta heroina dira eta azkenik, haluzinogenoetan, cannabisa, fenciclidina eta LSD dira 
herritarrek gehien hartu ohi dituztenak. 



 
Fender iz gitarra elektriko mota baten izen generikoa. Fender klasikoak sabela dantzan ipintzeko moduko uhinak sortzen 
zituen. Mikelek Trace Elliota piztu eta Fenderra hartu zuen lepoan. Tinsley Ellis gitarra jotzaile fina dugu; Gibson eder bat baliatu zuen 
kontzertu osoa egiteko (ez Fenderrik, ez akustikorik, ez pedalik). 
 
feniar iz ingelesen mendekotasunaren aurkako irlandar alderdiko kideei ematen zitzaien izena. -Mendi-
maldatar eta feniar horiek abilegiak ere badira, nire iritzirako -esan zuen Henchy jaunak-. Mendi-maldatarrak (Hillside men) feniarrei 
esaten zieten. 
 
fenilzetonuria iz fenilalaninaren metabolismoaren nahasmendua, adimen urritasunarekin lotzen dena. 
Arazo metabolikoek (fenilzetonuriak, esate baterako) edo mekanikoek (hidrozefaliak) sortua izan daiteke autismoa. 
 
fenix 1 iz fenix hegaztia. Fenixek su hartzen dute hiltzeko garaia iristen zaienean eta berriro jaiotzen dira beren errautsetatik. 
Bere errautsetatik birsortua, Fenixa bezala. -Hori fenix bat da -esan zuen Riddlek, zuhur hegaztiari begiratuz. Izaki liluragarriak dira 
fenixak! 

2 fenix hegaztia elezaharretako hegaztia, hilez gero bere errautsetatik berpizten omen zena. Fenix hegaztiaren 
moduan sortzen den txoria ei da Bilbo. Fenix hegaztiaren gisakoa da, ordea, nobela; beti irteten da bizirik bere errautsetatik. 
 
feniziar izlag/iz Feniziakoa, Feniziari dagokiona; Feniziako herritarra. Mendebaldean sortua zen feniziar kolonia 
bat. Tximino handi bat erosi omen zien feniziar saltzaile batzuei. Kartagok hartu zuen feniziar kontraerasoaren gidaritza. Landarediaren 
jainko feniziarra da Adonis. Alfabeto feniziarra Biblosen asmatua irakatsi zien greziarrei. Feniziarrak izan ziren Gizarte Siriakoaren 
ordezkari. Egun batean, feniziarrak iritsi ziren, ontzi beltz batean gauza zoragarriak zekartzatela. Etruskoen eta feniziarren baseak 
Mediterraneoaren ekialdeko muturrean. Gramofonoko diskoa han ari zen jiraka brontzezko fenix baten ondoan. 
 
feniziera iz antzinatean Fenizian mintzatu izan zen hizkuntza. Egoera onean edo txarrean dauden hititerazko eta 
fenizierazko hainbat aztarna. 
 
fenol iz bentzenotik eratorritako kristalki zuria (C6H5OH), urkorra eta pozoitsua, antiseptiko gisa 
erabiltzen dena. Fenol lurrun kirats gaitzak jasanez. Usaindu duzu bagoi hauek hanpaturik dituen fenol usaina, kolera hor nonbait 
den seinale. Fenolaren deribatu kloratu baten fabrikazioan lortzen den azpiproduktua. 
 
fenolftaleina iz fenolaren eratorria, azidotasunaren erakusle gisa erabiltzen dena. Fenolftaleinarekin tratatu 
nuen: basikoa zen, potasio hidroxidoa zen. 
 
fenoliko izond fenolarena. 1940 aldera, kopal arkaikoak, garestiak eta gerra bitartean hornitzen zailak, erretxina fenoliko eta 
maleiko hartarako egokitu batzuez ordezkatu ziren. Osagai oligosakaridoren bat edo osagai fenolikoren bat izaten dute produktu 
prebiotikoek. 
 
fenologia iz klimatologiaren adarra, urtaro aldaketekin loturik dauden gertakari biologikoak aztertzen 
dituena. Han bai baitute "tenpora" deitu egitarau bat, eguraldiarekin zuzenean ez baina, fenologiarekin lotuta daukatena. 
 
fenomenal izond ikaragarri ona. Fenomenala da pentsatzea zeure biziaren aktore zarela. 
 
fenomeniko izond fenomenoarena, fenomenoarekin lotua. Abiapuntu fenomenikoa: emozio estetikoa. Kontzeptu 
materialak (fisikoak) termino fenomenikoen arabera definitzeak porrot egiten du, sentimen-ebidentziaren arabera enuntziatu fisikoak 
justifikatzeko ezin lor ditzakegun -indukzioaren arazoa dela eta- generalizazioak beharko genituzkeelako. Quale bat intentzionala ez den 
gogo-egoeren aspektua da, alegia gogoegoeren eite fenomenikoa, modu introspektiboan, lehen pertsonan, ezagutzen dena. 
 
fenomenismo iz ezaguera-gai bakarra fenomenoak direla dioen doktrina. Horri fenomenismo esaten zaio. 
Fenomenismoaren oinarrizko tesiaren arabera, kanpoko mundu materialari buruz esaten dudana nire hautemate-esperientziaren [...] 
mende dago. Haatik, fenomenismoaren eta errepresentazionismoaren aurrean hirugarren aukera bat har dezakegu kontuan, errealismo 
zuzena alegia. 
 
fenomenista iz fenomenismoaren aldeko pertsona. Beste alde batetik, zer esango luke orain fenomenistak behatuak izan 
ez diren iraganeko objektuei buruz?; ez zegoen akaso harririk Ilargian orain dela 65 urte?; ezinezkoa dirudi fenomenistak eskatzen dituen 
baldintzak -sentimen-datuetan oinarriturikoak- zehaztea. 
 
fenomeno 1 iz izadian gertatzen den zernahi gauza, giza oharmenari agertzen zaion zernahi gauza. ik 
gertakari. Ez dago beste fenomenorik zientziak bere metodoekin aztergai erabil dezakeena baino. Fenomeno hori eragiten duten 
legeak. Fenomeno honi izotz beltza deitzen diogu. Fenomeno honek baduela izen zientifiko bat, zeina den tirokatze kutsakorra. Droga-
menpekotasunaren fenomenoa aztertzeko. Komunikabideetan oihartzun izugarria duen botilakoaren fenomenoari. Globalizazioaren 
fenomenoa, nazioartekotze-prozesu horretan, aldaketa da jarraipena baino areago. Ezein teoriak, oraingoz, ez du autismoan ikusten diren 
fenomenoen espektro osoa hartzen. Gertaera edo fenomeno bati buruz batek duen iritzi edo sentipen bat. 

2 (izenondo eta izenlagunekin) Hotsa entzumenaren bidez soma daitekeen fenomeno fisikoa da. Eguzkia, Artizarra eta Lurra 
lerro berean jartzen direnean gertatzen da fenomeno astronomiko hau. Ikusi behar da ea ez ote den fenomeno natural soila. Irrati 
libreena ez zen fenomeno marjinal bat. Urratsez urratseko eraldakuntza linealezko prozesutzat jotzen dira fenomeno biologikoak. William 
A._Christian ikerlari iparramerikar bat da, fenomeno erlijiosoetan espezializatua. Baztertze-fenomeno masiboak gerta daitezke aspaldi 
industrializaturiko eta nekez birmolda daitezkeen eskualdeetan. Analogiazko fenomenoak ez dira aldaketak. Politika arloan terrorismoa 
nazioarteko fenomenotzat hartua izango da gero eta gehiago. 



3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik fenomeniko. Tradizioaren adigaia esaterako: fenomeno-multzo bati [...] 
denborazko estatus berezia ematen ahalegintzen da. Fenomeno-zerrenda luzea sartzen da atal honetan. Lehenbiziko berri-emate horietan 
beretan ere argi dago fenomeno- eta sintoma-espektro zabala dagoela. 

4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Erlijioa, ezer izatekotan, gizarte-fenomenoa da, sinesmen eta praktika asko eragiten 
dituen zerbait. Erlijio-fenomenoari lehentasuna ematea eta hura interpretatzeko filosofiaz baliatzea. Bilakaera fenomeno guztiak 
gizabanakorengan hasten dira. Gure ikusmen-sistema begietara iristen zaizkigun argi-fenomenoetan zenbait erregulartasun atzeman eta 
interpretatzeko gauza dela. Egokitzapen-fenomeno horiek. Azti bat bailitzan pertsonen patuaren eta giza fenomeno hutsalen gainean 
gogoeta egiten. Giza fenomeno guztietatik hizkuntza da garrantzitsuena. 2004ko astronomia fenomeno ikusgarrienetako bat ikusteko 
aukera izango dugu: Venusen Igarotzea. Artizarraren Iragaitea fenomeno astronomikoaz gozatzeko aukera izango dugu gaur. Hizkuntz 
fenomenoan parte hartzen duten elementuak. Hizkuntzak elkartzen dituzten egokitasunak hizkuntza fenomenoaren alderdi bat besterik 
ez direla. Hizkuntza inoiz ez da gizarte gertaeratik kanpo existitzen, semiologia fenomenoa delako, hain zuzen. Guneak eta zitoplasmak 
zer parte duten bakoitzak zelula-desberdintze fenomenoetan. Tumoreak angiogenesis fenomenoagatik hazten zirela uste zuten lehen 
zientzialariek. "Zentzurik ezaren aurkako borroka alferrikakoa" definitu zuen Juan Garziak, orain urte batzuk, Bartleby fenomenoa. 

· 5 adlag primeran. Jaitsi beste zero bat... horrela bai, fenomeno. Morgan segarekin; fenomeno, tipoa. Dena fenomeno, aizue, ez 
alergiarik, ez barregarri utziko ninduen gauzarik. Orduan fenomeno, nik afaria ordaindu dinat, hik ordaindu iezadan tragoxka bat hortik 
zehar eta bale!. 

· 6 izond apartekoa. Ez zen txirrindulari ona: fenomenoa zen. Hura bai fenomenoa! -esaten zidan aitak. Baina non egon dira 
fenomeno hauek orain arte?" 
[3] fenomeno bera (4); fenomeno berezi (3); fenomeno berri (5); fenomeno berri bat (4); fenomeno berria (10); fenomeno bitxia (3); fenomeno 
fisikoen (4); fenomeno fisikoen datuei (3); fenomeno fonetikoa (7); fenomeno fonetikoak (9); fenomeno konplexuak (3); fenomeno natural (5); 
fenomeno sozial (6); fenomeno soziala (3); giza fenomeno (3) 
agoteen fenomenoa (4); fenomenoa aztertzeko (3); fenomenoa bera (3); fenomenoa izan (4); gertatzen den fenomenoa (5); globalizazioaren 
fenomenoa (3); kontrako fenomenoa (3) 
muturreko fenomenoak (4)] 
 
fenomenologia iz nabari daitezkeen fenomenoen analisiaren bidez izatearen eta kontzientziaren azalpena 
ematen duen eskola filosofikoa. Baina fenomenologiak ezin izan zituen elkartu Kantek erdibitu zituen bi munduak. Bide 
honetatik ezin da erlijioaren fenomenologia baztertu. Bere maisuaren, Husserlen, fenomenologiatik harago. Fenomenologia 
hermeneutikoa. Bere morala, beharbada, fenomenologia-mota bat da, edo antropologia antzeko gauza bat. 
[3] espirituaren fenomenologia (3); husserlen fenomenologia (3)] 
 
fenomenologiko izond fenomenologiarena, fenomenologiari dagokiona. Kantek dioenez, gauzaren nolabaiteko 
esperientzia fenomenologikoa edo zentzumenezkoa daukagu. Eta, Goragalearekin batera, Psikea idazten nuen, psikologiaz ikuspuntu 
fenomenologikotik aritzen dena. Beste zerbait adierazi nahi zuen lirikotasun bat indartu zen, misterioz betea, errealitate 
fenomenologikotik haratago. Espiritualtasun fenomenologikoari. 
 
fenomenotasun iz fenomenoa izateko nolakotasuna. Aurrena, beraz, nahimena bere baitango gauzatzat ezartzen dut, 
erabat jatorrizkotzat; bigarren lekuan bere ikusgaitasuna edo objektibazioa, gorputza [bere fenomenotasuna]; eta hirugarren tokian 
ezagumena, gorputz horren zati baten funtzio soiltzat. 
 
fenotipo iz gizabanako batean agertzen diren ondoretasunezko ezaugarrien multzoa. Genotipoaren eta 
fenotipoaren arteko erlazioa ez dagoela programa batek determinaturik. Bestela esanda, forma berriak, fenotipo berriak agertzea, 
sarritan, lehenagoko elementu horiexen ordura arte ez bezalako konbinazioei zor zaie. Horren bidez genotipo jakin batek hainbat ingurutan 
zer fenotipo-mota emango duen azal daiteke. 
 
fereka (orobat pereka g.er.; Hiztegi Batuan fereka agertzen da) 1 iz ferekatzea. Haren soineko bustiaren fereka 
sentitu nuen besagainean. Sei eskuren fereka sentitzea oso-oso kitzikagarria zen. Irriño, keinu, hitz goxo, fereka, elkartasun urrats edo 
eskukolpe batean sentitzen. Maitale bien arteko musu, fereka, bihurrikeria eta maitaldiaren argia, haien haragi-giharren mugimendu eta 
dantzaldien gogortasuna. Ahopeko irribarre kilikabera bat entzun nuen, zetazko jantziren baten fereka eta zure ahotsa isilka. Zein goxo 
zen orduan eguzkiaren fereka aurpegian... Sei eskuren fereka sentitzea oso-oso kitzikagarria zen. Eta lau haize haietarik bertze haize 
guztiak sortu ziren, eta haien fereka nabaritu nuen plazako aire arnasgaitzean. Itsas haizearen lehen fereka sentitu bainuen. Aire 
girotuaren ferekak. Bere bizi laburra adieraz ezinezko fereka batean arnasten, edaten, biltzen dudan bitartean. 

2 (izenondo eta izenlagunekin) Bisaian fereka iheskor bat egin nion, erranaren bermagarri. Musu batzuk eta bertze horrenbertze 
fereka presati, biharamunak irrealtasun gazi-gozoaren mihiseaz estaltzen zituenak. Debalde ene fereka amultsuak eta inarrosaldi 
bortitzak. Haize-boladak etxeko kantoia inguratu eta aurpegia igurtzitzen dioten fereka hotzak dira. Giltza gaitzaren fereka latza hatz 
artean sentitzen nuela urratu nituen jendez eta autoz betetzen ari ziren karrikak. Bainujantzi azpiko fereka ausartekin. Dutxatu zen eta 
fereka soil eztiaz zakila gogortu zitzaion. Hatzen artetik irristatzen zitzaidan, azala fereka berezi batez, hildako baten ferekaz, kilimatuz. 
Argi biguna jaurtitzen zuen, argizko fereka bat, laster mendi magaleko kristalek erantzungo zutena. Bular ezkerra estutzen du bi eskuekin, 
gotor sakatuz, kanpoko fereka bero eta sutsuak barruko oinaze bortitza leunduko diolakoan. 
3 (hitz elkartuetan) Gaixoaren oihuek katu baten marmar fereka-goseen antza hartu zuten. Irriño bat, bi solas erretore etxeko 
kalostrapean, esku fereka bat... gazteak ziren, eta elkar maite zuten. 

· 4 adlag ferekatzen. Musuka eta fereka eman zituzten zenbait minutu. ik beherago 6. Fereka eta igurtzika jarraitu zuen. Baina 
horrek ez du esan nahi inoren eskua behar dudanik bizkar gainean fereka... 
5 fereka egin Fereka egin nion neure kikararen gider tikiari, ezpainetara gabe. Esku bat hartu, eta fereka egin zidan. Zurrut txikiz ari 
da edaten neskatoa; harengana makurtu eta masailean fereka egiten dio. -Badakizu oso bular politak dituzula? -esan zidan fereka eginez. 
Eta, agurtzeko, fereka egiten genion elkarri titietan. 
6 fereka eta fereka ik gorago 4. Nire eskua fereka eta fereka ibili zen jainkosa haren kurbetan zehar. 
[3] fereka egin (5); fereka eginez (3); fereka egiten (5); fereka sentitu (5); lehen fereka (3); ferekak egiten (3)] 
 
ferekaldi iz fereka. Ferekaldi atsegin harekin. 
 
ferekatu (orobat perekatu g.er.; Hiztegi Batuan ferekatu agertzen da), fereka(tu), ferekatzen 1 du ad 

leunki, emeki ukitu. ik laztandu. Egunbetetsuko bizarra ferekatu nuen. Ile haiek ferekatzen eta musukatzen nizkiola. Gero, 
astiki bai astiki, nire hatz indargeek teklak ferekatu zituzten. Mihia atera eta eskuak ferekatu zizkidan. Bere azala neurearekin ferekatu 
nahi nuelako. Ferekatu egin zidan aurpegia bere eskuarekin, negarrez hasi behar duen umeari egiten zaion antzera. Bere gorputza goitik 
beheraino ferekatzen zuen bitartean. Nik begiak itxita jarraitzen nuen, oso gogorrak zeuden titiburuak ferekatzen. Klitorisa ferekatzen 
hasi da, ailegatzear dagoen orgasmoaren xerka. Katu handi zuri bat, lorezainarena, jauzi eginik belaun magalera etorri zitzaidan, eta kolpe 
hartaz liburua itxi zidan; alboan utzi nuen, piztia hura ferekatzeko. Eta zorigaitzezko gau hartan, aspaldiko partez pilota hura esku 
ahurrean harturik, luzaz ferekatu, laztandu nuen, anaiaz hobeki oroitzeko. 



2 hed Firfira fresko batek ferekatu zidan bisaia. Egunaren lehen urre-izpiek ferekatu zuten. 
[3] eskua ferekatu zion (4) 
adatsa ferekatzen (3); aurpegia ferekatzen (4); barrabilak ferekatzen (3); bizkarra ferekatzen (3); ferekatzen ari (9); ferekatzen hasi (19); ferekatzen 
hasi zitzaion (3); ilea ferekatzen (3); titiburuak ferekatzen (3)] 
 
ferekatzaile izond ferekatzen duena. Poza sentitzen zuten zama hura gonatik behera tiraka sumatzean, zama hura haiengandik 
zintzilik sentitzean, esku bero ferekatzaileak bailiran. Baina haren behakoa, dagoeneko motelduxea, ferekatzaileagoa zen. 

2 (izen gisa) Arnasak oso bero dagoela adierazten duenean, titi-ferekatzaileak kataetxo bat neskaren eskumuturretik pasatu du. 
 
ferekatze iz leunki, emeki ukitzea. Ukialdiari miaztaldiak jarraitu zion, eta tarte horretan mihi heze luzeek atzamarrak ordezkatu 
zituzten gorputz azalak goitik behera, kanpo eta barru, ferekatze lanean. 
 
ferekazale (corpusean fereka zale soilik) izond fereken zale dena. Txori kaiolatuak eta katu fereka zaleak dituzte 
gogoko zaharrek, eta txakur manaerrazak, eta arrainak. 
 
fereku iz fereka. Etengabe egiten dizkiodan ferekuak maleziazkoak baitira zuhurtziazkoak bezainbat. Behakoek, ohi baino eztiagoak 
baitziren, eta kasik ferekuzkoak. 
 
feria (orobat peria g.er., feiria g.er. eta feira g.er.) 1 iz azoka; festa. Ohidura zaharrra Iruñeko feriakoa delako 
"encierro" famatu hori. Iruñeko Feriak ederki bururatu dira aurten ere beren San Fermin milaka eta milaka lagunek markatuz. Feriarako 
iragarritako zezenketarien artean, horra Manuel Gimenez Chicuelo. Animalien feriara joan ginen. Animaliak ferian saltzen diren bezala. 
Oihal-saleroslea zen lanbidez: garaiko feria handietan ehun garestiak erosi eta Asisen saltzen zituen. Bestalde merkatu haundiagoak 
baziren Bazko eta Mendekoste asteartez, feriak deituak. Donostian Liburu Azoka edo feria egin da astelehen huntan. Hori da diska eta 
liburuen feria nagusia, urte guziz sasoin huntan egiten dena. Ortzegunean, Garruzeko feriak, bigarren eguna, zaldi eta pottoken ondotik 
behien aldi. Hor berean ditugu Ezpeletako feriak! Urteko lehen feria handiak dira Ezpeletako horiek. Abuztuaren lehenean, feriara 
saltzerat ekarritako pottoka eta antzaren artean. Eta orain ba dugu parada Baionako euskal elkarteekin lehenbiziko feriaren antolatzeko 
maiatz ondar honetan. Larunbat eta igandean dugu gure feiria: lehen egunean zaldiaren egunarendako ez bada deus kanbiaturik, igandean 
aldiz behiarekin betan izanen da etxe mozkin merkatua egun guzian, bai ta esku lan erakusketa bat. 
2 (hitz elkartuetan) Ortziralean, Hendaian feria eguna, jateko, edateko eta ederlan. Heletako Santa Katalina feria gaueko 
dantzaldian. Urte guziz Parisen izaiten den laborantza Feria-erakusketa nagusi hortan. Mota guziko auto eta motoak, aspaldikoak barne, 

dira erakutsiko Ferialekuan. · Izekok kontatu zidan, ganadu feria berpizten ahalegindu zenean, gerra bukatu eta gutxira, ez zegoela 
dirurik animaliak erosteko. Igandean, Ahetzen, kukuso feria. Larunbatean, Getarian, zaharki-feria. 

3 zaldiko-maldikoa. Panpina-tiro postu itxiak, lonetaz estalitako zaldi-feria geldiak, falta ziren bonbillak bonbilla itzaliekin 
tartekatzen ziren karruselak. 
[3] antzerki feria (3); aurtengo feria (5); bidarraiko feria egunean (3); eltzegintza feria (4); erakusketa eta feria (3); feria egun (10); feria eguna (68); 
feria egunak (6); feria egunean (6); feria egunen arrakasta (4); feria egunetan (7); feria erakusketa (19); feria erakusketa nagusia (4); feria handi (3); 
feria nagusia (4); feria nagusian (6); gaitzeko feria (3); gasna feria (5); gisa hortako feria (3); joko eta feria (4); kabala feria (3); kukuso feria (11); 
laborantza feria (9); laborantza feria erakusketa (4); laborantza feria nagusian (4); marro feria (7); pottoka feria (9); santa katalina feria (3); udako 
feria (3); xingar feria (7); zaharki feria (29); zaldi feria (4) 
antzerki ferian (8); donostiako antzerki ferian (4); tarregako antzerki ferian (4) 
feriara joan (4) 
antzerki feriaren (3); feriaren karietara (5)] 
 
feriagune iz azokagunea. Asteburu guzian, Irunen, Ficoba feriagunean, "Gastronomik" erakusketa. 
 
feriakari iz ferialaria. Horiek ere ez zuten feriakari itxurarik: laborariak beren igitai eta sardeekin; ofizialeak, mailuz, marrazaz eta 
lanerako bertze lanabesez hornituak; leinu hobekoak, ezpatak, baleztak eta are su-armaren bat ere eskuan. 
 
ferialari iz feria batean aritzen dena. Etorkizunik ez duten pertsonak dira, etorkizunik gabeko ferialari patetikoak, baina beren 
duintasun apurrari eusten diote, beste erremediorik ez dutelako, besteak beste. 
 
ferialeku ik feria 2. 
 
feriante iz ferialaria. Barraketako feriantea zirudien, beti hitz eta pitz. 
 
feriatiar (orobat feiriatiar) iz ferialaria. Eta feriatiar jendea, jateko, edateko eta guzietan loriatua. Hor pasatu eztei, bazkari 
edo feiriatiarrek. 
 
feriazale iz ferien zale dena. San Ferminetako feriazale amorratua zen. 
 
feries izond badaezpadakoa, nolabaitekoa. Lan feriesa ateratzen da altzetik. 
 
fermentatu, fermenta, fermentatzen 1 du ad hartzitu. Gero barriken betetzea mimurreta deitu arno ezti saltsa 
hortaz..._Zenbait egunez behar zuten irakin edo fermentatu, taulez eta hagez behar bezala puntzuindaturik edo sustengaturik. 

2 (era burutua izenlagun gisa) Mahats zuku fermentatua. 
 
fermentazio iz hartzitzea. Meir Witchell doktoreak dio barrearen kutsagarritasuna esputa direlakoen fermentazio berehalakoaren 
ondorio dela, listu izpiak xirripaz hedatzen baitira. 
 



fermu 1 izond irmoa. Gerri biluzi hori inguratzera zihoazen nire beso dardartiak haren esku fermuek geldiarazi baino geroago. 
Batere kirolik egin gabe, ariketa berezirik gabe, nire haragia lehen baino fermuagoa zen, leunagoa, beteagoa. Horra nire eske fermua. 
Batetik jarrera fermua, posta bulego hesterik ez, bestetik postaren errentagarritasun arrangurak konprenitzen dituztela. Etxekoak eta 
auzokoak zuen determinazio fermuaz trufatzen baldin badira, ez egin kasurik. Kontseiluak delibero fermua hartu behar du eta auzapezak 
idatziz igorri behar dio galdea "France Telecom"-i. Auzi berean, hiru urteren presondegia, jujeen arabera ETA lagundurik, ukan dute Teresa 
Tellechea eta Peio Etxemendi-k, hiru urte horietarik bat fermu, beste bientzat ba "sursis" delakoa. 16etarik, 12 kondenatuak dira 
presondegi fermuari. 
· 2 adlag irmo, irmoki. Bush presidentak hitzeman du fermu egonen dela bere hartan zernahi gertarik ere. Galdatu zidan aldi 
berean fermu eta gogor. Jessicak berean zarraikan, fermu: [...]. Bertan hasten zen endoktrinatze sail berria, Frantziak zergatik oldartuak 
borrokatzen zituen sakon, fermu eta zabal irakatsiz. 
 
fermuagotu, fermuago(tu), fermuagotzen du ad fermuago bihurtu. Komertzio mailekoa da tratu hori bixtan dena 
baina urrunago ere doana, hiru herri horien lokarriak baitira hor fermuagotuak. 
 
fermuki adlag irmoki. ik fermu 2. Bihar arratseko zazpi orenetan nire etxean egon zaitezen fermuki dizut galdatzen. Laguna 
fermuki mintzo zait. Lanjerari buru egitea fermuki deliberaturik. Bihotzez agurtu ditu Hegoaldeko anaiak, aspaldi huntan bien arteko 
lokarriak fermuki atxikiak direla. Besoetarik hartu zuten, fermuki. Eurok ere, gobernua bera sortu ez arren, fermuki sostengatzen dute 
hura. Eztiki baina fermuki erlisionearen laguntza errefusatu zuen. Lehen baino fermukiago estutu zuen matxetea. Gerlaren kontra agertu 
da fermuki. 
[3] aski fermuki (3); fermuki erran (4); fermuki galdatu (3); fermuki galdatzen (4); fermuki salatzen (4); goraki eta fermuki (3)] 
 
fermutasun. iz irmotasuna. Zure fermutasunak neure fermutasun osoa bihurtzen dit. Fermutasun haundiko Jainkoaren 
Zerbitzaria 
 
fermutu izond irmotu. Mentxuk zetorkion algara ito zuen eta seriotasun fermutuaz hurreratu zuen bere kopa Luigirenera. Laburzki 
erraiteko, atsegin ukan dugu Filipe Mugica bat azkartuagoa ikustea, bere nahikerian eta joan [=jotzean]; aire apuño hura ere berriz abiatua 
kausitu diogu, hau ere fermutuko zaiolakoan. 
 
ferra 1 iz burdinazko arku gisako txikia, zamariei eta abelgorriei apoen babesgarri ezartzen zaiena. Bihar 
abiatuko zara nire zaldirik kuttunena hartuta, zilarrezko ferrak jantzi berriak dizkiot-eta. Ate lodia, distirarik gabeko ferra batzuekin 
apaindua. Eskuinean Loiolako ibarra, papogorriz betea, non Urumeak, altzairu koloreko ibai politak, ferra erraldoi bat marrazten duen. 
Ferra ia zarratuaren tankerako badia batera sartuko zarete. 

2 (konparaketan) Gandua zaldi ferra baino itxiagoa zen. 

3 (hitz elkartuetan) Ferra-iltzerik ezean, Goxoak bata bestearen atzean irabazten zituen harritxoak topatu genituen. Bi zaldien trosta 
astiroak zoru haustuan eragindako ferra-hots motelduak beste ezerk ez zuen eteten jendearen erabateko isiltasuna. Harrizko horman 
ferra arkuko sarrera dago bakarrik. Ez ferra hotsik ez oin hotsik. 
[3] zaldien ferra (3)] 
 
ferragosto iz udamina. Uztaileko eguzki kiskalgarria da nagusi kanpoan, Mediterraneoko eguzki galda, Italiako ferragostoa balitz 
bezala. 
 
ferraila iz burdineria. Burdinolarako ferrailaren aitzakian Vladimirri bizitzekoak isilean deskargatzera datorren ontzira. Ferraila 
bilakatua zuten guk espero genuena, guri zor zigutena. Ferrallak, burdinak, aluminioak eta beste metal gutxi-asko herdoildu batzuk. 
 
ferratoki iz zamariak eta abelgorriak ferratzen diren tokia. Europan, ordea, iturriak eta ferratokiak baino urkamendi 
gehiago ageri ditun herriz herri eta bazterrik bazter. 
 
ferratu (orobat perratu g.er.), ferra(tu), ferratzen 1 du ad zamariari edo abelgorriari ferrak ezarri. Kolono 
batzuen mandoak ferratzen zegoela. Jakin ezazue zaldi-ferratzen ez dudala parerik! Ene aitatxi Loran eta ene otto Pierre zaldi ferratzen 
ari zirelarik bere aroztegiaren aintzinean. Zaldiak behin eta berriro erortzen ziren aurreko belaunen gainean, ferratu gabe zeudelako 
batetik eta hiriko galtzada erosora ohiturik ez zeudelako bestetik. Zazpi pausoko zubia / heriotzaren zuria / ez ote duzu herri neurea / oker 
perratu zaldia. 
2 (era burutua izenondo gisa) Zurezko makila ferratu bat, espartinak, eta Iruñeko bi mando-manta. Xu-ka ari zitzaidanan: xauri 
puttil xure makila ferratua non ezar eakutsiko dautxut. Zaldi ferratu batek bezainbat azantz edo arrabots egiten zuten Luzaideko karrikan 

ibiltzean. Zaldiak arnasestuka zebiltzan, hatsa zarataka hartzen zutela, apo ferratuez harri koskorrak jo eta jo, txinpartak atereaz. · 
Gehienak oihuka jaukitzen zitzaizkion, batzuek zapata ferratuak begitartera aurtikitzen zizkiotela. 
3 antzarak ferratzera (bidali, igorri...) modu txarrean joanarazi. Ugazabandrearekin ondo moldatzen nauk eta ez diat 
nahi dena antzarak ferratzera bidali... Lepoa eginen nuke bat baino gehiago ni antzarak ferratzera igorri beharrean jarri nuela. Holako 
galdea egiten didatenak laster igortzen ditut antzara ferratzerat... -Hoa antzarak ferratzera. -Dolar bat emango diogu eta esaiozu 

antzarrak ferratzera joateko. Doazela denak antzarak ferratzera, benetan ari naiz. · Elisa, aldiz, aspaldi joana zen antzara zelestiarren 

ferratzera. · -Zoaz oiloak ferratzera! -esanaz agurtu zuen laguna. 
[3] antzarak ferratzera (28); antzarak ferratzera bidali (9); antzarak ferratzera bidaliko (4); antzarak ferratzera igorri (3); antzarrak ferratzera (6); 
antzarrak ferratzera bidali (3); 
 
ferratzaile (orobat perratzaile) 1 iz zamariak eta abelgorriak ferratzen dituen pertsona. Ferreiros herrian 
baziren ferratzaileak, zaldien aztaparrak eta erromesen oinetakoak itzatzen zituztenak. Urkamendian hiltzera kondenatzen dut Samuel 
Wardwell ferratzailea, deabruarekin tratuan ibili izana frogatu eta gero. Gaexento perratzaile beso-indartsuak ikusi zuen begi zoliez, 
inork baino lehenagotik ere, Joanes mezulari gazte hanka-arina. Ferratzaileak igel-begiez begiratu zion epaileari. Ferratzailearen 
estalgunea. 

2 (hitz elkartuetan) Zaldi ferraitzailea ere egun guzian ferra eta ferra. 
 
ferratze (corpusean perratze soilik) iz zamariari edo abelgorriari ferrak ezartzea. Igandean, Bastidan, Portuko 
besta, meza, zintzur bustitzea, zikiro-jatea, ogi-joitea lehengo moldean, zaldi perratzea eta ardi-ile moztea. 



 
ferreta iz edarra, suila. Behi baten deizten ari zelarik, uztar bat bildu zuen gaixo laborariak eta eskuetan zuen ferreta aurdiki bere 
esnearekin. Ferretako iltzeak ere atera dituzte, tortoloxetan jolasteko. 
 
ferreteria iz burdindegia. Ama-semeek ferreteria bat zeukaten Wisconsingo Plainfield herrixkan. 
 
ferrobiario izond burdinbideei dagokiena. ik tren 3. Hiri ferrobiarioen zerrendak eta buruz ikasitako trenen ordutegiak. 
Metafora ferrobiarioak atzendu eta hitz lauz erranda [...]. 
 
ferrojel iz isurkari magnetizatua, hainbat erabilera dituena. Ferrojel bat disolbatzaile batek puztutako sare polimeriko 
bat da, burdin oxidozko nanopartikulez betea. Nanokonposatuen beste adibide bat ferrojel deritzonak dira. Ferrojela eremu magnetiko 
baten eraginpean deformatu egingo da. 
 
ferrokarril iz burdinbidea. Antonio Mariaren gizona zen eta Ferrokarriletan egiten zuen lan. Egun batzuk pasata jakin zuen 
Usurbil ingurukoak zirela denak, hango ferrokarrileko langileak. 
 
ferromagnetiko izond gaiez mintzatuz, eremu magnetiko batean dagoenean iraunkorki imantzen dena. 
Tenperatura baxuetan material ferromagnetikoen portaera dute. 
 
ferro-zerio iz burdinez eta zerioz osaturiko nahastura. Horretara ezkero, erraza zen dignostikoa: ferro-zerioa zen, 
pizgailuen harritxo arruntak eginak diren aleazioa. 
 
ferry iz bi punturen artean atzera-aurrera salgaien eta bidaiaren garraioan aritzen den ontzia, bereziki 
tamaina handikoa. ik transbordadore. Uhin berdeak apar bihurtzen ziren ferryaren branka biribilaren azpian. -Aizu, ferrya 
porturatuko den lekutik hiria urrun al dago? Ferryaren sarrera-gunearen pareko espaloi-ertzetik. Ferryko bidaiari bakarra zen. Laster 
abiatu beharko dutela esan diezu bidaiariei, bueltako ferrya galduko ez badute. Bilbao-Southampton ferryrako txartela daukat etxean. 
Ferryz ailegatua zen Bilboraino Cindy izeneko beste lagun batekin. Zurezko ferry txiki baten bizkarrean daude. Ibilgailuak garraiatzeko 
ferry zerbitzuak ditu Coquelles (Frantzia) eta Folkestone (Erresuma Batua) artean. SNCM Korsika eta Frantzia artean ibiltzen diren ferryez 
arduratzen da. 
 
fertilitate iz emankortasuna. Badirudi fertilitate festa ere ospatu dutela eskualde askotan. 
 
festa 1 iz jaia, bereziki jostatzeko, alaitzeko, atsegin hartzeko egiten dena. ik besta. Gaur festa eta bihar jai, 
Jexuxek. Maiteen ditudan festak dira Zarauzko Euskal Jaiak. Festa zen guztietan elkarren lagun ibiltzen ziren biak. Festa bat dago, 
Prothero andrearen alabaren ohoretan. Ez dudala berriz horrelako festa batera joateko aukerarik izanen. Santa Ana eguneko festa, 
uztaren 16an, oso apala izan ohi zen. Uzkudun omen zetorrek herriko festetara. Polita egiten zuen alaba bakarrak -hain esanekoa da!- 
etxeko festetan pianoa jotzeak. Smithers andrearen festako gonbidatuek. Eta Lasarten, jai batzordeak festei boikota egitea erabaki 
ondoren, haustura sortu zen. Zarauzko Azken Portu auzotik urtero deitzen zioten Jexuxi abuztuaren erdialdera hasten diren festetan 
soinua jotzeko. Festarako deia zen musika hura, alaia, bizia, tristuraren aurkakoa. Kilometroak festaren arduradunekin. Festa bete-
betean zegoen. 

2 (aditzaren objektu gisa) Berak [Gelatxok] pizten zuen festa, eta nekeak itzaltzen zuen festa. Festa bat prestatzen ari naiz. 
Beste festa bat prestatzen du guretzat gure sukaldari dohainez ezin beteagoak. Behin, Granat-ek, antzezleak, festa bat egin behar zuela 
iragarri zuen, benetako orgia. ik beherago 5. Egundoko lanak hartu zituela festa antolatzen... Sekulako festa antolatu genuen kartzela 
barruan. Ezkontzaren egunean, Alter Vishkowerrek festa bat eskaini zien gizon gazteei. Iruditzen zait dagoeneko festa hasita dagoela -
esan zuen Ronek. -Jainkoak daki zenbat festa eman ditudan. Eta barkatzeko, festa bukatu baino lehenago alde egin izana. Jexuxentzat, 
gainera, soinua hartu eta festa jartzeko aukera. Inguruko jauntxoak gonbidatzen zituen festa haietarat. Horrela, urteko lau festa nagusi 
ospatzen zituzten. Aitaren berrogeita hamargarren urtebetetzeko festa ospatu zenetik genuen Mattin etxean. Ez izorratu festa -esan zuen 
Johnnyk-; ez dut onartuko zuk ohorezko gonbidatua eramaterik. Urteak zeramatzan dantzaldirik edo festarik huts egin gabe. 

3 (izenondo eta izenlagunekin) Hogeita lau orduko festa etengabea. -Festa ederra izanen zen, iraun zuen bitartean. Non daude 
Danelen festa distiratsu haiek, non dantzarien poztasuna. Festa pribatuetara inoiz edo joaten ote nintzen galdetu zidan. Festa ezin 
zoragarriago hau. Urteko lau festa nagusi ospatzen zituzten, su-festak lauak. Herri kulturaren aldeko festa erraldoia. Lagunarteko festa 
batean. Bi giza sexuen arteko larru-lanean (lana, eginkizuna: larru-jaia edo ustekabeko festa oso gauza bakana izaten baita zorigaitzez). 
Hau ongintzako festa bat da. 
4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Laranja-kolore biziko festa-kapela zeraman. Ez zuten israeldarrek festa-jantzirik erabili. 
Satinezko festa-soineko zuri zimurtu bat . Beste festa egun nagusiak. Ekarri zekor gizendua eta hil; egin dezagun festa-otordua. -Ez dira 
garaile oihuak, ez eta garaituenak; festa-kantak dira nik entzuten ditudanak. Dantza egitea ere zahartu egin den festa-jokoa da. Festa-
giroan dauden berrogei neska-mutilek sortzen duten zalaparta. Hura ere festa usainera zebilela iruditu zitzaion. Han daude gaur egun 
urtarrilaren 20an festa hasierako suziria botatzen den balkoiak. Zizka-mizkei egundoko festa-harrera beroa eginez. Eta boterearen gaia 
ere hor dago: gure gizarte patriarkalaren egituretan dago, eta festa-erritual hau Irungo eta Hondarribiko nortasunaren, gizartearen 

erdigunean dago. · izond Baziren gure inguruan festa-hondatzaile ñañar batzuk. 

5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Jende dezente bildu zen agur-festara, gehienak nondik edo handik ihes egiteko zain 
zeudenak. Gau-festa laster bukatuko zela adierazten zion arte. Konpartsak, desfileak, mozorro-festak eta inauteri jaiak. Benetako ukabil-
festa bihurtu zen hura. Azkenik, gau aldera, dantza festa handi bat izan zen, areto eder batean, ikusi egin behar zenuten hura. Laztanak, 
usainak eta zaporeak: koktel bikaina sexu festa baterako. Bi emakume elkarrekin larru festan. Gogor kritikatu dute guardia zibilek atzo 
Euskal Festaren ospakizunean izandako jarrera. 
6 irud Hura festa nere begiena, gauen mendetako ilunbetik ustekabean sortutako dinosaurio ttiki zirudien sorkari arrotz hari begira! 
Koloreen festa zen igandeko azoka, Bastille plazan. Maitasuna bizitzaren festa, bizitzaren edergarri, bizitzaren musika denez. Zimiko 
egiten zion bere bizimodu zuzenak: bizitzako festatik baztertua izan zela iruditzen zitzaion. Esker ona adierazteko, tripa-festa batera 
gonbidatu gintuen Josek. Eta, jakin zutenean benetan eskolatik bota nindutela, sekulako errieta-festa antolatu zidaten. Tiro festa amaitu 
denean, Mario lurrera amildu da, ziplo, tripako zuloari bi eskuez helduta. Hura intziri festa elbarriak gu ikustean! Batzuetan hain zen handia 
gure maitasun-festa non [...]. 

7 festa-egile (orobat festegile) Erraiten da festa egileak direla poxi bat; bai, bainan ageriko da, fite, haren trenpua zertakoa den. 
San Ferminetako ospakizunak bete betean izanen dira kaseta hau agertzean, betiko festa giroan, Iruñea munduko festegileen bihotz 
bihurtuko delarik zazpi egunez. 
8 festa egin Gariak jotzea bukatzen zutenean nola edo hala festa egin nahi baserritarrek. Jende dotore honek badaki festa egiten, bai 
horixe! Festa eginez daramate azken gurdikada, auzo denek jakin dezaten, lanak onik gainditu dituztela. Hartu zekor gizena, larrutu eta 



burduntzian jarri festa egiteko. -Ze analisi eta ze Kristo, Martin, gaur festa egin behar diagu! Egin festa landa zabalak eta bertan 

dagoenak. · Festa handia egiteko aitzakia zuten, mozkortzeko lizentzia. Festa handia egiten zen orduan Izarraitzen, Samaleku izeneko 
parajean. Irudiaren aurrean bildu ziren sagarapen-festa egiteko. 

9 festa egun (orobat festegun g.er.) Mostar ekialdean festa eguna zen atzo. Ez zuten kontuan izan ikatz lantegiak egun hartan 
bere festa eguna zuela. Herriko festa egun nagusia izaten dute ekainaren 30ean Irunen eta irailaren 8an Hondarribian. Beste festa egun 
nagusiak. San Joan eguna zen moroen arteko festegunik handiena. Santuaren festa egunean. Gauza bera txinatarrek beren Urte 
Bukaerako festa-egunetan. 

10 festa giro (orobat festagiro g.er.) Festa-giroa nabari zen nonahi. Dena festa giroan egiten da hemen. Emaztea festa-giro 
haren ardatza izatea ez zuela batere gogoko nabarmendurik. Harekin batera gaubeila egiteko sekulako jendetza bildu zen, festa giroan. 
Bai festagiroko ikuskizun guzietan (dantza, musika, koplagintza, fartsa, ihauteri...) bai sendakuntza eta sineste guzietako sorginkeria 
orotan. 
11 festagune ik festagune. 
12 festarik festa Eta hi, bien bitartean, festarik festa, ezta? Llumek bere mutila gauzak hobeto pentsatzen ari zela uste zuen 
bitartean, festarik festa zebilen hura. 

13 festaz festa Sarritan eman zituen egun batzuk Ingalaterra Berriko landetxe liluragarri haietan, Texaseko arrantxoetan, Kentuckyko 
zaldi-haztegietan, edo festaz festa Palm Springsen. Haur aurpegia duten gaztetxoak dira, festaz festa beren guraso-ordeak laguntzen 
dituztenak. 

14 su festa1 (orobat sufesta g.er.) pl piztean eztanda argitsu eta koloretsuak sortzen dituzten suziriak. 
Udalaren kontura su festak egiteko baimena eman du. Su festak primeran ikusten zituzten, denak egongelan eserita. Alabaina, su 
festaren sugarrek postala erretzeko bidean jarri dute. Su festak, koloreetako argiak, NBA estiloko aurkezlea, denetarik prestatu zuten 
Osasunako zuzendariek, baina giroa inoiz baino hotzagoa izan zen. Guti batzuetan, ordea, lehertzen da denbora gure baitan, bolbora balitz 
bezala, eta bizitza ezin koloretsuago azaltzen zaigu, su-festa batean bezala. Ondorio batera iritsi naiz, su festa saio bat egin nahi zutela. 
Nola sufesta koloretsuetan batera aireratzen den kolore sortatik argi izpi bat albora joaten den, horrela agertu zait niri ere txinparta gorri 
bat buruan. 

15 su festa2 sua pizten den festa. Horrela, urteko lau festa nagusi ospatzen zituzten, su-festak lauak, sutzarrak pizteko egunak, 
purifikazio egunak baitzituzten. 
[3] aurkezpen festa (6); bukaerako festa (3); bukatu zen festa (3); danborradaren festa (3); egun osoko festa (3); eraso festa (7); euskal festa (4); 
festa amaitu (3); festa antolatu (10); festa antolatzeko (4); festa bat antolatu (3); festa bat ospatzen (3); festa batera gonbidatu (3); festa batera joan 
(3); festa berezi (5); festa bihurtu (4); festa bihurtzen (3); festa bilakatu (3); festa bukatu (5); festa ederra (8); festa egin (16); festa egin zuten (3); 
festa eginez (3); festa egingo (15); festa egingo da (3); festa egingo du (3); festa egingo dute (6); festa egitea (3); festa egiteko (5); festa egiten (5); 
festa egun (18); festa eguna (6); festa egunean (7); festa egunetan (5); festa eta aldarrikapena (4); festa gaua (3); festa giro (8); festa giroa (15); festa 
giroan (29); festa giroko (6); festa handi (19); festa handi bat (10); festa handia (21); festa handia izango (3); festa handiak (3); festa hasi (7); festa 
hasteko (5); festa izan (18); festa izan da (3); festa izan zen (8); festa izango (13); festa izango da (10); festa izango dela (3); festa izatea (5); festa 
izatea nahi (3); festa landa zabalak (4); festa nagusia (5); festa nagusian (3); festa nazionalaren (3); festa ospatu (6); festa ospatuko (5); festa 
ospatzen (5); festa ospatzera (5); festa polita (3); festa utzi (3); festarik festa (4); festaz festa (4); futbolaren festa (3); gaueko festa (5); gol festa (3); 
halloween festa (3); hasiko da festa (3); herriko festa (6); ikastolen festa (5); jaunaren festa (6); kolore biziko festa (3); larru festa (3); mozorro festa 
(6); otso festa (3); sagardo festa (4); sekulako festa (3); su festa (6); tripa festa (8); urte bukaerako festa (3); urtebetetze festa (4); urtebetetzeko 
festa (3) 
euskal festak (5); festak antolatzen (4); festak egiten (4); festak izan (3); herriko festak (10); intxaurburuko festak (4); su festak (11) 
festan parte hartzeko (3); urtebetetzeko festan (3) 
festara joan (11); festara joateko (4) 
halloween festarako (3) 
eraso festarekin (3) 
festaren antolatzaileek (3); festaren hasiera (3) 
festen hasieran (3) 
herriko festetan (11) 
 
festaburu iz jai nagusia. Epifania zortziurrenetik Piztuera igandea arte, igande eta festaburuetan izan ezik. Jaiegun eta gainerako 
festaburuetan. Frantzisko dohatsuaren festaburu bezpera hurbil zela jakinik. Santuaren festaburuko ilunabarrean. Eliza gure Amak San 
Joan Bataiatzailearen festaburua ospatzen du aste honetan. Gure Mendekoste festaburuan -hau da, Asteen jai santuan- bazkari berezia 
antolatu zidaten. Oharkabean entzundako elkarrizketa-txatalak dira, festaburuetako bazkalondo luzeetan mahaiaren bueltan izaten diren 
horietakoen puskak. 
[3] halako festaburu handian (3); igande eta festaburuetan (3)] 
 
festagiro ik festa 9. 
 
festagune iz festa egiten den gunea. Aste osoan hura zen irteera bakarra, festa-gune bakarra. Erromeriak, festagune bezala, 
dibertitzeko era bezala, zapuztu egin ziren. Musikaz eta erritmoz bete zuten Orio eta Zarauzko festa gunea. 
 
festakatu, festaka, festakatzen du ad festa egin. Ez dut haurretan hartutako inolako laztanen gomutarik; ez ninduten 
ferekatu, ez musukatu, ez festakatu; zartako ederrak bai erantsi zizkidaten. 
 
festaleku iz festa egiten den lekua. Berriro ikusi nituen bizkar makurtuak, garondo soilduak, Lutezia, gauazko festalekuak, 
zerbitzarien lord-aurpegi ozar eta zainduak 
 
festari iz festa egiten duen pertsona. Enal-eko azkeneko festariak ziren ordurako; gainerakoak kanpoan ziren. 
 
festatto iz festatxoa. Festatto ergel berberak eginez. 
 
festatxo iz adkor festa -Ez dakit, bada, Ferminen urtebetetzea dela-eta, arratsaldeko festatxora garaiz iritsiko ote naizen. 
 
festazale izond/iz festen zalea dena. Nire anaia eta haren lagun bitxia ez ziren bi mutil txoriburu eta festazale. Herri 
festazalea eta alaia izatea. Eta Unión Artesanako kideak prozesu haren lekuko festa zaleak izan ziren. Festazale eta mozkor porrokatuak 
dira. Bost egunez, sekula ikusi ez den festazale aldea da besta horietan ibili. Ez naiz atsegin bila ari izan festa- eta algara-zaleekin batera. 
 
festazaletasun iz festazalea denaren nolakotasuna. Donostiarrek zuten jokamolde honek [...] argi erakusten du bertako 
biztanleen festazaletasuna. 
 



festegile ik festa 6. 
 
festegun ik festa 8. 
 
festibal iz jaialdia. Mauleko antzerki festibalaren bigarren urteko ezaugarriak. Donibaneko zinema festibala. Koroen festibala. 
Haitiko ipuin tradizionalekin hasiko da etzi Errobiko Festibala Itsasun. Aurtengo festibaleko egitaraua. Wintercase jaialdiaren azken saioa 
izango da hori, baina aurretik beste kontzertu bat ere eskainiko du festibal ibiltariak. Euskal Herria Zuzenean Festibala ez da Hazparnen 
eginen. An Orianteko Herrialde Zelten Festibalean. Gauargi nazioarteko haur dantzari festibala. 
[3] antzerki festibal (3); festibal berezi (3); festibal denboran (4); kantu festibal (3) 
antzerki festibala (29); arnagako antzerki festibala (6); aurtengo festibala (4); dantza festibala (7); errobiko festibala (46); filmen lehen festibala (3); 
ipuin festibala (3); jazz festibala (4); kantu festibala (10); koroen festibala (10); kostaldeko kantu festibala (6); musika festibala (14); zinema festibala 
(5) 
antzerki festibalak (3) 
baxe nabarreko festibalaren (3); errobiko festibalaren (4); festibalaren antolatzaileek (3); festibalaren bihotza (3); festibalaren karietara (3); 
festibalaren kondu (12); kantu festibalaren (3); kostaldeko kantu festibalaren (3); musika festibalaren (6)] 
 
festibalari iz festibal batean parte hartzen duena. Ikusten dugu nola anitz festibalari izanki ere, giroa lasaia den, goxoa, 
lagunartekoa. 
 
festibalño iz festibaltxoa. Aste huntan Hendaiak badauka bere zinemaldi berezia, filma laburren festibalño bat. 
 
festibaltxo iz jaialditxoa. Untsa izen pollita kausitu zuten hori, "Bi Harriz Lau Xori" eta Miarritzek urte guziz eskaintzen dauku izen 
hortako festibaltxoa. 
 
festoi iz bi punturen artean kurba gisa zintzilikaturiko lorezko edo hostozko apaingarria. ik oxkar. Eta 
aurrealdeak apaindu zituzten, zimazioak eta festoiak jarriz ilearen ordez, eta fustean zehar ildaxkak egin zituzten, emakumeek eramaten 
dituzten soinekoek izaten dituztenen antzera. 
 
fetal izond fetuarena, fetuari dagokiona. Likido amniotikoaren eta bertan esekirik dauden zelula fetalen azterketa fisiko, 
kimiko, entzimatiko, zitologiako eta zitogenetikoa egiten da, umekiak arazoren bat duen ikusteko. Zenbat dira zelaian zerraldo gelditu 
direnak, betiko gelditu ere, ahuspez, zerura begira, postura fetalean? 
 
fetido izond usain txarra duena. Hiru bonba fetido erosi baitzituen Sarak, badaezpada ere. 
[3] bonba fetido (3)] 
 
fetixe (orobat fetitxe) 1 iz arraza zurikoek basatitzat hartzen dituzten zibilizazioetako erlijiozko gauzakiei 
ematen dieten izena. Eta zuk ez diezu inoiz odol sakrifiziorik egiten fetitxeei? 

2 indar magikoa eta ongilea egozten zaion gauzakia. Edozer gauza fetixe bihur daitekeenez. Emakumearen irudia fetixe 
bihurtuz. Bilbo itxuraldatu honetan, hondakinen eta arkitekturaren hiri fetixez betean. Marcos eta bere mozorroa fetitxe bihurtu dira 
mundu osoan. Irudia fetixe gisa. Ez dezagun egin Estatuaz fetixe bat, ez dezagun jarrai "mito nazionalak" eraikitzen. Itun Zaharreko 

Jainko krudel hura fetixe idolatra odolzale bat besterik ez zen. · Arkaismoa eta koherentzia falta baino ez du liberalismoak ikusten liburu 
fetixe hura argitaratu aurreko doktrina eta politika ekonomikoetan. Beste hitz fetitxeetako bat da hau, "transmisioa". 
[3] sakrifiziorik egiten fetitxeei (3)] 
 
fetixezale izond fetixeen zale dena. Baina ez naiz fetitxe zalea. 
 
fetixismo (orobat fetitxismo) iz fetixen gurtza; gurtza horri dagokion erlijioa. Argazkiak fetixismoarekin 
zerikusia baduela frogatzeko. Ez dago hasierako ETA horretan Estatuaren fetixismorik. Bertan, fetitxismo eszena bat ageri da. 
 
fetixista (orobat fetitxista) izond fetixismoaren jarraitzailea. Haurraren fantasia fetixistan, emakumeek izugarrizko 
boterea baitute. Eta hortxe hasten da instintu fetixista; beste arrazoirik gabe aukeratutako pertsonaren gainean beste bat atontzen da, 
ederragoa, eta apaindu eta edertu egiten da, eta azkenean bat konbentzitzen da irudimenak sortutako idolo hura dela egia. Maitasuna [...] 
instintu fetixistaren eta instintu sexualaren bateratzea da. Haien artea euskal gizartearen zentzu tragikoarekin ondo zetorren, honen artea 
gaurko Euskal Herri fetixistarekin hobeto dator. Diskoaren fetixista bat naiz oraindik. Zapata-denda bildumazale eta fetitxisten topaleku 
bihurtu zen. 
 
fetixizatu izond fetixe bihurtua. Gure Euskal Herri malenkonizatuak ere, antzinatea mila kobetan altxor gisa gordea, Ama Lur 
fetixizatu horren irakurketa psikoanalitikoa merezi du. 
 
fetixizazio iz fetixe bihurtzea. Metzek frogaturik uzten du argazki-ekimenean bertan, oro har, beti izaten dela begiratzearen eta 
fetixizazioaren arteko bateratze bat (fetixizazioak, ez dezagun ahaztu, errealitatearen ukatze bat esan nahi badu ere). Fetixizaziozko 
erlazio bat. 
 
fetu iz umekia. Estrasburgok berretsi du fetuak ez dituela gizakiaren eskubideak. Eserita nengoen ohe txukun haren ertzean [...] 
aurre alderantz konkorturik; halaxe lo daudenak ikusita beti gauza bera pentsatu ohi dut: fetu baten gisa, baina ni loak hartu gabe, horixe 
aldea. Ez zegoen prestatuta hiru hilabeteko fetu baten kordoia mozteko. Berehala jakin zen [X izpiek] osasun-kalteak eragin zitzaketela 
gerora fetuan. Fetuaren egozketa Gymiso hartu eta handik hiru egunera gerta daiteke gehienez. Fetutik ehun-laginak ateratzeko metodo 
berriek. Fetu homozigotikoaren kasuan. 
 



fetxa iz data. Honezkero nahastu egiten zaizkidan fetxak buruan. Bat-batean akordatu zen bera ostiral batean jaioa zela eta fetxari 
begiratu gabe, erabaki zuen ostiral huraxe hartzea jaioteguntzat. Bando hori, gainera, fetxari ongi erreparatzen badiok, orain dela bost 
hilabatekoa duk, Endarlatsa baino lehenagokoa. 
 
feudal izond feudalismoari dagokiona. Hamabosgarren mendean jende xehea eta pobrea azkarki oldartu zela, jaun feudalen 
kontra. Kastetan oinarritutako sistema feudalarekin amaitzeko. Monarkia feudala uzkailtzeko desira. Lege feudalen jatorriaz. Erregimen 
feudalaren beheraldia hasia denean. Ondasunak feudalak eta ez feudalak, menpekoak eta askeak ziren. 
 
feudalismo iz Erdi Aroko lege eta gizarte sistema, mendekoak jaunarekin zuen pertsona-loturan 
oinarritzen zena. Merkantilismoa [...] ororen gainetik, barne-merkataritzaren liberalizazio-mugimendu zabala izan zen, feudalismotik 
ateratako nazio-estatuek ezarria. Feudalismoaren garaian oso garrantzitsua zen herri xumearentzat horrelako babeslekuak izatea. 
 
feudo iz Erdi Aroan jaun feudalak mendeko jaun bati zenbait zerbitzuren truk emaniko lurraldea. Basailuak, 
mendekoak, lur-zatia (feudoa) hartzen zuen bere jaunagandik (nobleagandik), leialtasun-itunean ezarritako baldintzak betetzen zituen 
bitartean. Germaniarren artean, basailuak zeuden, baina ez feudoak. Jaunek beren feudoan justizia egiteko eskubidea zuten, kondeek ere 
beren konderrian egitekoa zuten bezalaxe. Europako Konstituzioak «ez du herritarren parte-hartzea bermatzen, eta Europa sozialaren 
heriotza dakar sistema pribatuen feudo bilakatzen duelako». Ez zen feudorik, printzeek ez zutelako lurrik emateko; edo feudoak guda-
zaldiak, armak, otorduak ziren. 
[3] feudo bihurtu (3); feudo gisa (8); feudo handi (3); feudo handiak (3); feudoak bizi artekoak (3); feudoak zituztenek (3); feudoen pribilegioak (3)] 
 
fiabilista iz (filosofian) Uste badut istripu bat gertatu dela, auto bat, talka bat eta anbulantzia ikusi ditudalako, eta uste hori egia 
baldin bada, orduan fiabilistak (esternistak) ustea justifikatuta dagoela esango du. 
 
fiafaka adlag harrokeriaz. Borroka aitzin, Cassius Clay fiafaka zegoen. 
 
fiakaitz ik fidagaitz. 
 
fianbre iz jaki hotza. Fianbre-xerra on bat. 
 
fianbrera iz jakiontzia. Fianbrera batetik ateratzen duen mariskoa ari da jaten grisetako bat, ageriko atseginez. Etxeko 
zapatiletan eta fianbrera moduko ontzi bat eskuetan. 
 
fiantza (orobat fidantza) iz bermea, kaudimena. Epaileak [...] hiru mila dolarreko fiantza ezarri zuen. Niretzat hobe zen 
fiantza hori jarri beharrik ez izatea, izan ere ordurako neukan guztia emana nion. Nonbaitetik aterako dut fiantzaren dirua. -Fiantza 
ordaintzen badute, berehala egonen zara libre. Gure enplegatuek ez dute banakako fiantzarik, badago talde-fiantza bat, aseguru 
konpainiarekin hitzartua. Orduan fiantzapean ateratzen ahalko zaitugu. Fidantzapean aske badaude desagertu egingo dira. Sheila 
fiantzapeko askatasunean zegoenez. 
[3] fiantza ordaindu (3) 
euroko fidantza jarri (4); fidantza ordaindu (3); fidantzia handiz (3); fidantzia osoa (5)] 
 
fiato iz abeslari batek hats hartu gabe nota bat luzaz atxikitzeko gaitasuna. Massenet-en Charlotte, aldiz, aberats 
eman zuen fiato onarekin. 
 
fiatu ik fidatu. 
 
fibra iz zuntza. Horrez gain, fibra hartzea, ur asko edatea eta kirola egitea ere garrantzitsua da. Fibra bereziz egindako maletetan. 
Lan hori egiteko behar dituzte 300 km fibra optikoan, eta beste horrenbeste kobre harietan. Tigreen barrutiko zaintzaileek jantzi aproposak 
dituzte, fibrazkoak, 
 
fibrina iz odolbilduaren egitura osatzen duen proteina zuntsu disolbaezina. Zuntzezko gaia proteina bat da: 
fibrina. Fibrina, ordea, ezin da egon odol-zirkulazioan, gorputz osoko odola gatzatuko bailuke bestela. Ebaki bat egiten denean edo odola 
kanpoko airearekin kontaktuan jartzen denean sortzen da fibrina, odolean eragozpenik gabe zirkulatzen duen fibronogeno izeneko beste 
proteina batetik. 
 
fibrinogeno iz plasmaren proteina, gibelean sintetizatzen dena. Ebaki bat egiten denean edo odola kanpoko airearekin 
kontaktuan jartzen denean sortzen da fibrina, odolean eragozpenik gabe zirkulatzen duen fibrinogeno izeneko beste proteina batetik. 
Tronbina da fibrinogenoa fibrina bihurtzen duen substantzia. Kontrol eta kontrakontrol landu batzuk egiten dira, gutxienez hamahiru 
gatzatze-faktore alderatuz, horien artean kaltzioa [...] eta fibrinogenoa. 
 
fibroblasto iz ehun konjuntiboko zelula, zuntz ehunen osagaia dena. Lorturiko datuen arabera, eremu 
elektromagnetikoek eragin toxikoa dute giza fibroblastoen geneetan. 
 
fibroma iz zuntz ehunez osaturiko tumor onbera. Emazte hori aiaiaka etortzen zaigu lanera [...] soinean behera dena 
oinaze: ziatika garaiza, flebitisa beharbada, non ez den fibroma! 
 
fibromialgia iz giharretako mina. Depresioak jota zegoen, fibromialgiak eragindako minak gainditu ezinik. Fibromalgia larria. 
Fibromialgia sindrometzat hartzen da soilik, ez gaixotasuntzat. 
 



fibrosi iz zuntz ehunaren eratze anormala. Loditurik eta fibrosiak jota zeuden Virgilen birikak; bronkitis eta enfisema 
aurreratuak zituen. Belauna garbituko diote orain ebakuntza haren ostean sortutako fibrosia kentzeko. Fibrosi kistikoa, berriz, arnas 
aparatuari, pankreari eta izerdi guruinei erasaten dien gaitza da. 
 
fida egon da ad fida izan. Ziur eta fida gaude, urteen buruan, gero eta gehiago garela herritarrok, ohartuak garenok, Euskal 
Herria badela, gure jende kopuru seinalatu bat jokatzen delakotz nazio bat balitz bezala. 
 
fida izan 1 da ad fidatu. Bainan palestindarrak ez dira fida. Nardaturik, Durruty jauna haren erranetaz ez zela fida ikustean. Nitaz 
guztiz fida izan bazina. Aitzineko pareta zutik egon da osoan, baina seguritate zerbitzuak ez baitziren fida noiz arte, berek lurrera botatzea 
erabaki dute. . Ez baita oraino fida prest direla irakiarrak hortako. Nori fida? elgarri! ik fidatu. Bere buruaz fida eta burua xut hasi da 
Panpi. Denak ez oraino fida haatik. Langile sindikatak ez batere fida. Geroak erranen du hori bainan gu ez fida... Batzu ez fida hitzeman 
lanpostu guziak sortuko direla. 

2 segur eta fida izan Segur eta fida naiz, ez duela oroitzapen hori ahantzia Etxegaraik. Eta etxerako bidean, han edo hemen, 
gurutzatuko nuela, segur eta fida nintzen. 
[3] baina ez fida (3); ez batere fida (4); ez fida (15); ezin fida (10); fida hadi nitaz (4); fida zaitezke nitaz (3); nola fida (3); nori fida (7); oraino fida (3); 
osoki fida (3); segur eta fida (6); sobera fida (5); soberakinik fida (4)] 
 
fidabera izond fidatzeko joera duena. Eskubideen larregiak egiten ditu gizakiak fidabera. 
 
fidaerraz izond fidakorra. Apirilarekin fidaerraza izanen da kaletarra, baina baserritarrak eskarmentu handi eta negargarria zuen 
bere bizkar bildua. 
 
fidagaitz (orobat fidakaitz eta fiakaitz g.er.; Hiztegi Batuan fidagaitz agertzen da) 1 izond fidatzen ez 
dena. ik irudikor. ant fidakor. -Ikusten, piztia fidagaitza? -esan zion. Cook andrea bizi-bizi mintzo zen, eta ozenegi, gorrek 
ohikoa duten ahots fidagaitzez. Zerorren barruko gune fidakaitzena fidakortzen doan neurrian. Betizua beti fidakaitza bada, askoz 
gehiago umea duenean. Lotsagabe bezain fidagaitzak dira txoriok. Kallisthenes Skuludis fidagaitz samarra zen arrotzekin. Fidagaitza 
agertu beharko zuela gizon bat ikusi orduko. Zahartzaroan, hain fidagaitz bihurtu zen, non erabateko gotorleku bihurtu baitzuen bere 
logela. -Lehengusuak dira eta elkar hartuak daude -esaten zuten fidagaitzek, sekulako pila baitziren. 

2 (adizlagun gisa) Ihesi datorren judu askok fidagaitz begiratzen digu, eta ez da harritzeko. -Zergatik galdetzen didazu hori? -
itaundu zion, fidagaitz. Petrov barrez hasi zen, fidagaitz. Kezkati eta fidagaitz begiratzen zionean. Bagdadeko bi gizon haietako bat, 
fidagaitz, zutitu egin zen, karabanara joan, eta mutikoa nola zegoen begiratu zuen. 
 
fidagaiztasun iz mesfidantza, uste txarra. Ondarrutarra? -esan zuen lapurren buruak bere hortzeria urriko belzkara eta 
fidagaiztasuna, biak batera, erakutsirik. Baina berehala fidagaiztasunez begiratuko diogu zatiketa horri. 
 
fidagaiztu, fidagaitz/fidagaiztu, fidagaizten du ad mesfidatu. Fidagaizten dut, zeren ez baita zurea bezalakoa. 
 
fidagarri izond fidatzekoa. Ez zuela etsiko Mathieu apeza toki fidagarrian utzi arte. Agian datorren astean arrasto fidagarriren 
bat aurkitzeko gauza izanen naiz. Datuak fidagarriak badira behintzat. 1800-a arte egia erran, konduak ez dira arras fidagarriak. 
Estatistikarik fidagarrienen arabera. Lekuko fidagarriengandik entzun duena kontatzea. Iturri fidagarrietatik dakigu. Holako 
muntadurak aski fidagarriak direla, horra zer erran duten handik etxerat jin ondoan. Eta horregatik guztiagatik duk, hain zuzen ere, 
fidagarriagoa naturaleza. Ustea sortzeko prozesua oso fidagarria bada, orduan ustearen egiatasun-maila ere oso fidagarria izango da. 
Armen inguruan ondutako txostena «informazio fidagarrian oinarrituta» zegoen. Ez duela dokumentu hori helarazi, ez zelakotz xifre 
fidagarrietan bermatzen ahal. 
[3] aski fidagarria (3); fidagarria izan (4); fidagarria izango (3); guztiz fidagarria (3); informazio fidagarria (5); oso fidagarria (6); talde fidagarria (3) 
datu fidagarriak (3); guztiz fidagarriak (3); oso fidagarriak (4) 
informazio fidagarriaren (3); informazio fidagarriaren truke (3) 
iturri fidagarrietatik (3) 
datu fidagarririk (4)] 
 
fidagarritasun iz fidagarria denaren nolakotasuna. Hura sortzeko prozesuaren fidagarritasun kognitiboa. Nire ikusmen-
prozesuaren fidagarritasunari buruzko usterik ez dut behar, fidagarritasunaren auzia ez zait sortzen, eta sortu beharrik ere ez dauka, 
zerbaiti buruzko usteren bat dudanean. Errendimenduaren eta fidagarritasunaren arteko oreka. Munduko merkatuak eskatzen zituen 
kalitatea, fidagarritasuna eta prezioak bermatzeko. Bozek menturaz zer gerta ere, Txokoren erranei fidagarritasun zerbait kausitu zien.. 
Baditut zalantzak hontzarekiko fidagarritasunaz, baina aurkitu ahal izan dudan onena da. Ez da, haatik, ezer asmatu, ez da ezer ekarri 
orrialdeotara gutxieneko fidagarritasunik eskaintzen ez zuena. Badira epe erdiko nahiz luzerako iragarpenak, baina fidagarritasun maila 
txikia dute, %30 ingurukoa. Egin diren testen fidagarritasun falta. 
[3] fidagarritasun maila (4); fidagarritasun osoa (3)] 
 
fidakaitz ik fidagaitz. 
 
fidakor izond fidatzen dena. Gustua ematen du hain jende fidakorra eta txukuna zelatatzea. Zeren neskatila ttipi hori bere 
maitale zuhurra baino askoz fidakorragoa baita. Fidakorra zen, izatez, bihotz onekoa. Fidakorregia izan zen menturaz, edo ausartegia 
edo ergelegia. Inuxenteegia izan zinen, fidakorregia. 
 
fidakortu, fidakor(tu), fidakortzen da ad fidakor bihurtu. Zerorren barruko gune fidakaitzena fidakortzen doan 
neurrian. 
 
fidantza ik fiantza eta fidantzia. 
 
fidantzia (orobat fidantza g.er.) iz uste ona. ant mesfidantza. Animaliak fidatzen dira Bev-ekin, eta Bev-ek haiek 
akabatzeko erabiltzen du fidantzia hori. Magalik erran zidan fidantzia osoa bazuela ni baitan. Aita sainduak haren baitan daukan 
fidantziaren froga ezin ukatua. Fidantzia handiz mintzo zait. Ez hain zuzen egiatasun atsegina, fidantzia eztia, adiskidantza sentikorra 



balioesten ez ditudalako... Beldur herrestorik gabe, hain du fidantzia azkarra Jainkoa baitan. Ez direa, elgarren arteko fidantzia batean 
bezala, eskuz esku ari hor nolazbait ikaslea eta erakaslea, ahal bezenbateko lehia batean! 
[3] fidantzia handiz (3); fidantzia osoa (5)] 
 
fidatu, fida, fidatzen (orobat fiatu) 1 da ad uste ona izan. (-z atzikiaz) Ez da mutilaz fidatzen, leialtasuna galdu diola 
uste du. Fidatzen al zara zure lagunez? Fida hadi nitaz! Ez zen batere haietaz fidatzen. Ez zen bere irizpideaz, ez eta anaienaz ere 
fidatzen. Ez zaitezte itsu-itsuan fida zuen oraingo zaletasun beroaz. Jainkoaren gidaritzaz bakarrik fidaturik. Auzi honetan neure buruaz 
ere ez naiz fidatzen. 

2 (-n atzikiaz) Gure seme-alabak zu bezalakoen eskuetan uzten ditugu, zuengan fida gaitezkeela uste dugulako. Ezin bagara 
unibertsitatean fida, norengan fida gaitezke? Nire abantailan fidaturik. Konforme, Morfeo, hire hitzetan fidatuko nauk! Hola ari nintzen 
nihauri galde eta galde, ez gehiago ikusten-eta Magali baitan fidatu behar nuen ala ez... Ez zaitezela han fida, hangoak izigarri gaiztaginak 
baitira. Neure buruan baizik ez nintzen fidatzen. 

3 (-ekin atzikiaz) Fida hadi nirekin. Ez fidatu giputzekin. "Ez naiz mutil horrekin fidatzen", jarraitzen du berak. Animaliak fidatzen 
dira Bev-ekin, eta Bev-ek haiek akabatzeko erabiltzen du fidantzia hori. Azaroan sartu orduko, eguraldiarekin gehiegi fidatzerik ez 
zegoela. Pantxorekin ez zegoela fidatzerik. 

4 (-i atzikiaz) Gure aitzinekoak gehiegi fidatu ziren, beharbada, Lege Zaharrari eta Jainko onaren... esku eskuinari! Begiari fidatuz, 
kilometro bat guti gora behera. Zorteari fidatuz beren buruari baino lehen. Nor nori fida ditakeen funtsezko aintzinamendu batzu 
segurtatzeko gisan? ik fida izan. Holako bati nehor ezin fida! Zeri eta nori fida egungo egunean? 
5 (bestelakoak) Kanpoan ez dut inor ikusi, baina ezin gara fidatu. Zergatik fidatu behar du jeneralak? Fidatzea beste erremediorik 
ez daukat. -Ez fidatzen? Hipogrifoak ez dira fidatzen begiak larregi kliskatuz gero... Ez dago fidatzerik, azaldu zuen arrantzale batek. 

· 6 du ad Gizarteak ja ez dio fidatu nahi bere zortea erlijioari edo tradizioari. Geu esperimentu arriskutsuak egiten hasi baino, jada 
egindako esperientzietan ausaz hobe dugula fidatu. Neure asmoari jarraiki, fidatu nion segur nengoela ezen haren alabaren eta 
Dancenyren artean bazela harreman arriskutsu bat. Egon zaitezke segur fidelki eta gogo onez gordeko dudala zuk fidatu didazun 
gordailua. Baldin zure alaba andereñoak sekretuok zuri fidatu nahi balizkizu, mintza bekizu. 

7 fidatzeko ik fidagarri. Fidatzeko gizona, edonola ere. Sleegers fidatzekoa den jakin beharra dago orain. Bere polizia sekretua, 
Saget andereñoa, ez baitzitzaion guztiz fidatzekoa iruditzen. Gizon arriskutsua eta ez oso fidatzekoa. Silaba bakarreko hitzak baino ez 
dira jada fidatzekoak, eta horien artean ere ez guztiak. Banengoen ba ni, ez zirela fidatzekoak! -Fidatzeko moduko jendea gara -bukatu 
nuen esaldia. 
[3] bati fidatu (5); berarekin fidatu (4); ez fidatu nirekin (3); ezin gara fidatu (5); fidatu izan (3); fidatu izana (3); fidatu nirekin (3); nitaz fidatu (4); 
sobera fidatu (6) 
eskuen indarrei fidaturik (3); afrikarraren senaz fidatuz (3) 
fidatzeko gizona (4); fidatzeko moduko (8); fidatzeko modukoa (3) 
berarekin fidatzen (3); erabat fidatzen (3); nirekin fidatzen (3); nitaz fidatzen (6); 
ez dago fidatzerik (4)] 
 
fidatzaile iz bermatzailea; mailegu-emailea. Bere burua jarriz emandako hitzaren fidatzaile. Ez zaitez egin fidatzaile zeure 
baliabideen gainetik; egiten bazara, jo zeure burua zordun. Ongilea lagun hurkoaren fidatzaile bihurtzen da; lotsagalduak, berriz, bertan 
behera uzten du. Burugabea galanta, eskua emanez lagun hurkoaren fidatzaile bihurtzen dena! 
[3] fidatzaile bihurtu (3); lagun hurkoaren fidatzaile (3); 
 
fideikomiso iz bitartekari baten bidez bideratzen den jarauntsi xedapena. Esan dugu erromatarren jurisprudentziak 
ez zuela onartzen fideikomisorik. Zenbait kasutan aldaketa egin zitekeen, eta jarauntsia beste oinordeko bati pasa zekiola agindu; baina 
inoiz ezin zen fideikomisorik egin, alegia norbaiti enkargatu, erregu gisa, jarauntsia edo jarauntsiaren parte bat beste norbaiti itzultzeko. 
 
fideista iz fideismoaren jarraitzailea. Leturiak, Parisen, gogoeta latz ugariren ondorioz bihotza adimenaren gainetik jarriko du, 
konponbide fideista bat aurkituz. -Fideista hutsa zara, John. 
 
fidel izond leiala. Horra gelari fidela nire isiltasunaren truk adosturiko saria ekartzera etorria. Telemakok, berriz, Euriklea fidelari 
agindu bat eman zion: [...]. Liza zerbitzari fidelak. Senar-emazte fidel eta bertutetsuentzat. Ikuskizunaren portreta ahalik eta fidelena 
marraztuz. Ez baita ez kopiarik ez aldakirik jatorrizkoa baino seguruagorik eta fidelagorik. Leial eta fidel, zin guztiak beteko ditu. Edo zein 
da kontua, erremediorik gabeko babalore bati fidel izatea? Herria eta Baas-zaleak fidel izan bekizkio lehendakari berriari. Beren senarrei 
emandako hitzari fidel egon nahi duten emazteei. Baina noble batzu, nahiz eta Eliza katolikoari fidel egon, oldartu ziren. Berrogei urtez 
egon omen zitzaion fidel. 
[3] fidel egon (4); fidel izan (19); fidel izan beharraz (12); fidel izango (4); fidel izatea (4); leial eta fidel (3); 
aliatu fidela (3); jarraitzaile fidelak (3); ahalik eta fidelena (3)] 
 
fidelitate iz fideltasuna, leialtasuna. Landan zaude beraz, sentimendua bezain asper, eta fidelitatea bezain triste! 
 
fidelizatu, fideliza, fidelizatzen du ad bereroez mintzatuz, iraunkor bihurtu. Gainera, urtetik urtera ikusle kopurua 
handiagoa da eta fidelizatu egin dute publikoa; alegia, orain dela bederatzi urte ikusle zirenak oraindik ere badira. 
 
fidelki adlag leialki. Haiek errana eta manatua fidelki obratuz. Egon zaitezke segur fidelki eta gogo onez gordeko dudala zuk 
fidatu didazun gordailua. Erakaslen erranak fidelki behatü. 
 
fideltasun iz leialtasuna. Saldukeria da gizakiak izan dezakeen jarreretan makurrenetakoa; fideltasuna, leial izatea, gorenetakoa. 
Haren fideltasuna ezin dudatuzkoa zen. Hitlerri dion fideltasun gaixotiagatik eusten dio karguari. -Non da elkarri agindu genion 
fideltasuna? Kartografo baten fideltasunaz deskribatzen zuen hiria ilargian baizik ez zen existitzen. Sultanari fideltasuna aginduta 
pasha bihurtuta itzuli zela. Historiarekiko fideltasuna kontzeptu abstraktua izan zitekeen, bai, baina egiazkoak ziren Intxortan hil ziren 
mendizale gazte haiek. Gorputzen proportzioetan edo anatomia-legeekiko fideltasunean jarri beharrean arreta, azal hutsean jarri nuen. 
Jainkoaganako fideltasuna eta leialtasuna. Nork bere buruarenganako fideltasuna eta bestearenganako errespetua, norbanakoaren 
baiespena eta gizarte-solidaritatea, zoriona eta jakitea elkarbigiztatzen dituena. 
[3] fideltasun osoz (3)] 
 
Fidelzale izond Fidel Castroren zale dena. Baina Chavez latinoamerikako ezker tipiko batekoa da, oso ezker autoritarioa, oso 
Fidelzalea, Komandante Jefeak esaten du zer egin eta denok haren aginduetara. 
 



fideo iz zopako pasta, hari itxurakoa. Hongxing jatetxera joan eta lehen egosialdiko fideoak jan ahal izateko. Fideo-zopa bat, 
xerra bat, fruta bat 
 
fideogintza iz fideoak egiteko jarduera. Iraultza garaian fideogintzan pilaturiko dirutza. 
 
fidjiar ik fijiar. 
 
fido izan ik fio izan. 
 
fiduziario izond fiduzia bat hartzen duena. Jorge Oteizaren oinordeko fiduziarioarekiko harremanak ere aztertu ziren 
bileran. 
 
fieltro ik feltro. 
 
fier 1 izond sendoa. Duen beso fierrarekin min egiten baitu hunen pilotak. Chupa Chups lantegian arrangura fierrak zituzten joan 
den asteartean. Denek jakin dugu, komunikabide guziek errepikatu baitute buruko min fier bat ukan duela Nicolas Sarkozy-k. Eztabaida 
fierra sortzen duen puntua. 

2 adlag harro. Berek diotena "Amerikar-euskaldunak" bainan biziki fier euskaldun izaiteaz, eta oraino fierrago euskaraz kantuz ari 
zirela. Emaitzarekin nahikoa fier zen Joanes. Eta fier izaiten ahal dire beren bigarren lekuarekin, herri guzietako muslariak arras mail 
onekoak baitziren. Bere bihotzeko andere-gazteaz biziki fier baitzen. Ene buruaz fier, harro. Ezteiez geroztik, ez zen nehoiz hain fier 
sentitu. 
 
fierki adlag harrotasunez. Eta zuri ere hasieran erdaraz egingo dizutela, nahiz eta eskatu bezain laster fierki euskararen gaitasun 
agiria aterako dizuten. 
 
fiertasun iz harrotasuna. Segur naiz hunkitu eginen zaituela alargun horren fiertasun xaloak. Haren poza, iduriz, edo bederen 
fiertasuna! Fiertasun haundi bat da guretzat Frantziako xapelgoan sartzea. 
 
fiertate iz fiertasuna. Ikustatez bezenbat gisa bateko fiertatez ere. Baita De Trevilleri ere, bere jauregi paregabea fiertatez altxatu 
berri zuela. 
 
fierxko (orobat fiersko) adlag harro samar. Gaur egin ditudan 34 km-ez fierxko naiz. Fiersko ahal ginen! eliza aitzinean 
gelditu ginen. 
 
figura 1 iz (literaturan) hizkera lauetik aldaratzen den estilo edo hizkuntza adierazpidea. Figura, jakina den 
bezala, egitura gutxi-asko bakandu bat da hitzezko adierazpenaren barruan. Metafora metaforaren gainean metatzean datzan figura 
erretorikoa. Azken batean, figura erretoriko-poetikoak erabiltzen ohitzea baino ez da. Alderantziz, figura "gastatuek", klixe bihurtuek, 
eguneroko hizkuntzan sartzeko joera izaten dute, beren figura-balioa galdurik. Espazioaren irudikapenaren figura. Jauzia figura estilistiko 
bat da. 

2 (geometrian) bolumenak, gainaldeak, lerroak eta puntuak, bere hartan hartuak.ik irudi 5. Horrela, figuren 
tratatuak geometria izena hartzen du; mugimenduarenak, fisika. Geometrak figuren beharra dauka matematikako erlazioen eskemak 
egiteko. Figura handi sinpleak -laukia, triangelua, zirkulua, laukizuzena- identifikatu eta bakoitza dagokion zuloan sartzeko jostailua. 
Sarritan forma ezberdinez eta figura anizkoitzez karratua bezalako figura bakarra egin ohi denez. 

3 irudia, itxura. Atzerago mutil baten figura iluna heldu da. Eta lausoa zen haren figura, ala geroago lausotu zen? Bitxi egin zitzaidan 
aurren-aurrenetik haren figura segaila kale-jantzian ikustea. Orduan, hatzak azkar-azkar mugitu ditu eta figura bat agertzen hasi da. Bere 
modeloen begi bati, sudurrari, zangoari, musajeari ematen dio bizia: ez daki biziarazten figura. Orduan bururatu zitzaion harearen gainean 
geomantziazko figura bat marraztea. Denborarekin, arrastoen kopurua handitu egin zen nire espirituan, eta bazirudien, paper txurian 
zirriborro bat egiten denean bezala, figuraren bat erneko zela handik. Baina neure buruan ez zen figura erabat zehazten. Bere txakurrak 
ari zitzaizkion zaunkaka, baina orain figura tragiko bat baino ez zen, eta ez zien aurre egin. 

4 (irudi materiala) Zortzi figuraz osatutako naximentu zaharra, aingeruari eusten dion kometa eta guzti. Gabonetako figurak erosi 
behar genituen. Bi figura eder ziren, neurri naturalekoak, oso lirainak: aingeru bat, hegoak jausita zituena, oin bakarrean bermaturik, 
soldadu baten gorpua besoetan zuela. Bestela zaldiko-maldiko bihurtuko zitzaidalakoan, zalapartatsua, figura beti berberen erakusle. Aitak 
erregearen figura luzexka hartu eta hatzen artean erabili zuen. 

5 hed Aitaren eta amaren figurak beharrezkoak dira. Gidoilariaren figura berreskuratu nahi du Bilboko zinema jaialdiak. Zentroetako 
zuzendarien figura indartu egin behar dela diote. Gobernuak sexu hezitzailearen figura kendu duela gaineratu zuen. Dinamizatzailearen 
figura sortu dugu. Elkarren kontrako borroka horretan kanpoko arerioaren figura betidanik erabili du botereak herriak batzeko eta horren 
izenean sakrifizioak eskatzeko. Jean Etxegoien pertsonaiaren figuran gorpuzten du Montoiak traizioaren ideia. Oteizak berak sortu zuen 
bere figuraren inguruko mitoa. 

6 pertsona ospetsua. Hogeigarren mendeko figura handienetako bik -Leninek eta Gandhik. Mito grekoetan, Dedalo ez da inoiz figura 
nagusia izan. Ugalde XXgarren mendeko gure figura nagusienetakoa da. Senarra da izarra, eta hari itzalik ez egiten erakutsi zioten, haren 
figura kolokan ez jartzen. Bere bizialdiko azken 10 edo 15 urteetan, gure garaiko literaturgile nagusietakotzat jotzen zenean eta, beraz, 
ordurako figura publikoa zenean. Figura horien kontra jokatzea zen nire ametsa. Beragaz ibili ziran guztiek dinoe zuen aitak bera figura 
handia zalako kontzientzia osoa eukala. -Rufinok bere burua figuratzat eukan, ez, bazala sinesten ebalako bakarrik, halantxe plazaratu 
behar zala uste ebalako baino. 

7 (hitz ellartuetan) -Hik uste dok Rufino Arrolak baeukala halako figura-usterik? -Berezko indar beharbada inkontzienteaz ganera, 
berak figura kontzientzia eukala uste dok? Umeak bere, lehenago, figura usainean etorten ziran, baina orain anbizino hori asko txikitu da. 

Ganera, ikasleak figura goserantz orientatetik, porrota baino ez dator. · izond -Oso penagarria niretzat, Zaldun Figura Trixte jauna, 
berorrek nire lurretan egin duen lehenbizikoa. 
[3] amaren figura (3); figura agertu zen (3); figura berri (4); figura handi (3); figura historiko (4); figura sortu (4); figura trixte (9); figura trixte jauna 
(3); gaijartzailearen figura (3); giza figura (8); zaldun figura (8) 
giza figurak (3)] 
 
figurakeria iz "Legea duk... paisajea, figurakeria," esan zuen Mandik. 



 
figural izond figurarena. Atzealdea dirudiena forma figuralen arteko espazio hutsa izan daiteke, eta espazio huts horiek, aldi 
berean, forma izan daitezke. 
 
figurante 1 iz film eta antzerki lan batean hitz egin gabe parte hartzen duen aktorea. Zirkuko figuranteak beren 
ezpata zurezkoez. Roselliniren film batetik erauzitako figurantea ematen zuen. 

2 hed Komunikazioaren inguruan figurante ugari daude: gobernuburu dezente, baita enpresaburu ezagun asko ere. 
 
figuratibismo iz errealitateko irudiak antzemateko eran irudikatzen dituen arte joera. Abstrakzioak, 
figuratibismoak, argazkilaritza periodistikoak, surrealismoak. 
 
figuratibo izond arteetan, errealitateko irudiak antzemateko eran irudikatzen dituena. Figuratiboa denez gero, 
irudimenik gabe adimenaren bitartez soilik gertatzen den sintesi intelektualetik ezberdintzen da. Irudi figuratibo batean. Marra multzoak 
ziren, irudi figuratiborik gabeak, lehen begiratuan behintzat. Nire obra ez da erabat abstraktua; forma figuratiboek indar handia dute. 
Hogeita hamar urtez ukitu ez zituen gaietara pasatu zen, naturatik zuzenean margotzera, dantzari eta zaldi-lasterketen margolan 
figuratiboetara. Arte figuratiboetan. Arte abstraktua ukazioz baizik ez da definitzen, beraz: irudikapenezko irudiak ez direnen artea da 
("ez-figuratiboena" esaten da gehiago), irudikapenaren galeraren artea. 
[3] lan figuratiboak (3)] 
 
figuratu izond irudizkoa. Liburuek bizi propioa dutela esan bada, zentzu figuratuan esan ohi da, didaktikoan, lirikoan, 
erromantikoan, baina hortik liburuek euren kasa mugitzeko ahalmena dutela adieraztera jauzi kualitatibo izugarria dago. Eta ni ahoa bete 
hortz gelditu nintzen (zentzu figuratuan har bedi, mesedez, adierazpidea). 
[3] adiera figuratuan (3); zentzu figuratuan (4)] 
 
figuratxo iz irudi txikia. Wendyk ikusi zuen zelan figuratxo erromantiko hura kuku-erlojuaren gainean pausatzen zen atseden 
hartzeko. Tximeleta formako figuratxoak: kartoizkoa bat, plastikozkoa bestea, burdinazkoa hurrengoa, zurezkoa edo okumezkoa 
hurrenagokoa... 
 
figurazio iz (arteetan) errealitateko irudiak antzemateko eran irudikatzea. Grabatu hartan bazegoela figurazioa, 
alegia lerro multzo haiek Kontxako paisaia irudikatzen zutela. Urteekin, alabaina, figurazioari eta errealismoari heldu, eta estilo berezia 
finkatzera iritsi da. Figuraziotik abstrakziorako jauzia egin zuen, eta espazioko kolore puruei bidea eman zien. Figurazioaren nozioaren 
beraren barruan dago hori. Pentsatu zuen deabruak jarraitu ote zion haraino, eta jiratu egin zen, figurazio gaiztoren batekin topatzeko 
ustean. 
[3] figurazioaren bidez (4)] 
 
fijatu, fija, fijatzen 1 da ad ohartu, erreparatu. Fijatu zara zelako ezpainak dauzkan? Ez ginela txalupan fijatuko 
salbamendu-txalekoaz hornitutako chihuahua harengatik izan ez balitz. -Ba, fijatzen egon nauk, eta Valentinak ez dik begirik kendu 
denbora guztian. Ondo fijatzen bahaiz, ispiluaz bestaldean ematen ditugun irudiak doble inperfektuenak dituk. 

2 arreta ipini. Beti ere bere adineko emakumeetan fijatzen da, eta ez gazteagoetan. Zita egin zuten gauean ere, ondo fijatu balitz, 
ikusiko zukeen "Turgeniev"eko lurrean, Asierren aurrean, Dunhill zigarro bat, itzali berria... Nola da posible horrelako mutil puska batengan 
sekula fijatu ez izana? 
 
fijazio 1 iz finkagailua. Taula berriak erosiko ditut, eta seguraski, bide batez, fijazio berriak ere bai, zeren nireek holgura pixka bat 
daukate. 

2 (orobat fixazio) obsesioa. Bere adiskidearen fobia, fijazio eta obsesioen kontaduriak ez omen zuen emakumearen lilura itzali. 
Brasildarrek ipurdi politak dituzte, brasildarrek ipurdiekiko fijazio patologiko bati ematen diote su, eta jatorri afrikarra izatea omen da 
arrazoia. Arretagune bakarreko fixazio edo motibazio suhar batek eutsiak. Grina gogorrak izan ditzake autistak, indar handiko fixazio eta 
lilurak, edo, Templek bezala, ia gehiegizko samurtasun eta ardura, zenbait arlotan. 
 
fijiar (orobat fidjiar; Hiztegi Batuan fijiar agertzen da) izlag/iz Fiji uhartedikoa, Fiji uhartediari 
dagokiona; Fiji uhartediko herritarra. Landestarrak idorki lotzen dira uztartzeetan eta bi jokalari Fidjiarrek markagailua 
aitzinatzen dute. Jokaldi horretan, hala ere, Valbon fijiarra egotzi zuen epaileak. Urteko jokalari onena izendatu dute Vijay Singh fidjiarra. 
3 eta 0 Fidjiarren alde eta gero 8 eta 3 entsegu bat markaturik. 
 
fijo 1 izond finkoa. Ohitu nintzen irribarre itzal hartara, hasi nintzen parrokiano fijo harganako interesa hartzen. Irudi fijo eta 
estatikoekin egin dugu lan. Egitura fijo bat dago eta oso elementu gutxi dira aldatzen direnak eszena batetik bestera. Zamaketari 
kuadriletan urtebete zeramatenak fijo egiteko eskaera 

2 adlag seguru. Esan nizun: kulata izango da hori; kulata..._fijo gainera. -Hurrengoan, Manu, hurrengoan fijo. 
 
fiktizio izond fikziozkoa. Gero estatuen berdintasun fiktizioa errealitate latzaren ildora ekartzeko. 
 
fiktizioki adlag fikziozko eran. Guk geure buruari fiktizioki ezarri arren sekula existitu ez den penitentziarentzat ez da inoiz ez 
benefizio ez inbentariorik izan. 
 
fikus iz Ficus generoko zernahi zuhaitz edo zuhaixka, besteak beste etxe barruko landare apaingarri gisa 
erabiltzen dena. Etxea hamaika fikus, espatifilos eta marantaz beterik daukagu. Arropa-esekitokiaren eta fikusaren artean. Fikus 
baten itzalperantz abiatu ziren Sara, Sergio eta Matias. 
 
fikzio 1 iz irudimenaren edo asmamenaren sorkaria. Lurralde mugakideak dira fikzioa eta errealitatea. Fikzioa baino 
arrotzagoa da errealitatea, guk sortua baita fikzioa. Fikzioa ahalik eta testuingururik egiantzekoenean kokatzearren. Fikzioak errealitatea 



antzirudikatu, imitatu egiten omen du. Ni nago, ordea, Auschwitzekin zerikusirik ez duten obretan adina fikzio (edo gehiago) dagoela 
Auschwitzi buruzkoetan. Fikzioak soilik erakuts omen dezake garai baten egia, behar bezala. Badute fikziotik eta badute aldi berean 
errealitatetik ere. Uste dut, gure gizarteak isilean pasatzen dituen gertakari horiek fikziorat pasatzea beharrezkoa dela. Hau ez dela 
anbulatorioko itxarongela, literatura baizik, fikzio hutsa azken batean. Orduan ere, errealitateak fikzioa gainditu zuen. Fikzioa versus 
simulakroa. "Beste" nagusia ordena sinbolikoa besterik ez da; ordena hau ez da kausalitate materialean oinarritzen, fikzio sinbolikoetan 
baizik. 
2 fikziozko idazlana. Fikzioak -liburuko lehen orrialdean hasi eta azkenekoan bukatzen zen istorio asmatuak-. Esango nuke halako 
puritanismo batek galarazten digula batzuei idaztea; fikzioa idaztea, alegia. Eleberri batean edo edozein motatako fikzio batean. Fikzioa 
egiten duen idazleak soilik konta ditzakeela gauzak, behar bezala. Poetok fikzioak eraikitzen ditugu sentimenduak eta ideiak adierazteko. 
3 (hitz elkartuean)Garai hartako fikzio-liburuak. Hemingwayren fikzio lan gehienetan. Fikzio-idazlea naiz ni funtsean. Egia baino ez 
da, egiantzik gabeko egia, fikzio itxurako errealitatea. Filmak eragiten dituen gainerako sineste-fenomenoak, fikzio-efektuaren bidez 
eragiten dituenak batez ere. Izenen jokoak fikzio puntua sorrarazten badu ere. Poesia-fikzioa da hau dudarik gabe. 
4 fikziozko Fikziozko irakasle bati egina. Fikziozko pertsonaia bat haragizko izaki bihur daiteke baldin eta haren egileak bere indar 
guztia horretan jartzen badu. Fikziozko errealitate batean. Fikziozko planotik kantatzen ari zen esparruko plano errealera jauzi eginez 
etengabe. Fikziozko munduren batean murgiltzea. Fikziozko lanak irakurtzen bainituen gehienbat. Mark Brozet zinemagilearen Holy Cross 
fikziozko film luzeak. Gertaera hori fikziozkoa bada. Humpy Dumty benetakoak -fikziozkoak, alegia-, zera esaten dio une jakin batean 
Alizeri: "Ederra egin dugu!". Agintaldian fikziozko enpleguak sortu zituela aitortu du Flossek. Gertakizun historikoak ala fikziozkoak 
kontatzen zizkizuten? Aurkeztuko diren filmetako hiru izango dira ez-fikziozkoak. 

5 zientzia fikzio Eleberriak, saiakerak, polizi-eleberriak, zientzia-fikzioa, bidaiak, eskulanak, etab. COUn nengoela, zientzia fikziozko 
ipuin batzuk egin nituen. Zientzia fikziozko eta fantasiazko bildumak. Zientzia fikzio itxurako eleberri laburrarekin. Zientzia fikziozko 
pelikuletan loaldi infinituak egiten dituzten astronauta horien moduan. Duela 20 urteko zientzia fikziozko filmetan. -Zuk, maitea, zientzia-
fikzio sobera irakurtzen duzu. 
[3] fikzio hutsa (13); fikzio lan (4); fikzio lana (3); zientzia fikzio (9) 
errealitatea eta fikzioa (12); fikzioa eta errealitatea (5); negoziazioaren fikzioa (3); oinarritutako fikzioa (3); politika fikzioa (3); zientzia fikzioa (19) 
zientzia fikzioan (3) 
errealitatearen eta fikzioaren (6); historiaren eta fikzioaren (3); zientzia fikzioaren (7) 
zientzia fikzioko (8) 
fikziorik gabeko (3) 
fikziozko espazioak (4); fikziozko film (8); fikziozko film luzeak (4); fikziozko istorio (5); fikziozko lan (3); fikziozko lanak (4); fikziozko pertsonaia (8); 
fikziozko zinema (3); zientzia fikziozko (22)] 
 
fikziogile izond/iz fikziozko idazlanak egiten dituen pertsona. "Ez ezazue Levi fikziogilea ahantzi!", erregutu zigun 
bere irakurleoi. 
 
fikziogintza iz fikziozko idazlanak egitea; fikziozko idazlanen multzoa. Horrexegatik diogu beldurra fikziogintzari; 
munduaren, gure munduaren ardatza apurtu egin daitekeela uste dugulako. Gure inguruko fikziogintzan. 
 
fikzionalismo iz Erlatibismoa gaur egun aurkitu, perspektibismo, historizismo, soziologismo, psikologismo, antropologismo, 
biologismo, eboluzionismo, pragmatismo, fikzionalismo, etab., gisan aurkitzen da de fakto. 
 
fikzionatu izond fikzio bihurtua. Erreala, jadanik, gauza fikzionatu bat da; errealitatea, aldiz, basatia da, nahasia, anitz 
formetakoa eta ez dugu sekula kontrolatzen. Euskal literaturari, besteak beste, maskulinoari eta femeninoari buruzko teoria fikzionatua 
ekarri dio. 
 
filado iz soinu bat gozatua atxikitzea. Abesteko teknika handia erakutsi zuen, baita edertasuna adierazteko musikaltasuna ere: 
gurguiluak, filadoak, fraseatze txukuna, ziur goi eta behe erregistroan, epelago agian erdikoan. Portamento eta filado-etan ondo aritu 
zen. 
 
filakteria iz juduen kutun modukoa. Filakteriak larruzko bi kutxatila dira, larruzko zintak atxikiak dituztenak, eta 
Pentateukoko pasarteak dituzte barruan, hebreeraz idatziak. Lastozko maleta batean barneko arropa, filakteriak eta liburu batzuk sartu, 
eta oinez abiatu zen Lublin aldera. Hadass segituan hasi zen Anshelen filakterientzako zaku bat, hallahko jantzi bat, matoh poltsa bat 
josten. 
 
filamentu iz harizpia. Ez dago zientziarik foliolo baten tegumentuarenik, zelula baten filamentuenik, odol-zain baten 
makodurarenik, aztura baten maniarenik, aiurri baten gorabeherenik. 
 
filantropia iz gizadiarenganako maitasuna; filantropoaren bertutea. Txaloak jotzea eta irribarre egitea, sinpatiaz eta 
filantropia apur batez. Gure herriak eskatzen duena ez da filantropia, baizik eta justizia. Bazitekeen haren filantropia gogaikarriak nire 
lasaitasunean ere pentsatu izana. Maitasuna askorenganakoa denean da filantropia. 
 
filantropiko izond filantropiari dagokiona; filantropian datzana. Bat-batean, gogoak ematen digunean, hutsetik 
sortzen ditugu elkarte filantropikoak, onegintzazkoak eta beste edozein motatakoak. Ez zaizkit batere atsegin lan filantropikoetan parte 
hartzen duten emakume horiek. Ustezko jokaera filantropiko horrek kontzientzia lasaitzeko baino ez duela balio, sarri. Moda-bildumaren 
garrantzi etiko-filantropikoa azpimarratzen. Nik uste dut zibilizazioak gehiago zor diola berekoikeriari erlijio guztiei eta utopia 
filantropiko guztiei baino. Harrapatzen nituen seilu guztiak bildu, eta haiei etekin filantropikoa ateratzen zien Alderdiko erakunde 
filateliko batera bidaltzen nituen. 
 
filantropo izond/iz gizadiarenganako maitasuna agertzen duena; gizakien bizimodua hobetzen aritzen 
dena. Buenos Airesen ikusi zuen argia lan horrek, 1962an, Manuel Puente bankari filantropoaren finantzazioa lagun. Filantropoa zen 
Henri Dunant. Hau da jende askok, errege-erreginek, militarrek, abenturazaleek, filantropoek, mende askotan izan duten ametsa. George 
Soros filantropo aberatsa. 
 
filaria iz tropikoetako nematodo bizkarroia, hainbat gaitzen eragilea. Filaria izeneko har batek sortzen du berez, eta 
eltxoek zabaltzen dute gizakietara. 
 



filarmonika (orobat pilarmonika) iz ahoko soinua; eskusoinua. Baina inork ez zuen filarmonika joko, inork ez zuen 
abesti gozorik hasiko. «Esku soinua (trikitia), pianola (soinu handia) eta pilarmonika (ezpainetako soinua) ume umetan ezagutu nituen, 
eta beti eman zidan inbidia izugarria jotzen ez jakiteak» aitortu zuen atzo Joxe Mari Iriondok berak. Eta gero, pilarmonika nai dutenak, 
dantzan egin. 
 
filarmoniko 1 izond orkestrez mintzatuz, zenbait orkestra sinfonikori ematen zaion izena. Londresko Orkestra 
Filarmonikoak bi kontzertu eskainiko ditu Kursaaleko auditoriumean. Txekiar Orkestra Filarmonikoak bi lan aurkeztu zituen Donostian 
eskainitako emanaldian. Milango alla Scala antzokiko orkestra filarmonikoa zuzenduko du Juanjo Mena Bilboko Orkestra Sinfonikoko 
zuzendariak. Munduko orkestra filarmoniko handietan. Xabier Maistrerena Vienako Orkestra Filarmonikoko harpa jotzaileak egingo du 
bakarlari. 

2 musikarena. Bielorrusiako Elkarte Filarmonikoko Orkestra eta Korua. 

3 orkestra filarmonikoko kidea. Biolin jotzailea New Yorkeko, Londresko, Berlingo eta Stockholmeko filarmonikoekin aritu da. 
[3] orkestra filarmonikoa (11); rotterdamgo orkestra filarmonikoa (3) 
londresko orkestra filarmonikoak (3); orkestra filarmonikoak (10) 
orkestra filarmonikoarekin (5) 
orkestra filarmonikoaren (3) 
orkestra filarmonikoko (3)] 
 
filatelia iz posta zigiluak ezagutzeko eta bildumatzeko antzea. Filatelia elkarteek. ik filateliko. 
 
filateliko 1 iz filateliari dagokiona. Bata dantza-irakaslea eta bestea filatelikoa. Harrapatzen nituen seilu guztiak bildu, eta [...] 
Alderdiko erakunde filateliko batera bidaltzen nituen. 

2 filatelian aritzen den pertsona. Bi anaia judu alemaniar, bata dantza-irakaslea eta bestea filatelikoa, Bernardo eta Villi 
izenekoak. 
 
filatelista iz posta zigiluen bildumatzailea, zigilu bildumatzailea. Euskal filatelistek euskaraz idatzitako zigiluak 
plazaratuak izan diten eskatu dute. Munduko filatelista anitzekin harremanetan zen, ahal zituen tinbre berri guziak erosten zituen. 
 
filatxo iz (kokainazkoa) Listo, filatxo zuri bat eta dei egingo diot. Ahal duzunean filatxo bat jarridazu. Nirekin bazatoz filatxo bana 
ipiniko digu doan. -Komunera, filatxo bat jartzera. 
 
filia iz zaletasuna, begikotasuna. Bistakoa da hainbat filia eta fobia sortzen dituela frantziar bigotedunak. Bere filiak 
nabarmentzeko, bere fobiak zehazteko, bere mozkorrak deskribatzeko. Horregatik nion halako filia partidu hari. Euskadiko Ezkerrarekiko 
filia hark ere jarraitzen zuen. Nekrofilia, koprofilia, eta beste filia asko, ez, inondik ere ez. 
[3] filiak eta fobiak (5)] 
 
filial 1 izond/iz enpresez mintzatuz, beste baten mendekoa dena, nahiz finantza autonomia izan. Gaur egun 
Arrasateko kooperatiba taldeak [...] mundu zabalean barrena hainbat enpresa filial ditu. Gainera, haren bi enpresa filial lortu zituen 
Cheneyren konpainiak. 

2 (izen gisa) Enpresa multinazionalen filialek 1996an egindako inbertsioetatik, laurden bat baizik ez zen finantzatu enpresa nagusiaren 
kapital-ekarpenen bidez. 1998an, UNCTADek jasotako datuen arabera, 60.000 enpresa multinazionalek kontrolaturiko 500.000 filialen 
negozio kopurua, guztira, 11.000 mila milioi dolarrekoa zen. Nazioarteko zuzeneko inbertsioen helburua, kasu horretan, ez da izaten 
ekoizpena herrialde hartzaileko barne-merkatura bideratua lukeen filial autonomo bat sortzea, filial/lantegi bat sortzea baizik, produktu 
bukatuak soldata apaleko eskualdeetan muntatzeko helburuaz maizenik, herrialde aberatsetako merkatuetara berriz esportatzeko gero. 
Babcockek Madrilen eta Asturiasen dituen filialetako beharginek. 1980ko hamarraldiaren erdian, enpresa multinazionalen filialen 
desjabetzeak zerora jaitsiak ziren berriro. Filialekiko sozietateen sorrerari esker, malgutu egin zen enpresen egitura. Ferrovial [...] 
eraikuntza enpresak, Australiako Macquarierekin zuen lankidetza utzi eta Cintra filiala burtsaratzea erabaki du. 
3 gizarte edo zibilizazioez mintzatuz, beste batetik sortu dena. Zibilizazio "guraso" eta "filial" baten arteko lotura. 
Gizarte Helenikoa Minoikoaren filiala zen. Zibilizazio filialetako bakoitza hartzen badugu. Adibidez, mundu greko-erromatarreko Erromatar 
Inperioa Erromatar Inperio Santu gisa Mendebaldeko Kristandadearen gizarte filialean. Miresgarriro zehatza baina ikaragarri konplexua 
zen maien egutegi hori Maien "Inperio Zaharrak" bere filial izan zituen Yucatandar eta Mexikar gizarteei utzi zien ondaretzan. 
[3] filial nagusia (4); jukosen filial (3); taldearen filial (3); jukosen filiala (4)] 
 
filiazio 1 iz argibide personalen multzoa. Eskifaiaren errolda osoa ematen digute, bakoitzaren filiazioarekin. 
2 hed Zazpi miliziano zirela, haien artean hiru errepublikar, sozialista bat, anarkista bi eta filiazio jakinik gabeko zazpigarren bat. Nire 
erroak eta nire filiazio biologiko zehatza. 

3 gurasoen eta seme-alaben arteko ahaidetasuna. Ez dira beharbada ezkontza edo adiskidantza loturak filiaziokoak baino 
ahulagoak. 
4 (hitz elkartuetan) Oinordetza filiazio bidez egokitu zaion pertsona. Filiazio-ahaidetasuna, bigarrenik, hastapenetik oinarritu baita 
eboluzioaren teoria formen arteko erlazioetan. Harreman-mota bat denboran gurasotasun eta filiazio-harremana da ondoz ondoko 
zibilizazioen artean. 
 
filibusteria iz filibusteroen multzoa. Filibusteriari zetxazkion jarduera taktikoen fineziari. 
 
filibustero iz itsaslapurra, bereziki XVII. mendean Antilletako itsasoan espainiar kolonietako itsasontziei 
erasotzen ziena. Indietako itsasoetan barrena dabiltzan filibusteroek. Arestian aipatu dizkizudan uharteak, piratek, kortsarioek, 
filibusteroek eta gainerako itsas lapurrek habiatzat eta gordelekutzat erabiltzen zituztenak. 
 
filibusteroburu iz filibusteroen burua. Bere maitalea oldartu zaion filibusteroburuarena egiten ari nintzen ni. 
 
filigrana 1 iz urre, zilar edo beirazko hariak gurutzatuz eginiko lana. Zaragozako urrezko kutunak, gorriz eta 
filigranaz. Belarrietan zaintxoak ikusten zaizkio, filigrana gorri eta purpurazkoaren antzera. Hamar hatzez egindako filigrana gotiko argi-



itzalezko hura. Freskoek eta mosaikoek, sabaiak eta sabaiko filigranek. Metro beteko hostodun palmondoak geldirik alkazien filigrana 
artean. Xorroak urrezko filigranaz ehunduta zeuden. Markoa obala zen, urre kolore aberatsekoa eta estilo moriskoko filigranez apaindua. 

2 irud Filigranazko poema eta ipuin oniriko eta sentsualak idatzi zituela. Dimas beste filigranaren bat kontatzen hasi zelako. Bere 
panderoarekin filigranak eginez. 
 
filipinar (orobat filipindar) izlag/iz Filipinetakoa, Filipinei dagokiena; Filipinetako herritarra. 4.000 
filipinar langile Iraken. Baina, filipindar aitatxiak ez zion kasurik egiten. Frantses gizon zahar bat, hirurogei, hirurogeita hamar urtekoa, 
hogei bat urteko probintzia pobreetako filipindar neska batekin... Ekainaren amaieran bahitu zuten Angelo de La Cruz filipinarrra. Zibil 
filipinarra hiltzeko mehatxuak eragin handia izan du Manilako Gobernuan. Bera filipinarra zenik ere ez genekien. Sam, nire etxezain 
filipinarra. Txinatar edo filipinar edo ez dakit nongo hark. Abu Sayyaf talde islamista filipinarraren buruzagi bat. Bahituta dauden 
filipinarrek eta bulgariarrek oraindik bizirik jarraitzen dutela. 
[3] filipinar baten bizia (3)] 
 
filistear 1 izlag/iz Itun Zaharreko garaietan, israeldarren etsai zen herri batekoa. ik filisteo. Zeruko hegaztiei 
eta lurreko piztiei emango dizkiet gaur bertan zure gorpua eta filistear soldaduen gorpuak. -Neska filistear bat jo dut begiz Timnan. Hura 
hasiko da israeldarrak filistearren mendetik askatzen. Joan ziren, bada, filistearren buruzagiak emakumeagana, dirua berekin zutela. 
Eufrasetik hasi eta filistearren lurralderaino. Nor da, ba, filistear erdaingabe hori, Jainko biziaren armadari erronka egiteko? 

2 filisteoa, izpiritu arrunteko pertsona. Filistear, [...] adimena ingurukoen mirabe duen pertsona; pentsaera, iritzi eta sentiera 
modaren arabera moldatuak dituena. 
[3] filistear erdaingabe (3); filistear jentil arrotz (3); 
filistearra hil (3) 
filistearrak israeldarren aurka (3) 
filistearraren burua (3); filistearraren ezpata (3) 
filistearren aurka (8); filistearren aurrean (4); filistearren buruzagi guztiak (3); filistearren buruzagiak (9); filistearren buruzagiei (3); filistearren 
buruzagiek (10); filistearren esku (4); filistearren eskuetatik (3); filistearren gudari (6); filistearren gudarostea (3); filistearren kontra (9); filistearren 
lerro artetik (3); filistearren lurraldean (5); filistearren lurraldera (4); filistearren lurralderaino (3); filistearren menpetik (3); filistearren ondoren (4)] 
 
filisteo 1 iz filistearra. Halako batean aski zela erabaki nuen, eta filisteoen tenpluan Sansonek egin zuen ahaleginaren parekoa egin 
nuen. 

2 izpiritu arrunteko pertsona. Filisteo eredugarria betiere, poeten, zinegileen, artisten, humanisten eta kulturaren aldeko familia 
sonatu bateko senide izan ohi da. Aurrena barkatzen dudana jende inozentea izaten da: publikoa, biktima; hurrena artista: betiko erdipurdi 
hori; eta azkenekotz artista gidatu nahi izaten duen filisteoa. 
 
film (orobat filme g.er. eta filma g.er.) 1 iz zinema-lana. Filma (hitzaren zentzu materialean: pelikula) bat-bateko 
argazki-bilduma bat da, azken finean; filma erabiltzen den moduak, ordea, proiekzioak, ezabatu egiten ditu bat-bateko argazki horiek 
guztiak [...] irudi bakar bat osatzeko, mugitzen den irudi bat. Film bateko fotograma bat. Filmetako plano orokor batean bezala. Zuri-
beltzezko italiar film bat ikustera. Filmak baino ez dira, hau da, fikzioa. Filmeen ekoizpena ugaritzen ez den bitartean. Baina Riso amaro 
filmeko agertokiak errealak ziren. Hitchcock-en Torn Curtein (Gortina urratua) filmeko autobusaren eszenako polizia. Gilda filmaren 
iragarpen kartela zen. Filmaren metrajearen arabera. Handik aste batzuetara "Haizearekin joana" izeneko filma estreinatu zuten. Agatak 
kasko-zokoko zinema gelako pantaila zurbaila ireki zuen eta betiko filma berriz pasatu. Filmaren soinu-banda osorik dauka grabatua. 
Filmetako aktoreak imitatuz. Puy Oria filmaren ekoizleak. BBCrentzat hasi zen lanean, filmetako idazle gisa. Filmetako irudiak. Alde 
batetik filmetako edukia (alderdi sinbolikoak eta mitikoak batez ere), eta bestetik film horien forma aztertu zuten. Plano luze bat da, 
hamar minutu ingurukoa, film horretako plano guztiak bezala. 
2 (izenondo eta izenlagunekin) Amerikar film zaharren zalea. Amerikako filma beltzak, Hitchcock-enak, La nouvelle vaguekoak. 
Dozena bat film porno baino gehiagotan agertua zen. Hobe hitzik gabe, film mutu batean bezala. B serieko filmetako hiltzaile ahots 
urratuko batena irudi zuen zitalkeriaz. Eskolan giroturiko film nahiz eleberrietan. 80ko hamarkadan Ferrarak aurrekontu txikiko filmak [...] 
eta telebistarako lanak tartekatu zituen. B serieko beldurrezko filmen batetik ateratako dekoratua ematen zuena. “Euskaraz pentsatu, 
idatzi, sortu eta ekoitzitako” filma. 
3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik filmiko. Film antolamenduaren garapenaren. Denborazko irudia [...] bi modutan 
azaltzen da: film-irudi gisa edo bideo-irudi gisa. Dudley Andrew-ek egindako film-azterketak. Eredu hori filma fabrikatzeko prozesua 
kontuan hartzen duelako bereizten baita, hain zuzen, bestelako film analisi mota gehienetatik. Egileari ospea eta fortuna ekar 
ziezazkiokeen film-egokitzapenak. Film-proiekzioetan, auskalo zergatik, jendea hil egiten baita. Film-ikuslearen egoera distantzia psikiko 
guztiz berezi baten adibide bikaina da. Film banatzaileek prestatutako laburpenak. Igogailuaren zain ni: 11:32, jende guztia orduantxe 
zetorren film-aurkeztaldira. Film industria Indiako mafiari oso lotua dago. Film-aretoa beterik aurkituko duzu. Mani Ratnam film-
zuzendari arrakastatsuari. 

4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Gangster film gehiegi ikusi zituen neska hark. Espioitza film ingelesetan bezala. 
Bideo-filmak hartzen nituen errentan Movie Heaven izeneko leku batean. 

5 film dokumental Daguerre-ren dioraman denboran zehar gertatzen ziren aldakuntzak, adibidez, dekorazio margotu handi batean 
argiztapen-aldaketen bidez lortuak, ez ziren handiak, film dokumental xumeenarekin alderatzen badira. Miguel Angel Rodriguezek 
zuzendutako film dokumentalak Argentinako militarren aurkako epaiketen artxiboak ekarri ditu argira, lehendabiziko aldiz. Arturo 
Cisneros iruindarraren film dokumentala saritu dute Zinema Independentearen Jaialdian. Film dokumentalen atalean, Xabier 
Iñarrairaegik eta Carlos Erizek eskuratu dute lehen saria, Orbelaren soinua lanarekin. 'Control Room' film dokumentala 'Forum' sailean 
onartzea erabaki dute. 

6 film labur Hantxe ikusi genuen sarrerako film laburra: Harald Lloyd, fatxadetan gora eskalatzen. Film laburretarako gidoi bat egitea 
eta Azpeitiko Zine Klubekoen lehiaketan parte hartzea. "Un petit cadeau pour madame" istorioa film labur bihurtzearen inguruko kontuak. 
Saio hasierako film laburrean. Music-hall-ean jardun ondoren, film laburrak egiten hasi zen. Film labur baterako eskema. Ikusleen saria 
film labur onenari: Ward 13 (Peter Cornwell). 

7 film luze Vazquez Montalbanek hari buruz idatzitako nobela oinarritzat harturik, Gerardo Herrerok egindako film luzea. Hamaiketan, 
film luzearen hasieran, eskua hartu zidan eta bere esku artean estutu zuen, hitzik gabe. Film luze hartako eszena gogoangarrienetako bat. 
Ikusleen saria film luze onenari: Saw (James Wan). Euskarazko film luzeak. Filma luzeen sailean, urrezko iguzkia, lehen saria beraz, 
Brasileko filma batek irabazi du. 
[6] animazio film (10); animaziozko film (12); atzerriko film (7); atzerriko film onenaren (7); beldurrezko film (7); beste film bat (8); euskarazko film 
(28); euskarazko film bat (14); euskarazko film labur (6); fikziozko film (8); film aurkeztu (7); film bat egin (10); film bat egitea (6); film bat egiteko 
(12); film bat egiten (8); film bat ikusi (6); film bat ikusten (6); film bat ikustera (9); film berria (12); film berriak (8); film berrian (7); film dokumental 
(13); film dokumentala (21); film dokumentalak (8); film dokumentalen (8); film egin (19); film egin zituen (7); film emanaldiak (6); film emango (20); 
film emango dituzte (16); film erakutsiko (6); film eskainiko (10); film labur (95); film labur aurkeztu (6); film labur bat (6); film labur onenaren (7); 
film labur onenari (6); film laburra (50); film laburrak (52); film laburrek (8); film laburren (66); film laburretan (6); film laburrik (8); film lehiatu (6); 
film lehiatuko (9); film lehiatuko dira (9); film luze (42); film luze bat (6); film luzea (37); film luzeak (27); film luzeen (10); film on (6); film onena (8); 
film onenaren (43); film onenaren oscar (8); film onenaren saria (15); film onenari (6); film osoa (7); film osoan (6); film ugari (7); hollywoodeko film 
(8); ingelesez besteko film (6);; lehen film (23); lehen film luzea (9); lehenengo film (7) 
azken filma (35); bigarren filma (8); filma aurkeztu (15); filma aurkeztu zuen (8); filma eder (6); filma egile (6); filma egin (25); filma egitea (8); filma 
egiteko (20); filma emango (10); filma emango dute (10); filma erakutsiko (6); filma estreinatu (9); filma estreinatuko (8); filma ikusi (28); filma 
ikusteko (7); filma ikusten (7); filma ikustera (6); filma izan (14); filma izan zen (7); filma izango (7); filma labur (8); filma saritu (6); filma zuzendu 
(6); izeneko filma (7); lehen filma (27) 
azken filmak (11); egindako filmak (6); euskarazko filmak (6); filmak egin (12); filmak egiteko (8); filmak egiten (9); filmak emango (10); filmak 
emango dituzte (6); filmak eskainiko (6); filmak ikusi (13); filmak ikusteko (11); filmak irabazi du (12); filmak izango (9); filmak izango dira (9); haren 
filmak (7); lehen filmak (7); polizia filmak (8) 



azken filmaren (6); filmaren egileak (6); filmaren emanaldiarekin (8); filmaren estreinaldia (7); filmaren gidoia (6); filmaren zuzendaria (8); filmaren 
zuzendariak (8) 
filmean ageri (6); filmean agertzen (6); filmean egindako (10); filmean egindako lanagatik (6); filmean eginiko (6); filmean parte hartu (7) 
filmeko aktore (8); filmeko irudia (10); filmeko irudiak (7); filmeko irudiaren (7); filmeko pertsonaia (11); filmeko protagonista (15); filmeko 
protagonistak (10); filmeko zuzendaria (8) 
filmerako egindako (7) 
filmetan ikusi (7); filmetan parte hartu (6) 
filmik onena (6)] 
 
filmagai iz filmatu behar den hura. Lehen-lehenengo filmetan, kameratik filmatzen zen filmagaira bitarteko distantzia ia bera 
izaten zen beti. Berehalaxe, ordea, kamera hurbiltzeko edo urruntzeko ideia azaldu zen, era horretara filmagaiak txikiagoak, dekorazioan 
galduak bezala, edo handiagoak, eta zati bat baizik ikusten ez zitzaizkienak, bilaka zitezen. 
 
filmagarri izond filmatzea merezi duena. Bosgarren aukera baino ez zitzaion geratzen, guztietan filmagarriena: lapurrak 
ziren. Gatz eta hondarrezko basamortu hura, zenbait tokitan itsasoko maila baino beherago zegoena, niri fotografiagarri eta filmagarri 
baino gehiago hipnotizagarri gertatu zait. 
 
filmagile ik filmegile. 
 
filmagintza ik filmegintza. 
 
filmaketa iz filmatzea. Filmaketa Araian egin zen, uztailaren erdialdean. Nothing but the blues dokumentalaren filmaketan. Nola 
eraberritzen duen proiekzio-denborak filmaketa-denbora. Gaur egun normalean erabiltzen den filmaketa lastertasunean. Lasai hartu 
zuen filmaketa, ez zen batere aztoratu, ez kamerekin, ez filmaketa taldeekin. 
[3] filmaketa lanak (12); 
 
filmaldi iz filmatzea. Garai hartan filmaldi batean filma zitekeen luzera. Orotarat, 23.500 jende ibili dira filmaldietan. 
 
filmategi iz filmak biltzen eta zaintzen diren erakundea eta etxea. ik filmoteka. Euskadiko Filmategiari eman 
zion aspaldi bere artxibo osoa. Orain, hori guztia Euskadiko Filmategian dago bilduta, katalogatzeko zain. Dena prest zegoen Gas Fabrikan 
obrak egiten hasteko eta bi urteren buruan Filmategi nazional berria eraikitzeko. 
[3] euskadiko filmategia (13); euskadiko filmategia fundazioa (3) 
euskadiko filmategiak (21) 
euskadiko filmategiaren (7) 
euskadiko filmategiari (6) 
euskadiko filmategiko (12); filmategiko arduradunek (3); filmategiko lehendakariak (4)] 
 
filmatu, filma, filmatzen du ad zinema-pelikula batean irudiak grabatu. 16 mm-ko filmatzeko makina bat. Etxeko 
zine-kamerarekin filmatzeko. Haiek giza sexualitatea behatu, filmatu, erregistratu, aztertu eta miatu zuten. Eleberri honetan oinarritu 
omen zen Alfred Hitchcock, The Lodger filmatzeko. Artista izan behar da hain eszena zailak hain modu garbian eta sinesgarrian 
filmatzeko! Lehen planoan filmatuta dagoen pertsonaiak. Filmatzeko zoom-a [...] azaldu zenean, esate baterako, travellingaren ordez 
zoom hori erabiltzea oso teknika zabaldua izan zen. Hori guzia filmatua izan zen eta mundu guzian zabaldua. Filmaturiko guztia 
montatzen hasten naizenean. Kantaldi hori Aldudarrak bideokoek filmatuko dute. 
[3] zer liburu filmatuko (3); filmatutako lana (3)] 
 
filmatze iz zinema-pelikula batean irudiak grabatzea. Au-delà de l'espoir-en filmatzeak iraun zuen bitartean. Filmatzean 
parte hartu zuten taldekide guztiak. Filmatze-taldeko partaide gehienak. Filmatze lanak non egingo diren ere ez dago erabakita. 
 
filmazale izond filmen zalea dena. Aitor dezadan berehala polizia filmazale naizela. 
 
filmazio iz filmatzea. Tailerrak filmaziorako elementu guztiak ditu (kamara, irudiak muntatzeko ordenagailua, argiak...). 
Filmazioak ere egin dira, azkenetakoa Bellas durmientes (Eloy Lozano, 2001), Xabier Elorriaga eta Unax Ugalde parte direla. Espazioan 
izandako bizipenak islatzeko, bestalde, filmazio bat ikusi ahal izan zuten parte-hartzaileek. Aktore nagusiek zinema filmazioak zituztenez. 
Filmazio-akats bat. 
 
filmegile (orobat filmagile) iz filmak egiten ditutena. Ni filmegilea naiz, eta hori da nire rola. Bere lanetarik bat, ekoizle 
eta filmegileak irudiak hartzeko itsasalde honetara ekartzea da. Orson Welles amerikar filmagileari dedikatu zioten artikulua ikusiz. 
BBCko World Service-ko bulego aitzinean Ken Loach filmegile ezaguna ere izan zen. Egunen batean, urpekariek Euler-en xz eta kk haiek 
aurkituko dituzte, agian, Itsaso Baltikoaren hondoan, eta estatubatuar filmegile batek arrakasta handiko film bat egingo du haiekin. 
 
filmegintza (orobat filmagintza) 1 iz film industria. Indiako industriarik gotorrena eta filmagintzarik joriena Bonbain 
loratu dira. 

2 filmak egiteko jarduera. Filmegintzan berean, azken aldi honetan egin diren lanak ez dira horren interesgarriak. Beste aukerarik 
ez dezakeela eduki euren filmagintzak kritika soziala baino. 
 
filmiko izond filmarena, filmari dagokiona. ik film 2. Irudi filmikoaren irrealtasun nolabaitekoak. Konfigurazio filmiko 
batzuk ulertu ahal izateko, hizkuntzazko jardueran barneratu dituen mekanismoez baliatzen da ikuslea 
 
filmina iz diapositiba, gardenkia. "Filminak", Frai Joxeren hitzetan. Eta kontsolamendu ttiki horrekin geratuko ginen gu, 
hurrengo filmina-sortan zerbait kilikagarriago ikusteko esperantzan. 
 



filmografia iz ezaugarri jakin bat duen film multzoa. Zuzendari jakin baten filmografia osoa buruz dakiten gaixo-
harroputzak. Allenen filmografiaren atzera begirako zikloa eskainiko du Zinemaldiak. Zinemagilearen biografia eta filmografia biltzen 
duen 16 orrialdeko liburuxka argitaratu du. Filmografia hautatua. 
[3] filmografia hautatua (4)] 
 
filmologia iz zinemaren jakintza. Fenomeno psikologiko honek indar handiz erakarri izan du Filmologiako eskolaren arreta. 
 
filmoteka (Hiztegi batuak filmoteka baztertzen du eta zinemateka erabili behar dela adierazten) iz 
zinemateka. Fonotekak, bideo-filmotekak. Zinema aretoetara eta filmoteketara jatorrizko bertsioak ikustera doan jendeari. 
 
filodendro iz landare hosto-handia, apaingarri gisa erabiltzen dena (Philodendron sp.) Vera atean zegoen eta 
Burt patioan, filodendro landarearen ondoan. 
 
filogenesi iz filogenia. Hizkuntz bilakaera ulertzeko era bat, non bere filogenesia agertzen den ontogenesia bakoitzean. 
 
filogenetikoki adlag filogeniaren aldetik. Filogenetikoki zaharrak diren garuneko emozio-aldeak. 
 
filogenia iz espezie biologiko baten jatorri eta garapen ebolutibo orokorra. ik ontogenia. Psikoanalisi 
freudiarraren ikuspegi filogeniakoa (antropogenesia) zein ontogeniakoa (norbanakoaren garapena) sexualitatean oinarritzen dela, gizaki 
ororen gogoa eragiten duen eragile dinamizatzaile nagusia sexualitatea dela proposatzen baitu. 
 
filokomunismo iz komunismoarekiko zaletasuna. Nahikoa izan zen balizko filokomunismoa egoztea. 
 
filokomunista izond komunismoaren zalea. Eta gure Aresti filokomunista, errebelde, etsigaitzak ere hor utzi zigun "Nire 
aitaren etxea" gogoangarria. 
 
filologia 1 iz hizkuntzak testu azterketaren bidez ikertzen dituen jakintza. ik hizkuntzalaritza. XIX. mendeko 
filologian. Hasiera batean ingeles filologia ikasten hasi zen. Euskal Filologia aukeratua zuten beste hainbat bezala. Joseba Lakarra Julio 
Urkixo Euskal Filologiako Mintegiko kide eta EHUko irakaslearen ustez.Filologia klasikoetan eta Ekialdeko hizkuntzetan doktoregoa lortu 
zuen Sorbonako Unibertsitatean. Filologia erromanikoan lizentzia lortu, eta Italiara itzuli zen berriro. Filologiaren lekukotasunak. 
Filologiako makrokafetegiko giroa. -Ezagutzen duzue Gasteizko Filologiako taberna? 

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa; orobat filologi) ik filologiko. Filologia kritika puntu batean hankamotz 
geratzen da, gehiegi atxikitzen baitzaio hizkuntza idatziari. Eraikin trinkoak baino gehiago beren filologia jakintza estimatzen zuten 
humanistei buruzko aiherkundea. Euskal Filologia ikasketen programa. EHUko Filologia Fakultatean. Gasteizko Filologia eta Geografi-
Historia Fakultateko ikasleek. 
[3] ehuko filologia fakultatean (3); euskal filologia (40); euskal filologia ikasi (3); euskal filologia ikasketak (4); euskal filologia ikasten (3); filologia 
aldetik (5); filologia fakultatean (8); filologia fakultateko (9); filologia hispanikoan (3); filologia ikasi (6); filologia ikasi zuen (3); filologia ikasketak (6); 
filologia ikasten (7); filologia jakintza (3); frantses filologia (3); gasteizko filologia (3); ingeles filologia ikasten (3) 
euskal filologiako (25); euskal filologiako ikasketak (5); euskal filologiako ikasleak (4); filologiako ikasketak (8) 
euskal filologian (10); filologian lizentziatu (3) 
euskal filologiaren (5)] 
 
filologiakeria iz ik filologokeria. Aitzakia ona da, pentsatu dut, filologiakeriak ahazteko. 
 
filologialari (Hiztegi Batuan filologo agertzen da) izond/iz filologoa. Lagun filologialariei eskatu beharko diegu 
laguntza datak bilatzeko. Oraingo euskal filologialari prestuenen lankide naiz. 
 
filologiko izond filologiari dagokiona. ik filologia 2. Legardek, berriz, arazo filologikoak aztertzen zituen. Horiek 
malabarismo filologikoak dituzu, bertzerik ez, burugabekeriak! Erretorika filologiko hutsa. Arkeologia filologikoa baino hitzen bigarren 
bueltak ditudalako nahiago. 
 
filologo iz filologian aditua. Filologoa naizen aldetik. Curtius, filologo bikaina. Partaide gehienak hizkuntzaren ingurukoak ziren: 
filologoak, poetak, hedabideetako esatariak, hizkuntza akademiako heterodoxoren bat edo beste. Pazientzia bertutea da politikoentzat, 
eta filologoentzat soldatan dago. 
[3] euskal filologo (4); filologoa erotu (4); euskal filologoak (3); joseba lakarra filologoak (3)] 
 
filologogai iz filologoa izateko prestatzen ari den ikaslea. Kantuan ere aritu ginen, Arantxa eta Jean Louis bikain, 
gainerako filologogaiak ahal zen moduan eta Lauaxeta eta biok oso-oso gaizki. 
 
filologokeria iz filologoen egite gaitzesgarria. Bere ustez filologokeriak omen direnak gaitzesten. 
 
filonazi izond nazien zalea. Bere pentsamendua definitzerakoan filonazia eta modu horretako hitzak erabili dituzte haren aurka 
daudenek. 
 
filosofal 
harri filosofal filosofoen harria. Zeren eta amorioa baita, hainbat alkimistaren erranetan, munduan dagoen harri filosofal 
bakarra. Batzuentzat [kalitatearen filosofia] enpresa kudeaketaren nolabaiteko harri filosofala da. Etengabe bila ari zen egia filosofiko 
horrek antz handia zuen talka-harri filosofalarena... Hezkuntza Sailekoak Sabino Aranaren ideologia harri filosofaltzat hartzen duten 
«arrazistak» eta «naziak» dira. 



[3] harri filosofala (5)] 
 
filosofatu, filosofa, filosofatzen du ad arrazoibide filosofikoen bidez gogoeta egin. Legeen bilkura bat den 
izadiari buruz filosofatu duen Kantek. Filosofatzen ez dutenen berezko filosofia eratu dutenak. Orduak filosofatzen ematen ditu. Baina 
hain argi mintzatuko balitz, gizakiek uko egingo liokete erabat filosofatzeari. 
 
filosofatze iz arrazoibide filosofikoen bidez gogoeta egitea. Filosofatze zinezkoak ematen digun saririk ederrenetakoa, 
sineskeria zikinetatik libratzea da. Bere zinemari buruzko filosofatzearen bigarren aldian. 
 
filosofia 1 iz gertakarien lehen oinarriez edo izadiaren funtsezko nolakotasunaz ahalik eta orokorkiena 
jabetzea helburutzat duen jakintza; delako jakintzari buruzko gogoeta egituratuen multzoa. Teologia eta 
filosofia literatura fantastikoaren bi mota dira. Budismoa filosofiatik erlijio izatera igaro zenean. Zergatik zen komunista, zergatik 
yogaren eta ekialdeko filosofien zale. Lockek, hamazazpigarren mendean, "sentsazioa" gune-gunean jartzen zuen filosofia bat eraiki 
zuen. Ordurako filosofia irakurtzen hasia nintzen. Filosofiako karrera amaitu nuenean. Parisko École Normalen eta Sorbonen ikasi eta 
filosofiako titulua eskuratu ondoren. Hannak damu du Filosofiako doktoretza egin izana. Berlinen, 1933tik 1934ra, filosofia irakasten 
Institutu Frantsesean. Filosofiako liburua hartu, eta euskarara itzultzea. Pitagoras, Aristoteles eta Platoni buruz filosofiazko lan handi bat 

[...] idazten ari zela. Ordurako filosofia irakurtzen hasia nintzen. · Denbora gehiena marrazkiak eginez ematen nuela, eta nobelak 
irakurriz, batez ere Filosofiako orduan. 

2 (izenondo eta izenlagunekin) Anglo-saxoniar filosofia analitikoaren estilo guztiz abstraktuan. Filosofia helenikoaren arabera. 
Filosofia kritikoa edo transzendentala oinarri sendoen edo egiazko premisen gainean oinarritzeko. Filosofia kritikoa edo transzendentala 
oinarri sendoen edo egiazko premisen gainean oinarritzeko. Filosofia politikoaren arloan sekula idatzi izan den trataturik garrantzitsuena. 
Leibniziar Filosofia eta newtondar Natur Zientzia batzen saiatzen da modu eredugarrian. Erdi Aroko Filosofia. 
3 hed Gure enpresa asko eta askotan kalitatearen filosofia edo higikundea da nagusi. Kontsumismoa bizitzeko estilo bat bilakatu da, 
bizitzeko filosofia dohakabe bat. Sos anitz izerdi soberarik gabe: Xarlesen filosofia zen. Laborari zentzudunaren filosofia. 

4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa; orobat filosofi) ik filosofiko. Kontua da filosofia kontu haiek gustuko gertatu 
zitzaizkidala. Senekaren garaian, lau filosofia eskola ziren nagusi Erroman. Konfuziar filosofi eskolarekin. G._Gentile-ri [...] eta haren 
filosofia-ikuspegiari dagokiona. Filosofia jarrerarik beneragarriena zertan den jakiteko. Budismo primitiboaren filosofi sisteman. 
Schmitzek bai, hizkuntza asko jakiteaz gain, filosofia oinarri sendoak zituen. Filosofia-eztabaidak nobelaren zati handi bat hartzen du. Ez 
dago filosofia arazoak konpontzerik, errealitate berriren bat ezagutzera emanez adibidez, zentzubakoak baitira. Epikuroren filosofia 
tesietan oinarritu zuen bere filosofia. Iruditzen zaizu kaira sartu eta azkenik atseden hartu ahalko duzula, sistema biribildu, baina supituki 
uhin zartako bortitz batek, filosofia eragozpenak, itsaso zabalean galdurik uzten zaitu berriro. Jose izeneko fraidea genuen filosofia 
irakasle eta tutore. Filosofia- eta poesia-irakurle amorratua. "Literatur" edo "filosofia" testuak zeharka ditzakete testu zientifikoak 
zeharka ditzaketen bezalaxe. Sorbonako teologia eta filosofia liburuek. Jarrera filosofiko horrek berak baitarama filosofia klaseetara ia ez 
agertzera. Zorroagako Filosofia Fakultatean. Donostiako Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean. UEUko Filosofia Sailaren 
helburua. 

5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Maiatzak zenbaterainoko zabaleroa eta bueloa hartu duen gure hizkuntzan eta bizi-
filosofian. 
[4] antzinako filosofia (4); aristotelesen filosofia (10); arrazoimen hutsaren filosofia (4); balioen filosofia (5); biologiaren filosofia (8); bizi filosofia (7); 
bizitza filosofia (4); bizitzeko filosofia (3); ekialdeko filosofia (7); erdi aroko filosofia (8); erlijioaren filosofia (34); 
filosofia analitikoa (6); filosofia analitikoaren (4); filosofia berria (4); filosofia egin (5); filosofia egiteko (11); filosofia erakasle (6); filosofia eta 
hezkuntza (16); filosofia eta letrak (7); filosofia eta letretako (4); filosofia eta teologia (5); filosofia fakultatean (5); filosofia fakultateko (6); filosofia 
garaikidea (5); filosofia helenikoaren (8); filosofia hutsa (6); filosofia ikasi (16); filosofia ikasketak (8); filosofia ikasle (4); filosofia ikasten (13); 
filosofia irakasle (12); filosofia irakaslea (9); filosofia irakasleak (4); filosofia irakasten (5); filosofia izan (6); filosofia modernoa (13); filosofia 
modernoaren (5); filosofia moralaren (6); filosofia moralean (4); filosofia naturala (4); filosofia politiko (5); filosofia politikoa (20); filosofia politikoak 
(14); filosofia politikoan (5); filosofia politikoaren (24); filosofia politikoari (6); filosofia saileko (5); filosofia transzendentala (7); filosofia 
transzendentalak (4); filosofia transzendentalaren (10); filosofia transzendentalari (5); filosofia transzendentalean (5); 
gizakiaren filosofia (4); gogoaren filosofia (7); helendarren filosofia (11); historiaren filosofia (19); hizkuntzaren filosofia (17); kanten filosofia (4); 
kulturaren filosofia (4); lehen filosofia (7); mendebaldeko filosofia (4); teologia eta filosofia (8); zientzia eta filosofia (5); zientziaren filosofia (30) 
erdi aroko filosofiak (5); erlijioaren filosofiak (9); zientziaren filosofiak (8) 
filosofiako gida (6); filosofiako ikasketak (4); filosofiako ikasleei (4); zientziaren filosofiako (4); 
biologiaren filosofian (5); erdi aroko filosofian (4); filosofian aritzeko (4); filosofian doktorea (8); filosofian lizentziatua (10); hizkuntzaren filosofian 
(4); zientziaren filosofian (8) 
biologiaren filosofiaren (4); erlijioaren filosofiaren (12); filosofiaren barruan (5); filosofiaren esparrua (4); filosofiaren eta zientziaren (4); filosofiaren 
funtsa (5); filosofiaren historia (16); filosofiaren historian (19); filosofiaren ikuspegitik (8); hizkuntzaren filosofiaren (8); mendeko filosofiaren (7); 
zientziaren filosofiaren (19) 
erlijioaren filosofiari (5); filosofiari buruzko (5); zientziaren filosofiari (6)] 
 
filosofiazale iz filosofiaren zale dena. Ikasle eta filosofiazaleek pentsamenduan sakontzeko euskarazko oinarriak behar 
baitituzte. 
 
filosofiko izond filosofiari dagokiona. ik filosofia 4. Benetako arazo filosofiko bakarra suizidioa da. Kanten hizkuntza 
filosofikoak oso adierazpen bereziak ditu. Hausnarketa filosofikoetan. Eztabaida filosofiko-teologikoren bat sortzen zenean. Gogoeta 
filosofiko abstraktu batzuk. Dotrina honen ondorio filosofikoak. Zenbait anima sentibera eta filosofikok urrutiminez oroitzen baitzuen 
antzinako egoera basati hura. 
[3] antropologia filosofiko (4); arazo filosofiko (10); ezagutza filosofiko (3); filosofiko eta teologikoak (3); gai filosofiko (6); ideia filosofiko (3); 
ikuspegi filosofiko (6); interes filosofiko (3); jarrera filosofiko (3); kontzeptu filosofiko (9); lan filosofiko (3); oinarri filosofiko (5); sakontasun 
filosofiko (3); sistema filosofiko (8); testuinguru filosofiko (3); tradizio filosofiko (8) 
antropologia filosofikoa (11); azterketa filosofikoa (3); estilo filosofikoa (5); eztabaida filosofikoa (3); hizkuntza filosofikoa (3); teoria filosofikoa (3) 
arazo filosofikoak (5); azterketa filosofikoak (4); gogoeta filosofikoak (4); hizkuntzaren azterketa filosofikoak (3); kontzeptu filosofikoak (5); oinarri 
filosofikoak (3) 
zientziaren azterketa filosofikoan (3) 
antropologia filosofikoaren (7); sistema filosofikoaren (3) 
ikuspuntu filosofikotik (3)] 
 
filosofikoki 1 adlag filosofiaren aldetik. Filosofikoki esanguratsuagoa beste zatiketa bat da, sentimena adimenaren aurrean 
jartzen duena. 

2 era filosofikoan. Filosofikoki formulaturiko teologiak. -Bata eta bestea, biak dira bizitza -esan zuen Iturriozek filosofikoki. 
 
filosofikotasun iz filosofikoa izateko nolakotasuna. Baina filosofikotasun hori ezaxolak eragiten zion; garuneko lesioak, 
alegia. 
 
filosofo 1 iz filosofia-gaietan aditua edo jakintsua; filosofia-doktrina bat eratzen duen pentsalaria. Greziar 
filosofoen idatzietan. Filosofoen eta zientzilarien teoriak eta gogoetak. Demostenes filosofo handi hura. Txillardegi filosofo klasiko bat 
da, Platonen ezpalekoa. Izan da filosofo gorte-gizonik, filosofo lente-leuntzailerik, are filosofo ingeniari eta estrategarik, baina ez da izan 



filosoforik, nik dakidala, handizkako saltzaile edo dendaririk. Filosofo sekta bat, lehen kristauen eta Platonzaleen arteko batasuna 
moldatu nahi izan zuena. 

·2 ( izenondo gisa) Marko Aurelio enperadore filosofoak. 
3 filosofoen harri alkimistek erabiltzen zuten gaia, metalak eta beste zenbait gai urre bihurtzen saiatzeko. 
Berrehun urtetik gora zeuzkala alkimistak, zioten; Filosofoen Harria eta Bizitza Iraunkorraren edabea aurkitu zituela. Ikasi dut alkimista 
askok bizi izan zutela Norberaren Kondaira eta, azkenik, aurkitu egin zituztela Munduaren Arima, Filosofoen Harria eta Edabea. Sekula 
Alkimiaz deus entzun ez dutenak, baina beren bizitzen bidez Filosofoen Harria aurkitu dutenak. Oraingoz bilaketa modurik erraz eta 
azkarrena da, baina bilatzaileek interneteko filosofoen harriaren bila darraite. 
[3] filosofo alemaniarrak (3); filosofo eroa (3); filosofo eta teologo (8); filosofo eta teologoaren (3); filosofo gazte (3); filosofo greziarrek (3); filosofo 
handi (6); filosofo handiaren (4); filosofo handienen (3); filosofo judu (4); filosofo moderno (3); filosofo tipi (3); filosofo zahar (3); frantziako filosofo 
(3); greziako filosofo (3); heletar filosofo (3) 
aristoteles filosofoa (3); filosofoa eta idazlea (4) 
antzinako filosofoek (3) 
filosofoen artean (8); filosofoen baiespenak (3); filosofoen harria (8); filosofoen harriaren (3); filosofoen jainkoa (3) 
filosoforik handiena (4)] 
 
filosozialista izond sozialisten zalea. Filosozialista bat baino gehiago. 
 
filoterrorista izond terroristen zalea. Gorde itzazu ilunpe sakonean edo hobeto, emaiezu su, filoterrorista honen arrastoak oro 
eraman ditzan keak, hegaka. 
 
filtratu, filtra, filtratzen 1 du ad irazi, iragazi. Zikinkeriak filtratzeko. Bigarren erreaktorearen lurrun sorgailuko hodi bat 
apurtu zen orduan, eta hozteko sistemako 55 tona ur erradioaktibo filtratu ziren hodietako hormetatik. Pitzaduren bitartez, ura filtratu 
egin zen likidoaren azalera arte, berehala lurrundu eta leherketa gertatu zen. Gelako airea filtraturik. 
2 (optikan) Bi filtro erabili zituen irudiak egiteko: batak uhin-luzera handiak filtratzen zituen (filtro gorria), besteak uhin-luzera txikiak 
(filtro berdea). 
3 (informazioa) isuri, isilpean helarazi. Berak filtratuko zian, seguru asko, kalashnikovaren argazkia. Sententzia hedabideetan 
filtratu ostean jakinarazi zaiela salatu zuen Goirizelaiak. Wilsonek berak ere Etxe Zuriari leporatu zion informazio hori filtratu izana. 
Zenbait komunikabidek haren deklarazioaren edukia filtratu izana salatu zuen. Agiri sekretuak filtratu diren ikertzeko eskatuko dio ERCk 
auzitegiari. 
 
filtratzaile iz (informazioarena) isurtzen duena, isilpean helarazten duena. Guztiei «sekretupeko sumarioaren 
ezagutze ematea» delitua leporatu die, Zigor Kodeko 417. artikuluaren arabera filtratzaileen kasuan, eta 418. artikuluaren arabera 
sekretuaz baliatu den kazetariaren kasuan. 
 
filtrazio 1 iz iraztea, iragaztea. Urtegiko isurbideek arazorik gabe funtzionatzen dutela eta ur filtrazioak arruntak direla erakutsi 
nahi izan zuten. Uretan toxinak daude, gas filtrazioak daude eta leherketak gerta daitezke. 
2 (informazioarena) isurtzea, isilpean helaraztea. Nire kontu filtrazioa. Espainiako Auzitegi Nazionalean gertatzen diren 
filtrazioak. PPko gobernuak erantzun behar du filtrazioagatik, ERCren ustez. Agiria filtratzearen erantzule izan daitezkeenen aurka. 
Sekretupean den sumario baten filtraziotik abiatu da polemika. 
[3] filtrazio interesatua (5); filtrazioaren aferan (3); filtrazioen bidez (5)] 
 
filtro 1 iz iragazkia. Kafeontzi elektriko bat atera, filtro berria ezarri, kafe koilarakada batzuez bete. Sudurra, izatez, eguratseko 
partikula guzien filtro purifikatzaile eta hezatzailea da. 

2 (zigarretetan) Filtroraino erre dezakezu zigarro bat edo erdi erreta amatatu. Filtrorik gabeko zigarroak. ik filtrogabe. Belartxo 
batzuk kendu zituen mihitik, filtrorik gabekoa erretzen zuen, beltz gogorra. Mikrofonoak zigarro filtroetan jartzen dituztela entzun dut. 
Gero kartoi puska txiki bat biribilduta filtrotzat hartzea. 
2 (optikan) Bi filtro erabili zituen irudiak egiteko: batak uhin-luzera handiak filtratzen zituen (filtro gorria), besteak uhin-luzera txikiak 
(filtro berdea). Hiru argazki egin zizkion koloretako uztai bati, tartean filtro gorri, berde eta morea erabiliz. Banda estuko filtroetan 
barrena proiektatutako argiz argiturik. Ilea ugaria du [...] eta eguzkiaren filtropean nabari zaizkion isla moreek tindaturik daramala 
salatzen dute. Argia harrapatzen du handik edo hortik, leiho honetatik edo filtro horren bidez. 
3 irud Une batean norbaitek eskain diezaiokeen edari edo otordu edo sendagairen bat arriskutsua izan daiteke, eta filtro lana egin behar 
dute erizainek. Orain, parke honetan, bizitza errealean, gordezuloaren filtroak ez du ezertarako balio, eta bakardadeak min egiten du. 
Gipuzkoan atzo arte kontrolik eta filtrorik gabeko errauste plantak izan ditugu, Arrasaten eta Andoainen. Beraiek dira informazioaren filtro 
lana egiten dutenak eta berrien nondik norakoak erabakitzen dituztenak. Nik abestiak egin, Ritxarrek baxua sartu, nik konponketak landu 
eta berak filtroa sartzen du. 
 
filtrogabe izond filtrorik ez duena. Eta horrela hasi ginen, jarreraren etika horrekin, hamabi hamahiru urteko neskatoak 
inpresionatzeko, malborooo ezik gure celtas filtrogabeak cowboy begiradarekin erretzen. 
 
fimosi (orobat fimosis) iz prepuzioaren irekiduraren mehartasuna, zakil mokoa ateratzea eragozten duena. 
Fimosiaren erruz. Baina beste batzuetan, gizonak ditu arazoak (fimosia edo frenulua). Orduan fimosiaren ebakuntza egin beharko da. 
Fimosis ebakuntza. Fimosia baldin badu, larruazalak estutu egingo du glandea. Epilepsia, histeria, inpotentzia, fimosisa eta 
bizkarrezurreko muinaren biguntzea. Erdi fimosia eginda, jarduera sexualik ez dagoenean zakilaren mokoak estalia eta babestua jarraitzen 
du, eta hori ona da. 
 
fin1 1 iz amaiera, bukaera; burua, helburua. Aferak ez zuen fin onik egin. Fin penagarria. Turko bi hil zituen ia bat-batean, 
baina, haiek gehiago izanik, berehala errenditu zuten bazter batera, arte sendo zaintsu baten azpira, eta han fin gaiztoa eman. ik beherago 
7. Zeropetik berrogei graduko tenperatura -hipotermia- eta oxigeno falta -hipoxia- izan ziren fin gaizto hura eragin zietenak. Egunen 
fineraino, jenderazinoz jenderazino... 
2 finean azkenean; azken batean. Eta bazen, finean, bertze gela iduriko bat ere, etxeko kotxearen edo karrozaren gordeleku 
zena eta alboko ateetarik bat sarbidetzat zuena. Finean, denbora zein ere den labur edo luze, berezi behar gaitun azkenik, eta gero, hain 
gauden bakarrik! Ebazpenak, finean, ez zuen deus erraten, ez zuen deus lortzen. Helburua, finean, bera dute batzuek zein besteek. 
Finean, etxe guai bat. Gizajo bat naizela, finean. 
3 finxeago Eta lana finxeago behar luke. 

4 azken fin Eta halakoa izan zuen heriotza eta azken fina. Sarezainen atzaparretan, gaixo xoriek, hor dute beren azken fina. 



5 azken finean azken batean. Azken finean, orain bazuen galeretara zerekin berriz igorri. Azken finean, hona errepidea. Eta 
braust bota zidan galdera: azken finean, zer nahi duzu zuk nigandik? Asaldatzeko modukoa da zuentzat; azken finean, polizia hona etorriz 
gero, Quenu jauna ere eraman dezake. Zeren eta, azken finean, hori baitzen arazoa, ezezaguna gertatzen zitzaidala. Organikotasunaren 
metaforak [...] organismoen artean gailurrean dagoen organismoa gogoratzen du: giza gorputza, azken finean. Ez zuan hain gaizki 

egongo, azken finean! · Zeren, azken-azken finean, nork baitaki? 
6 fin gaitz egin Ondikotz zure iloba jaunak fin gaitz egin du Danceny jaun zaldunarekin gaur goizean buruz buru egin guduan. Ez dakit 
ataka gaizto honetatik bizirik aterako garen ala bertan fin gaitz egingo dugun, Laroussek eta bere kideek egin zuten bezala. Orduan, fin 

gaitz egin nuela zinez dizut aitor. Gure bi gutizia maiteenak, defendatzearen loria eta fin gaitz egitearen plazerra. · Zeren ene laguna fin 
gaitza egiterat baitzihoan, erremediorik gabe! Sefaradeko judutarrak fin gaitza izan zuten Iberia zaharreko lurretan. 

7 fin gaizto egin Fin gaiztoa eginen nuen han, Kondeak kanpora lagundu ez banindu. -Horrek berak erakusten dizu konszienteak 
zaretela zuen borrokak fin gaizto egiten duela beti. 
[3] fin gaitz (13); fin gaitza (6); fin onik (3); azken fina (6); fina eta akabantza (4); azken finaren (4) azken finean (795)] 
 
fin2 1 izond bikaina, nahasterik gabea; ardura handiz landua. Imajina ezazu lurra eta unibertso osoa urre fin txit 
baliotsuz eginak daudela. Afalostean mendazko txokolate fin batzuk eskaintzen ari zenean. Baxera finez hornitua zen mahai luzearen buru 
zen. Jantzi fin dotoreak. Eup, hiritarrok; nora zoazte jantzi fin horiekin, ezkontza batera, ala? Kristalezko ontzi fin bat lurrean jarrita. Fin 
eta malgu-arin, seda bezala. Zurgin-lan finez nahiz iztukuz eginda. Zeta finezko errezelen artetik ilargiak argitutako paisaia ikusten da. 
Oscarra irabazi ez zuen pelikula fin harexengatik, hain zuzen ere. Arcturus izena du [izarrak] eta oso kolore fina du. Gurin fina baizik 
lantzen ez duen pastizeria. Arrain finetan finena. Lan fina egin zuen, zentzuz betea. Saltzaileentzako oso mokadu fina da Idiazabal gazta. 

Lan finenetan finena. Jakirik gustagarrienak eta ardorik finenak dastatu bitartean. · Afari eder bat eta pare bat gramo, finetik. 

2 mehea, meharra. Hari fin hori da gillotina askatzen duena. Jendea pintatzen zuen, marra fin okerrez. Esku batean haga fin bat 
zeukan, zaldiz ibiltzeko horietakoa. Arkatz finez marraztutako erretratuari begira, Izen-biltze paperak ez zituen baztertzen eta sinadura 
marra fin biren artean kokatzen zuen. Gasna xerra finetan irensten dudanean. Sabelaren masa joriak bere biluztasun gorrixka puzten 
zuela lumatxa finen azpian. Ardo zuri azukrezkoa eman baitzizun gero edalontzi fin batean. Atmosfera geruza fina baldin bada. Umeak 
harrapatu eta haien gantz fina lortzeko. Blusa zabala eta gona tolesduna, udako jaka fin baten azpian. Amiantoa dagoen lekuko urradura 
soilak zuntzaren partikulak askatzen ditu, hauts fin batean. Euri fin baina etengabea. Ekialdeko haize fin batek jotzen zituen. Intziri fin bat 
irten da bere eztarritik eta odola xurgatu du. 

3 (mehetasun, leuntasun zentzuaz) Sudurra neurrikoa, fina eta zuzena. Esku fin eta trebeak zeuzkan, ahots lakarra eta 
elkarrizketa azkarra. Loreak zeramatzaten ilean eta eskuetan, esku zuri luze finetan. Hazpegiak ditu fin eta guri! Plater fin eta delikatuak 
prestatzeko ezin egokiagoak. Andereñoak arin-arin eragin zion bere oinaren puntari, eta agerian jarri zuen orpo fin bat, eta hanka zimel, 
ederki osatu baten hasiera. Pilareen ertz finen artean. Ironia fina erabiliz. 

4 bere lanbidean edo jokaeran trebetasun edo zintzotasun nabaria agertzen duena. Gizon fina, perestua, gisakoa. 
Emakume fin eta sentikor bat da. Bera ere mutil fina baita, nahiz nekazaria izan. Kattina hura denen buru arras neska gisakoa zela, eta 
biziki fina. Osagarriz ahul izanagatik, gazte fin eta abila duk. Gazte ileargi, muxugarbi bat zen Kruz Lete, fina esaten zaien horietakoa, 
argal samarra iharra izan gabe, luxea eta altua lekukoek diotenez. Monacoko printzerriko izpiriturik finenetako batek. Baina oso fina dut 
belarria. Behatzaile fin batek, ordea, mesfidantza handia sumatuko zukeen berbetan ari zirenek trukatzen zituzten esaldietan. Ihiztari fin 
ainitz baziren basurde ondotik ari. Ez zela bere amak esaten zuen bezain abertzale zintzo eta langile fina. Mahaxturia zen, biziki ofiziale 
fina eta lan onekoa. Eta ni, idiota fina, agoantatzen. Bertsolari fina eta nazionalista finagoa. Giza elkarte fina da jesuitena -esan zuen 
Power jaunak. Giza zuhurtziaz betea eta diagnostikorako sen finekoa. Zizareen metodoa asmatu nuen egunetatik, Anja izan nuen 
jarraitzailerik finenetakoa. Behatzaile zorrotza zen, eta umore finez hornitua. Umore beltz finez kontatua. 

5 (erkaketetan) Ilea zuria eta zeta bezain fina zuen. Ezinbestekoa zen zentzu sekretu bat, airea bezain fina, sarrail-zuloetatik 
labaintzeko gauza izateko eta hura zegoen lekura inguratzeko. 
6 (hitz elkartuetan) Nor zen ba esku-fin hura. Eta handituak zituen orkatilak zapata punta-finen gainean. 

7 (adizlagun gisa) Bai bainekien ez nintzela batere fin ibilia azkenaldian Etxeko txikia fin dabil unibertsitatean eta baliteke 
Ingalaterrara joatea datorren ikasturtean. Bere ohiko lanean fin aritzen zen. Pascual, berriz, ez zen batere fin aritu. Gidaren mandatua, 
bederen, fin bete du. Erasoko errebotean fin jarraitu zuten Tauk. Bittor eta Manolo txukun aritu ziren, Estitxuk fin ekin zion lanari. 
Euskaltzaindiaren arauak fin betetzeko. Fin eta trebe mintzatu haiz, beti bezala. Tronboi eta tronpetak, fin. 

· 8 (-en atzizkiaren eskuinean izen gisa) fintasuna. Piper hauts gorriaren sarkorra; menda belarraren fin betegarria. 
9 fin-fin Arropa fin-finak zein pilda satsuak. Urrezko kate luze-luzea eta fin-fina atera zuen. Galtza zuriak, arraia urdin fin-finekin, eta 
bota hori botoidunak. Minerala, fin-fin xehetua. Larruazal fin-finekoa, zain urdinen lerro lausoak agerian zituena. Halako grazia fin-fina. 
Gu biok intelektual fin-finak ginela eta ni dama handia. Geroago, bere lanbidean fin-fin trebatu zen. Oraindik euria fin-fin ari zuen. 

10 moko-fin Lanean ebaki eskumuturra erakutsiz, emazte moko fin bat erasiaz zinpurtu zen: [...]. Xafla bezain zapal eta leunak maite 
ditu moko-fin horrek, bankuko labetik atera berriak. -Haugi hi, moko-fin, hobiaren zulatzera! Moko fin melenga horrek uhartea suaren 
saltsan egosarazi baino lehen. Maite ditu emazteak, maite ere jaki onak, moko fina baita. 

11 mutur-fin moko fina. Behar bada gizon hautaketan mutur finegia izan zen, eta arrain arrunta baztertu zuen, hobeago edo 
perfektuagoaren menturan. 
[3] ahots fin (5); aurpegi fin (5); esku fin (5); euri fin (7); fin aritu (34); fin aritu zen (6); fin bete (3); fin ibili beharko (3); fin ibili zen (8); fin fin (27); 
fin fina (20); fin finak (9); fin hasi (3); fin ibili (57); fin izan (3); gizon fin (4); haize fin (5); hari fin (12); hari fin bat (3); hauts fin (3); hodi fin (5); ile fin 
(4); jantzi fin (4); lanean fin (3); marra fin (3); moko fin (5); luze eta fin (4); oso fin (50); oso fin ibili (15); 
ahots fina (3); belarri fina (5); emakume fina (5); eskumutur fina (3); euri fina (4); fin fina (20); fina eta samurra (3); fina izan (16); fina izaten (3); 
gerri fina (3); geruza fina (3); guztiz fina (3); haize fina (6); idazle fina (7); ironia fina (6); jo fina (4); lan fina (10); lan fina egin (6); langile fina (15); 
liho fina (7); musikari fina (3); mutil fina (5); neska fina (4); oihal fina (4); oso fina (22); pilotari fina (5); sudur fina (3); umore fina (3) 
esku finak (4); ezpain finak (4); fin finak (9); haize finak (4); ikasle finak (3); langile finak (8); larru finak (3); oihal finak (3); oso finak (4) 
aire finarekin (3) 
euri finaren (3) 
pintzelik finenetako batez (3) 
lan finez (3); liho finez (5); soka finez (3); soka finez lotuta (3); 
larru finezko estalduraz (6); liho finezko (3)] 
 
final (orobat finala g.er.) 1 iz lehiaketa bateko azken partida edo norgehiagoka. Maracanako estadioan, gaueko 
bederatziak puntuan, jokatzear zegoen Askatzaileen Kopako finalaren atarian. Valentziak Europako Kopako finala jokatu zuen urtea. 
Kanadar baten kontra jokatzen omen du pisu astunetako finala. New York Knicks saskibaloi taldeak NBAko finala galdu du San Antonio 
Spursen kontra. Quidditcheko finala gero eta hurbilago zegoenean, beste ezbehar larri bat... Sarako besten karietara, Iñazio Etcheveste 
trofeoaren finala ginuen hau. Partida hori izanen da jokatzen ari zen lehiaketaren finala. Barbarak kontatu didanez, azken urteotan, Super 
Bowl finalak aspergarriak izan dira. Gipuzkoako finala jokatzekotan ginen Errealaren aurka. Euskal Herriko Eskolarteko Bertsolari 
Txapelketako finala prest da. Ikusten duzue..., rockeko izarrik distiratsuenaren emanaldira baino jende gehiago dator gaur trikitilarien 
txapelketa finalera. Heldu zen finaleko eguna. Hirurak zeuden, bada, han, eta hirurak iragan berriak ziren finalera. Beraz, finalera 
iristen denak hamar asalto izango ditu jokatuta. Herenegundik ez da finalerako sarrerarik geratzen. Aurten, bi emakume ez, hiru edo lau 
egongo gara finalean! Europako seigarren finaleko joanekoa jokatuko du larunbatean. 
· 2 izond azkena, bukaerakoa. Gu guztiok, ez ginen handiak izatera helduko, eta etsamina finalak ere ez genituen egingo, eta 
herriko karlisten erruz hilko ginen. Kausa materiala (kobrea), formala (zizelkariaren espirituan den irudia), efizientea (zizelkaria bera) eta 
finala (zertarako den egin tailua). Kosmos osoaren kausa finala izan zela hasieran, kosmosaren eboluzioaren kodea, izaki bakoitzari bere 
kausa finala emango ziona, giza kodea burutu arte. 

3 final aurreko ik finalaurreko. 



4 final-laurden lehiaketa bateko azken hirugarrengo partida edo norgehiagoka. Final laurdenetako borroka izaten 
ari zen interesanteena, Joseluk jokatutakoetatik. Lehen bi finalalaurdenak heldu den astelehenean. Final-laurdenetan Kiel kanporatzea 
«zoragarria» izan zen Portlandeko jokalarientzat. Final-laurdenetarako sailkatutako zortzi taldeak. Final-laurdenetako zozketa gaur egingo 
da. 

5 final-zortziren lehiaketa bateko azken laugarrengo partida edo norgehiagoka. Gaur hasiko den final-
zortzirenetako ligaxkan partidak irabazi edo galdu, bikote guztiak pasako dira final-laurdenetara. Deportivo, Javier Iruretaren taldea egokitu 
zitzaion final-zortzirenetan. Lehen kanporaketako irabazleek final-zortzirenetan ikusiko dute elkar. 

6 final-hamaseiren lehiaketa bateko azken zortzigarrengo partida edo norgehiagoka. Final-hamaseirenak 
lehenengo, final-zortzirenak ondoren, final-laurdenak gero eta iaz horrenbeste polemika eragin zuen finalerdietako ligaxka berriro, finalaren 
aurretik. Final-hamaseirenak zehaztu zituen zozketari ekin zioten. Lleyton Hewittek ere erraz pasatu zituen final-hamaseirenak, hiru set 
nahikoak izan zituen Goan Ivanisevic kanporatzeko. Amets ederrena, Frantziako Kopako final-hamaseirenak jokatzea zen Baionarentzat. 
Halaxe iritsi da UEFAko final-hamaseirenetara. 

7 final-hogeita hamabiren lehiaketa bateko azken hamaseigarrengo partida edo norgehiagoka. Frantziako 
Bigarren Mailako Niort kaleratu ostean, Kopako final-hogeita hamabirenetako lehen mailako Guingampen aurkako kanporaketa sari 
moduan hartu zuten. Final hogeita-hamabirenetatik gorako guztia bonus bat zela zioen Christian Sarramagna entrenatzaileak. Frantziako 
Kopako final-hogeita hamabirenetan maila nagusiko Guingamp taldea hartuko du Baionako Avironek 20:00etan. Hurrengo sasoian UEFA 
Kopak beste kanporaketa sistema bat izango du, eta final-hogeita hamabirenetan bost taldeko zortzi ligaxka jokatuko dira. 
[7] banakako txapelketako final (7); bi final jokatu (9); bi final laurdenak (8); bigarren final (8); binakako txapelketako final (14); challengeko final 
(6); errekopako final (15); errekopako final laurdenetako (7); espainiako kopa final (6); espainiako kopako final (44); euroligako final (20); europako 
errekopako final (13); europako final (6); europako kopako final (9); final aurreko (12); final bat jokatzea (6) final hamaseirenak (13); final 
hamaseirenetako (19); final hamaseirenetan (26); final hamaseirenetarako (10); final handi (8); final handia (23); final handian (11); final jokatu (28); 
final jokatu ditu (11); final laurden (12); final laurdena (23); final laurdenak (185); final laurdenak jokatu (9); final laurdenak jokatuko (18); final 
laurdenak jokatzeko (13); final laurdenean (10); final laurdenei (6); final laurdeneko (13); final laurdenen (7); final laurdenetako (285); final 
laurdenetako joanekoan (6); final laurdenetako kanporaketa (38); final laurdenetako kanporaketak (7); final laurdenetako kanporaketan (9); final 
laurdenetako partida (24); final laurdenetako partidak (15); final laurdenetako zozketa (6); final laurdenetan (272); final laurdenetan sartu (7); final 
laurdenetan sartzeko (9); final laurdenetara (90); final laurdenetara iritsi (9); final laurdenetara sailkatzeko (11); final laurdenetara sartu (9); final 
laurdenetara sartzeko (9); final laurdenetarako (96); final laurdenetarako sailkatu (20); final laurdenetarako sailkatzeko (10); final laurdenetarako 
txartela (21); final laurdenetatik (19); final laurdenetatik at (9); final laurdenetatik kanpo (8); final polita (6); final zortzirena (9); final zortzirenak 
(54); final zortzirenetako (108); final zortzirenetako joanekoan (7); final zortzirenetan (90); final zortzirenetan sartu (6); final zortzirenetara (28); final 
zortzirenetarako (21); frantziako kopako final (16); heineken kopako final (35); iazko final (6); kopa final (14); kopako final (185); kopako final 
hamaseirenetan (11); kopako final laurdenak (28); kopako final laurdenetako (31); kopako final laurdenetan (27); kopako final laurdenetara (6); 
kopako final laurdenetarako (6); kopako final zortzirenak (7); kopako final zortzirenetako (21); kopako final zortzirenetan (7); lau final jokatu (6); 
lauko final (10); lehen final (18); ligako final (83); ligako final laurdenetako (14); ligako final laurdenetan (8); ligako final zortzirenak (8); ligako final 
zortzirenetako (21); ligako final zortzirenetan (14); magnus kopako final (6); nbako final (7); partida final (10); torneoko final (15); torneoko final 
laurdenetako (6); txapeldunen ligako final (75); txapelketako final (66); txapelketako final laurdenetako (23); txapelketako final laurdenetan (8); 
txapelketako final laurdenetarako (8); txapelketako final zortzirenetako (8); uefa kopako final (12); uefako final (7) 
aizkolarien lehiaketako finala (7); amaturren finala (8); aurreneko finala (6); aurtengo finala (13); australiako irekiko finala (6); azken finala (10); 
banakako txapelketaren finala (6); berezkoen finala (6); bertsolari txapelketako finala (10); bigarren finala (26); bigarren lauko finala (8); bigarren 
mailako finala (6); bigarren maileko finala (25); biharko finala (8); binakako finala (17); binakako txapelketako finala (14); binakako txapelketaren 
finala (10); buruz buruko finala (15); emakumezkoen finala (8); errekopako finala (15); esku huskako finala (6); espainiako kopako finala (24); 
euroligako lauko finala (6); europako errekopako finala (12); europako kopako finala (13); europako txapelketako finala (7); euskal herriko finala (8); 
finala bukatu (6); finala eder (11); finala eginen (7); finala erdietan (6); finala galdu (52); finala galdu dute (9); finala galdu zuen (12); finala handia 
(8); finala hau (22); finala haundi (13); finala haundia (26); finala haundian (14); finala haundiaren (6); finala irabazi (51); finala irabaztea (13); finala 
irabazteko (27); finala irabazten (6); finala izan (18); finala izan zen (7); finala izanen (10); finala izango (18); finala jokatu (145); finala jokatuko (204); 
finala jokatzea (10); finala jokatzeko (59); finala jokatzeko aukera (6); finala jokatzeko txartela (8); finala jokatzen (10); finala laurden (25); finala 
laurdena (15); finala laurdenak (62); finala laurdenean (10); finala laurdenetan (56); finala non jokatuko (9); finala ttipia (6); finala zortzigarrenak 
(13); finala zortzigarrenetan (6); finalerdiak eta finala (11); gaurko finala (12); gazte mailako finala (6); gazteen finala (29); gipuzkoako finala (7); 
heineken kopako finala (8); hirugarren finala (15); hirugarren finala jokatuko (6); iazko finala (8); igandeko finala (9); jokatu zuten finala (7); jokatuko 
da finala (23); jokatuko du finala (6); jokatuko dute finala (33); junior gazteen finala (8); kantu xapelketaren finala (8); kopako finala (103); kopako 
finala irabazi (6); kopako finala jokatu (16); kopako finala jokatuko (19); koparen finala (16); laugarren finala (11); lauko finala (85); lauko finala 
jokatuko (6); lauko finala jokatzeko (8); lehen finala (65); lehen finala jokatuko (12); lehenengo finala (12); lehiaketako finala (13); lehiaketaren finala 
(24); ligako finala (61); luzeko finala (9); maila nagusiko finala (14); masterseko finala (9); multzoko finala (7); pragako lauko finala (8); superkopako 
finala (6); torneoaren finala (12); torneoko finala (54); torneoko finala jokatuko (14); trofeoaren finala (8); txapeldunen ligako finala (32); txapelketa 
nagusiko finala (8); txapelketako finala (96); txapelketako finala jokatuko (23); txapelketaren finala (48); txapelketaren finala jokatu (6); 
txapelketaren finala jokatuko (6); uefako finala (13); urteko finala (7); xapelgoaren finala (9); xapelgoko finala (6); xapelketaren finala (26) 
atzoko finalak (14); esku huskako finalak (8); finalak heldu (7); finalak iragan (8); finalak iragan dira (7); finalak jokatu (16); finalak jokatuko (25); 
gaurko finalak (15); gazteen finalak (10); lauko finalak (9); lehen finalak (7); lehiaketaren finalak (24); ligako finalak (12); palantxako lehiaketaren 
finalak (6); xapelgoaren finalak (7) 
errekopako finalaren (10); europako errekopako finalaren (8); finalaren atarian (23); finalaren atarian geratu (6); finalaren jokatzeko (8); lauko 
finalaren (11) 
finalari begira (45); finalari buruz (11); lauko finalari (6) 
ariko dira finalean (7); binakako finalean (16); errekopako finalean (6); espainiako kopako finalean (14); euskal herriko finalean (9); finalean ariko 
(27); finalean ariko da (11); finalean aritu (15); finalean arituko (7); finalean aritzeko (21); finalean aritzeko txartela (6); finalean ditugu (11); finalean 
egon (9); finalean egongo (9); finalean egotea (8); finalean egoteko (22); finalean gailendu (9); finalean galdu (13); finalean izan (11); finalean izanen 
(8); finalean izango (14); finalean sartu (31); finalean sartzea (10); finalean sartzeko (44); finalean sartzeko aukera (7); gaurko finalean (8); iazko 
finalean (14); igandeko finalean (8); jauziko finalean (15); jauziko finalean gailendu (9); jokatuko den finalean (9); jokaturiko finalean (7); jokatutako 
finalean (6); kopako finalean (49); larunbateko finalean (6); lauko finalean (86); lauko finalean egoteko (17); lauko finalean sartzeko (10); lehen 
finalean (8); ligako finalean (23); pertika jauziko finalean (12); torneoko finalean (27); txapeldunen ligako finalean (18); txapelketako finalean (34); 
txapelketaren finalean (8) 
lauko finaleko (14); ligako finaleko (9); txapeldunen ligako finaleko (7) 
finalera begira (7); finalera heldu (23); finalera heltzeko (16); finalera iristea (8); finalera iristeko (14); finalera iristen (8); finalera iritsi (35); finalera 
sailkatzeko (12); finalera sartu (7); finalera sartuko (11); finalera sartzea (14); finalera sartzeko (21); kopako finalera (7); lauko finalera (15); 
txapelketako finalera (11) 
finaleraino iritsi (7) 
binakako finalerako (9); espainiako kopako finalerako (7); finalerako bidea (12); finalerako bidean (10); finalerako pilota (7); finalerako sailkatu (35); 
finalerako sailkatzea (13); finalerako sarrerak (7); finalerako txartela (150); finalerako txartela dute (7); finalerako txartela lortu (30); igandeko 
finalerako (8); jokatuko den finalerako (9); kopako finalerako (11); lauko finalerako (27); lauko finalerako txartela (8); txapelketako finalerako (12) 
finalerat heldu (17)] 
 
finalaurreko 1 izlag lehiaketa bateko azkenaurreko partida edo norgehiagoka. ik finalerdi. Final aurreko 
saioa uste baino errazago izan zitzaion Joseluri. Irabazleak zuzenean igaroko dira finalaurreko saioetara. Azken laurdenetako eta 
finalaurreko saioetako sarrerak. Aurkariek, berriz, ez zuten finalaurreko mailarik erakutsi. Ezkurrak eta Eizagirrek, zerrendaburuek, 
Lizasok, finalerdietako beste klasiko batek eta [...] Imanol Altunak osatzen dute finalaurreko ligaxkaren koadroa. 

2 (izen gisa) Saio bakarra egin dut: Bermeoko finalaurrekoa. Arte martzialen lehiaketako finalaurrekoak. Finalaurrekoak 
abenduaren 28an eta urtarrilaren 2an jokatuko dira. Bigarren finalaurrekoan, berriz, Koteto Ezkurrak eta Urrutiak, Zeberio II.a eta 
Lekunberrirekin neurtuko dituzte indarrak. 
[3] finalaurreko saioak (3); finalaurreko saioetara (3); azken finalaurrekoa (3); lehen finalaurrekoa (3)] 
 
finalerdi iz lehiaketa bateko azkenaurreko partida edo norgehiagoka. ik finalaurreko. Tokiko lehiaketaren 
finalerdia. Hau bigarren finalerdia, biharamunean. Esku huskako Finalderdiak. Finalerdiak jokatuko dira uztailaren 13an. Eta zer 
gertatu zitzaion, bada, Marius Lippi jauzilari amerikarrari Friburgeko finalerdietan? Finalerdietako lehen saioan, hemeretzi urteko 
Sarasua hark sekulako saioa burutu zuen Tolosan. 
[3] bi finalerdi jokatu (3); bigarren finalerdi (11); bigarren maileko finalerdi (3); finalerdi erabakigarria (3); finalerdi eta finala (5); finalerdi eta finalak 
(3); finalerdi jokatu (5);; lehen finalerdi (10); lehiaketaren finalerdi (3) 
atzeratutako finalerdia (3); aurkako finalerdia (3); aurreneko finalerdia (4); azken finalerdia (8); bigarren finalerdia (107); bigarren finalerdia jokatu 
(4); bigarren finalerdia jokatuko (8); europako kopako finalerdia (6); finalerdia eginen (4); finalerdia galdu (4); finalerdia irabazi (3); finalerdia izanen 
(5); finalerdia izanen da (4); finalerdia jokatu (19); finalerdia jokatu zuen (6); finalerdia jokatua (3); finalerdia jokatuko (44); finalerdia jokatzeko (5); 
finalerdia prestatzeko (4); frantziako xapelgoaren finalerdia (3); heineken kopako finalerdia (11); hirugarren finalerdia (4); hirugarren finalerdia 
jokatuko (3); jokatuko du finalerdia (4); jokatutako finalerdia (4); junior gazteen finalerdia (4); kopako finalerdia (24); kopako finalerdia jokatuko (3); 
kopako lehen finalerdia (5); lapurdiko finalerdia (3); lehen finalerdia (104); lehen finalerdia jokatuko (6); lehenengo finalerdia (3); ligako bigarren 
finalerdia (3); ligako finalerdia (3); nafarroako finalerdia (3); torneoko bigarren finalerdia (4); torneoko finalerdia (8); torneoko finalerdia jokatuko (3); 



torneoko lehen finalerdia (7); txapelketako beste finalerdia (3); txapelketako bigarren finalerdia (5); txapelketako finalerdia (6); txapelketako lehen 
finalerdia (5); txapelketaren bigarren finalerdia (3); xapelgoaren finalerdia (3); 
azken finalerdiak (4); bigarren finalerdiak (3); davis kopako finalerdiak (3); errekopako finalerdiak (3); esku huskako finalerdiak (3); espainiako 
kopako finalerdiak (9); europako txapelketako finalerdiak (4); euskal ligako finalerdiak (3); finalerdiak eta finala (11); finalerdiak jokatu (16); 
finalerdiak jokatuko (42); finalerdiak jokatzeko (11); kopako finalerdiak (21); kopako finalerdiak jokatuko (7); kopako finalerdiak zehaztuta (3); ligako 
finalerdiak (12); manomanistako finalerdiak (3); torneoko finalerdiak (6); txapeldunen ligako finalerdiak (4); txapelketa finalerdiak (3); txapelketako 
bi finalerdiak (6); txapelketako finalerdiak (15); txapelketaren finalerdiak (3) 
bigarren finalerdian (34); bigarren maileko finalerdian (3); heineken kopako finalerdian (5); jokaturiko finalerdian (3); kopako finalerdian (10); lehen 
finalerdian (46); ligako bigarren finalerdian (3); torneoko bigarren finalerdian (9); torneoko finalerdian (4); torneoko lehen finalerdian (7); 
txapelketako finalerdian (4); txapelketako lehen finalerdian (4) 
finalerdiaren jokatzeko (4) 
kopako finalerdien (3) 
eskuz banakako finalerdietako (3); eskuz binakako finalerdietako (3); espainiako kopako finalerdietako (5); espainiako superligako finalerdietako (3); 
finalerdietako bigarren partida (7); finalerdietako hirugarren partida (6); finalerdietako hirugarren partidan (4); finalerdietako joaneko partida (4); 
finalerdietako joaneko partidak (4); finalerdietako joanekoa (4); finalerdietako joanekoan (4); finalerdietako kanporaketa (15); finalerdietako 
kanporaketa jokatu (4); finalerdietako kanporaketak (5); finalerdietako kanporaketako (3); finalerdietako lehen garaipena (4); finalerdietako lehen 
partida (21); finalerdietako lehen partidan (9); finalerdietako ligaxka (18); finalerdietako ligaxkako (27); finalerdietako ligaxkako partida (3); 
finalerdietako ligaxkan (28); finalerdietako ligaxkan sartu (4); finalerdietako ligaxkarako (5); finalerdietako partida (12); finalerdietako partidak (3); 
finalerdietako partidan (3); finalerdietako txartela (5); finalerdietako zozketa (4); frantziako kopako finalerdietako (3); heineken kopako finalerdietako 
(3); kopako finalerdietako (23); kopako finalerdietako kanporaketa (4);; kursaal torneoko finalerdietako (4); leb ligako finalerdietako (3); ligako 
finalerdietako (8); pala finalerdietako (3); superligako finalerdietako (3); torneoko finalerdietako (4); txapeldunen ligako finalerdietako (4); 
txapelketako finalerdietako (18); txapelketaren finalerdietako (9) 
ariko da finalerdietan (4); ariko dira finalerdietan (5); du aurkari finalerdietan (8); errekopako finalerdietan (4); espainiako kopako finalerdietan (7); 
finalerdietan ariko (19); finalerdietan ariko da (7); finalerdietan ariko dira (6); finalerdietan arituko (4); finalerdietan aritzeko (7); finalerdietan galdu 
(6); finalerdietan gelditu (3); finalerdietan izango (6); finalerdietan izateko (3); finalerdietan jokatu (5); finalerdietan kanporatu (3); finalerdietan sartu 
(12); finalerdietan sartuko (6); finalerdietan sartzea (7); finalerdietan sartzea lortu (3); finalerdietan sartzeko (11); jokatuko du finalerdietan (3); 
jokatuko dute finalerdietan (6); jokaturiko finalerdietan (4); kanporatu du finalerdietan (3); kanporatu zuen finalerdietan (4); kopako finalerdietan 
(20); ligako finalerdietan (14); nbako finalerdietan (3); txapeldunen ligako finalerdietan (11); txapelketako finalerdietan (10) 
aizkolarien lehiaketako finalerdietara (3); finalerdietara heldu (6); finalerdietara iristea (7); finalerdietara iritsi (25); finalerdietara sailkatu (9); 
finalerdietara sailkatuko (5); finalerdietara sailkatzea (6); finalerdietara sailkatzeko (17); finalerdietara sartu (10); finalerdietara sartuko (3); 
finalerdietara sartzeko (25); finalerdietara sartzeko aukera (3); finalerdietara sartzeko lehia (4); heineken kopako finalerdietara (3); iritsi da 
finalerdietara (5); kopako finalerdietara (11); lehiaketako finalerdietara (3); ligako finalerdietara (8); maila nagusiko finalerdietara (3); sailkatuko dira 
finalerdietara (5); txapeldunen ligako finalerdietara (7); txapelketako finalerdietara (5) 
finalerdietaraino iritsi (4) 
finalerdietarako bidea (7); finalerdietarako bidean (3); finalerdietarako lehen txartela (3); finalerdietarako sailkapena (10); finalerdietarako sailkatu 
(44); finalerdietarako sailkatuko (4); finalerdietarako sailkatzea (7); finalerdietarako sailkatzeko (17); finalerdietarako txartela (74); finalerdietarako 
txartela eskuratuko (3); finalerdietarako txartela lortu (14); finalerdietarako txartela lortuko (3); finalerdietarako txartela ziurtatu (5); kopako 
finalerdietarako (13); kopako finalerdietarako txartela (3); ligako finalerdietarako (4); masterseko finalerdietarako (3); masterseko finalerdietarako 
sailkatu (3); sailkatu da finalerdietarako (3); sailkatu ziren finalerdietarako (4); torneoko finalerdietarako (8); torneoko finalerdietarako txartela (4); 
txapeldunen ligako finalerdietarako (3); txapelketako finalerdietarako (10); txapelketako finalerdietarako sailkatu (4) 
finalerdietatik kanpo geratu (3) 
finalerdiko ligaxkan (4); finalerdiko partida (4); lehen finalerdiko (7); torneoko finalerdiko (3); txapelketako finalerdiko (5); txapelketako finalerdiko 
ligaxkako (3) 
finalerdirako txartela (6) 
finalerditan ditugu (6); finalerditan galdu dute (5)] 
 
finalista iz final batean aritzen den talde edo lehiakidea; finalera heltzen dena. Iaz Estatuan argitaratutako 
eleberririk onenaren saria jasotzeko finalista izan da izendatua. Euskal Ligako finalistak. Bizkaiko Bertsolari Txapelketako zortzi 
finalistak. Gaubeka da zortzi t'erdiko txapelketako lehen finalista. Binakako Euskadiko Pala Txapelketako bigarren bikote finalista nor 
den jakiteko etzi arte egon beharko dugu zain. 
[3] bigarren finalista (14); bikote finalista (5); finalista izan (9); lehen bikote finalista (3); lehen finalista (18); urteko sei finalista (3) 
beste hiru finalistak (3); iazko finalistak (3); lehen finalistak (7); ligako finalistak (3); txapelketako finalistak (3) 
finalisten izenak (4)] 
 
finantza 1 iz pl Estatuaren hartzeen eta gastuen multzoa; Estatuaren jarduera diru alorrean. Diruaren kontrolari 
eta finantza publikoen kudeaketari. Merkataritzako eta finantzetako jarduerak ez zeuden ondo ikusiak, klase nagusientzat ez baitziren 
duinak. Estatuaren finantzek ez zuten inolako galerarik izango. Ministro batek ohartarazten du nola finantzen aldetik bikain doazen 
herrialde bakarrak gerra galdutako biak diren: Alemania eta Japonia. Ingalaterrako finantzen egoeraz hitz eta pitz jarduteko asmoz. Honek 
nire iloba Ahikar jarri zuen erreinuko finantzen arduradun. Erresuma Batuko finantzetako agintariek ere operazioak ez zuela oztoporik 
izango baieztatu zuten. 
2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik finantziero. Aldi berean, inportazioei kendutako eskubideek ere estatuaren 
finantza-egoera sendotu zuten. Estatu Batuetako finantza-krisiaren eta ekonomia-atzeraldi gogor baten mehatxuek areago indartuko 
zuten lankidetzaren aldeko joera hori. Mexikoko 1994ko abenduko finantza-kiebraren hasieran. Merkataritzaren goraldiarekin, italiar 
merkatarien ekimenez, findu egin ziren finantza-teknikak. Finantza-fluxuek truke-tasen gainean duten eragina. diruaren finantza-
espekulazioa, mugarik gabe aberastasuna lortzea. Fagorren finantza aportazioen jaulkipena amaituko da bihar. Finantza irabaziak, aldiz, 
360,28 milioi eurokoak izan ziren 2003an. Gero eta finantza-karga handiagoak jasan beharra. The Wall Street Journal finantza egunkari 
ospetsuaren kazetari talde batek. Finantza-gizon ilun gisa hasi zen bizibidea ateratzen. Europako Batasuneko Finantza ministroek (Ekofin) 
Portugal saritu zuten. Nik, erregea banintz, finantza-ministro izendatuko nuke birritan pentsatu gabe. Sarkozyk Ekonomia eta Finantza 
Ministerioa utzi behar izan du. Finantza Poliziak Italiako banku zentrala arakatu eta agiriak atzeman ditu. Poliziaren finantza brigadak 
atxilotu zuen Parisen. Nazioarteko finantza-erakundeek, hau da, Nazioarteko Diru Funtsak (NDF) eta Munduko Bankuak. Finantza-
ondasunak, osatu orduko, lur-jabetzetan edo luxuzko kontsumoetan gastatzen ziren. Estatu Batuen kanpoko finantza-premia 600.000 
milioi dolarrera igo zen. Zeren ekoizpen-kostu osoaren parte handi bat kapitalaren amortizazioari eta finantza-gastuei dagokiena izaten 
baita. Finantza eragiketei loturiko interes eta errendimenduen eta dibidenduen baturak 2003ko aktibo osoaren %3,83 izan ziren. 
Finantza-aktiboen prezioen aldaketak. Estatuak, zergen bidez, maileguen edo depreziazioaren bidez, finantza-baliabide handiak 
mobilizatu behar zituen. Etengabe negoziatu behar izaten zituen negozio-gizonekin bere politikagintzaren finantza-bitartekoak. Finantza-
merkatuen nazioarteko integrazioa oso handia delako. Banku eta finantza-sistema modernoak. Finantza-globalizazioaren prozesua. 
Finantza-integrazioaren dinamikaren aurrean estatuek egiten duten atzerakada. Eskualde pobreenen aldeko finantza-elkartasunezko 
mekanismoetan parte hartu izan beharrik gabe. El Diario Vascoko finantza-zuzendaria zela. Publikoari Finantza Laguntza Emateko 
Esparru Planak 84,5 milioi bideratuko ditu. 

3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Herri-finantzek desegin egiten dute merkataritza beren bidegabeekin, 
mutirikeriekin, gehiegizko zergekin. 
[3] alemaniako finantza ministroak (7); finantza arazoak (4); finantza arduradun (6); finantza arloan (4); finantza arloko (5); finantza arlokoak (3); 
finantza artaldea (4); finantza baliabide (4); finantza baliabideak (5); finantza desorekak (4); finantza egoera (12); finantza egoera sendoa (3); 
finantza ekarpenak (6); finantza ekarpenen (6); finantza erakunde (5); finantza erakundea (5); finantza erakundeak (16); finantza erakundearen (8); 
finantza erakundeei (9); finantza erakundeek (14); finantza erakundeekin (5); finantza erakundeen (9); finantza erakundeko (5); finantza erakundeok 
(3); finantza eta ekonomia (5); finantza fluxuak (4); finantza fluxuek (3); finantza globalizazioaren (4); finantza ingeniaritza (3); finantza 
integrazioaren (3); finantza krisia (5); finantza krisien (3); finantza laguntza (4); finantza merkatu (4); finantza merkatuak (11); finantza merkatuei 
(3); finantza merkatuek (8); finantza merkatuen (18); finantza merkatuetan (10); finantza ministerioa (6); finantza ministerioak (12); finantza 
ministerioaren (3); finantza ministerioko (4); finantza ministro (31); finantza ministroa (13); finantza ministroak (37); finantza ministroaren (4); 
finantza ministroek (20); finantza ministroen (7); finantza ministroen kontseiluak (4); finantza munduan (4); finantza oreka (4); finantza poliziak (4); 
finantza publikoak (8); finantza publikoen (14); finantza publikoen egoera (3); finantza sektoreko (3); finantza sistema (10); finantza sistemak (4); 
finantza sisteman (4); finantza sistemaren (8); finantza talde (4); finantza zerbitzuak (3); finantza zerbitzuen (3); finantza zuzendaria (8); finantza 
zuzendariak (7); frantziako finantza ministroak (3); menpeko finantza ekarpenak (4); nazioarteko finantza sistema (5); nazioarteko finantza 
sistemaren (3); taldearen finantza egoera (3) 
finantzen alorrean (3); finantzen arduradun (4); finantzen kontseiluak (3); kanpoko finantzen (3); nazioarteko finantzen (5)] 
 
finantzabide iz finantzatze bidea. Horretarako, nolanahi ere, mugatu egin behar ziren herrialde hartzekodunei egindako 
baliabide-transferentzia garbiak, eta, beraz, berriz hasi behar zuten bankuak finantzabideak eskaintzen. Hegoaldean, AHTk zer 
aurrekontu izango du?, zer finantzabide? Ebazpenaren ondorioz, litekeena da alderdiaren finantzabide publikoak bertan behera 
geratzea. EHUren finantzabidearena «gaitz kronikoa» dela azpimarratu zuen. Txingudiko errauste plantaren finantzabideari dagokionez. 



Finantzibideari dagokionez, egun lau bide aurreikusi ohi dira: ikasleen diru ekarpena; erakunde publikoen diru laguntza; elkarte edo 
enpresa pribatuen ekarpenak; herri sektoreen sostengua. Finantzabideak nondik lortu aztertzen aritu da. Sinesmenen finantziabideak 
daude eztabaidaren jomugan. 
[3] ikus entzunezkoen finantzabidearen (3)] 
 
finantzaburu iz finantzen burua. Martxoak 28: Fausto Tonna finantzaburuak kargua utzi zuen. Gobernuko finantzaburu 
Gustavo Ponce ageri zen Las Vegaseko kasino batean jokuan. Ahumada enpresa gizonak eta Gustavo Ponce finantzaburu ohiak. 
 
finantzagune iz finantzen gunea. Atenas, aro klasikoan, finantzagune indartsua zen, eta bertatik egiten zituzten eragiketak 
bankuek eta merkataritza-elkarteek. Izan ere, AEBetako Gobernuak igandean alerta maila puntu altuenera igo zuen New York eta 
Washington hirietan, Al Kaeda, ustez, finantza guneetan atentatuak egitea planifikatzen ari baita. 
 
finantzaketa [288 agerraldi, 3 liburu eta 155 artikulutan] iz finantzatzea. ik finantzamendu; finantzazio. 
Kanpoko finantzaketa eta barne-aurrezkia. Ikerketa eta garapenetik, berrikuntzatik eta finantzaketatik hasi, ekoizpenetik eta 
banaketatik igaroz, eta azken salmentetan buka. Finantzaketa solidarioko zenbait esperientzia. Estatuen finantzaketa-premiek. EHUren 
finantzaketa arazo «handiak» buruhauste bat baino gehiago eman dio orain arte. Finantzaketa sistema hori jatorrizko eskubide bat dela 
dio Mikel Irujok. Garapenaren Finantzaketari buruzko Nazio Batuen Konferentziak. 
[3] alde askoko finantzaketa (3); autonomien finantzaketa (3); eliza katolikoaren finantzaketa (3); finantzaketa arazoak (4); finantzaketa egonkorra 
(4); finantzaketa eredua (3); finantzaketa ereduan (4); finantzaketa iturri (3); finantzaketa lortzeko (3); finantzaketa mota (4); finantzaketa publiko 
(3); finantzaketa publikoa (3); finantzaketa sistema (22);; kanpoko finantzaketa (9); katolikoaren finantzaketa (3); legez kanpoko finantzaketa (4); 
osasun sistemaren finantzaketa (3); udalen finantzaketa (3) 
kanpoko finantzaketara (3) 
finantzaketarako esparrua (4) 
finantzaketaren alorrean (3); finantzaketaren inguruan (4); finantzaketaren inguruko (4); kanpoko finantzaketaren (3) 
autonomi erkidegoen finantzaketari (4); finantzaketari buruzko lege (5); finantzaketari dagokionez (7)] 
 
finantzamendu [13 agerraldi, 2 liburu eta 8 artikulutan] iz finantzatzea. ik finantzaketa. Urte baten buruan, 
erabaki zuen zenbait ikergai aukeratzea, interes berezikoak izateagatik finantzamendu berezia emango zitzaienak. Finantzamendu 
publikorik gabe. Finantzamenduaren zati handi bat jadanik segurtatua da. Estatutua eta finantzamendu moldea aldatzeko «akordio 
nazionala» bultzatzeko konpromisoa hartu zuten. 
 
finantzari iz finantzetan aditua. Erregea mendean edukitzeaz baliatuz, merkatariak eta finantzariak estatuko aparatuen maila 
guztietan sartu ziren. Finantzarientzat, berriz, benetako etsaia inflazioa da. Bitartekari izan ordez ekoizle, finantzari izan ordez nekazari. 
«Terrorismoaren finantzari» izatea egotzi zion Mikel Buesa Foroko kideak Joseba Azkarraga Justizia sailburuari. Enpresa pribatuak dira 
I+Garen finantzari nagusiak (%66). 
 
finantzario [40 agerraldi, 4 liburu eta 7 artikulutan] izond finantziero. Zenbaitek ekonomia arlo finantzarioarekin lotzen 
dute bereziki. Funts horiek krisi finantzario izugarriak sor ditzakete. Laguntza tekniko eta finantzario gehiago eskaini beharko zaiela. 
 
finantzatu, finantza(tu), finantzatzen du ad diruz hornitu. ik diruztatu. PRI alderdia finantzatzea leporatu diote. 
Diru horren bitartez finantzatuko dira urarekin zerikusia duten ingurumen gastuak. Bideragarritasun plana zehaztu ostean erabakiko du 
Gipuzkoako Diputazioak beste errauste planta finantzatu edo ez. Erkidegoen osasun arloa nola finantzatzen den eztabaidatu beharko 
dute. Gastu publikoa finantzatzeko zerga-presioa areagotu zen. Metal bitxien metaketa, aurrenik, estatuaren kreditua ziurtatzeko eta 
gerra finantzatzeko bidea zen. Bankari pribatuetara jo behar izaten zuen estatuak, bere gastuak finantzatzeko. Eta haiek [Fugger-
tarrak] finantzatzen zituzten Karlos V.aren ekimenak. Gordailuen berme-funtsa finantzatzeko. Chicagoko autopista bereganatu izana 
finantzatzeko 2005ean jaulkiko diren mila milioi dolarreko bonoak. Udalbiltzak finantzatutako jardueren jarraipenean akatsak egin 
direla. 
[3] finantzatzea leporatu (4); finantzatzea leporatuta (3); terrorismoa finantzatzea (4) 
bizkartzainen zerbitzua finantzatzeko (3); finantzatzeko dirua (5); finantzatzeko erabili (3); finantzatzeko erabiliko (4); funtsa finantzatzeko (3); 
gerrak finantzatzeko (3); kanpaina finantzatzeko (6); obrak finantzatzeko (5); operazioa finantzatzeko (4); politikak finantzatzeko (4); proiektuak 
finantzatzeko (3); zorra finantzatzeko (3) 
terrorismoa finantzatzen (3)] 
 
finantzatzaile iz finantzatzen duen pertsona edo erakundea. «Biek finantzatzaile bera dute, eritze asurantza», 
argudiatu zuen ministroak. Finantzatzaile pribatuek dituzte ikusgarriak laguntzen. 
 
finantzatze iz diruz hornitzea. Kapitalen nazioarteko merkatuen hazkunde ikusgarriak [...] izan ere, finantzatze-aukera berriak 
eskaini zizkieten nazioarteko neurria zuten enpresei. Politikarekin eragotzi egin behar da banda terroristak gizarte babesa izatea, 
finantzatze iturriak izatea eta gizartean oihartzuna izatea. 
 
finantzazio [79 agerraldi, 2 liburu eta 41 artikulutan; orobat finantziazio 32 agerraldi, 2 liburu eta 25 artikulutan] 

iz finantzatzea. ik finantzaketa. Finantzazioa izan da betitik unibertsitateek izan duten sakoneko arazoetako bat. Lehenengo-
lehenengo, finantziazioa lortu behar zuten, hau da, sozio kapitalista on bat. Interesek beherantz egiten badute, merkeagoa da 
finantzazioa enpresentzat. Berari dagokio ekonomian finantzazioa ahalik eta egonkorrena izatea. Erabaki horrek [...] baditu efektu 
sekundarioak ere (inflazioa, ekonomiaren uzkurtzea edota interes tasen areagotzea, hurrenez hurren, aipatu finantzazio bideei 
dagokionez). Administrazioak garraio publikoaren finantziazioan ahalegin berezia egiten duela ohartarazi zuen Nievesek. Bere hedapen 
planerako finantziazio beharrak. 
[3] finantzazio sistema (4); finantzazioa lortzeko (4); finantzazioaren gaia (3); finantziazio sistema (4)] 
 
finantziero [12 agerraldi, 9 artikulutan] 1 izond finantzei dagokiena. ik finantza 2; finantzario. Udalek 
«autonomia politikoa eta finantzieroa» izatea proposatu dute txostenean. Ezaugarri horiek aintzat hartuta, aurreneko 25 urteetarako 
pentsio sistemaren egoera finantzieroaren «beherakada motela» aurreikusten da. Helburu bakarra komertziala izan zela eta ez 
finantzieroa. Arlo sozial eta finantzieroan. Al Kaedako Espainiako ustezko talde finantzieroaren buru Mouhammed Galeb Kalaje 
Zouaydiri. 

2 ez-finantziero Gobernuaren sarrera ez finantzieroak %2,1 bakarrik handitu ziren. Gastu ez finantzieroek diru sarrera ez 
finantzieroen kopurua gainditu ez dezaten. 
 
finatu, fina, finatzen du ad finitu, amaitu. Baina don Fidelek ez zuen artean finatu, eta hala segitu zuen: [...]. Uda finatu 
bezain fite. 



 
findegi iz gaiak, bereziki erregaiak, fintzen diren lantegia. Oliobideak Bagdad inguruko Dorako findegira darama 
petrolioa. Eztandak petrolio hornikuntzarik gabe utzi zuen barne merkatuarentzat gasolina, kerosenoa eta gas likidoa ekoizten dituen Dora 
findegia. Petronorren findegia zen isuriaren jatorria. Alemaniako findegi handienean izandako suteak. Eskari handiari aurre egiteko 
arazoak izaten ari dira ekoizleak eta findegiak. Herenegun herrialdeko hiru petrolio findegik produkzioa erabat gelditu zuten: guztira 
900.000 upel. 
[3] petrolio findegi (5); petrolio findegiak (4); europako findegien (3)] 
 
findu, fin(du), fintzen 1 da ad fin edo finago bihurtu. Ehun urteren buruan diru basto hura hainbestetaraino findu da, non 
ia gauzatasun guztia galdu eta, hala ere, edo horrexegatik beragatik, orduan baino mila bider ahaltsuago egin baita. Merkataritzaren 
goraldiarekin, italiar merkatarien ekimenez, findu egin ziren finantza-teknikak. Ezin jakin, artean ere, ea hipotesi berria, hasierako 
zirriborro-itxura baldar hori gainditurik, behar bezala findu eta onduko den. Nola haren "zorroztasuna argitzen eta estiloa fintzen den". 
Perspektibaren teknika fintzeko. Bizitzez eta jakitez findutako gizon zailduak, aldiz, badaki tolerantzia eta aldi berean jakinmina 
gordetzen. Esperientziaren bahean findutako gogoeta filosofikoak. Gerrak eta frankismoak ondo findutako belarriak genituen, entzun 
behar genuena non-noiz-nola entzun ahal izateko. Ikuspegi izpirituz findu hori. 

2 (petrolioa) Gradu handiko petrolioaren behar handia dute, findu eta herrialde horretan oso erabiliak diren kirol autoen eskariari 
erantzuteko. New Yorken, findu gabeko petrolio arineko upela 46,41 dolarrean salerosi zen. Petrolio erreserbetan 4,19 milioi upel gutxiago, 
erregaietan 2 milioi upel gutxiago eta findutako produktuetan 1,6 milioi gutxiago daudela iragarri zuen. AEBetako energia industriak 
arazoak ditu petrolioa fintzeko. Hamabost petrolio findegik ateak itxi dituzte azken egunotan eta, ondorioz, bost milioi upel fintzeko 
ahalmena galtzen da eguneko. 
3 (era burutua izenondo gisa) Anderea esaten dena, hogeita bost urtetik berrogei bitartean zabaltzen den arrosa bikain hori, 
zibilizazio landuaren emaitza findua eta bitxia da, zibilizazio dotorearena, eta hirietan bakarrik kausi liteke. Beren harrotasun findua, 
beren bakartasuna, beren hezkuntza, beren golf eta tenis zelaiak. 1,2 milioi petrolio findu upel galdu dira eguneko. 
[3] sasoia fintzeko (3); sasoia fintzen (3)] 
 
findugabe izond findurik ez dagoena. Petrolio findugabearen kirats nazkagarria zegoen aireportuan. 
 
finera iz finlandiera. Finlandian aspalditik bizi dira elkarrekin suediera eta finera, eta aspaldi honetan errusiera ere batu zaie. 
 
finezia iz fintasuna. Fineziaren zaletasuna, oro har, musikan eta olerkian ere nabarmen ageri dena. Eliza bat, nola erran, finezian 
finkatua: gora, hain gora, kupula, haren zainek zortzi puntako izar bat osatzen dutela. Baina hitzok fineziarik gabeko pertsona batek 
jasoak dira. 
 
fingabe 1 izond amaigabea. Gelan euli asko zebiltzan airez-aire, zarataz, firrinda fingabe sarkorra eginaz, 

2 fingabeko izlag fingabea. Eta egozten ninduena itzal galduen desertu fingabekorat eta ezdeustasunaren hondar gabeko 
leizerat. 
 
fini izan da/du ad amaitu, bukatu. Ez da oraino ere fini zure lana. Gerla fini zen eta bakea sinatua. Jan-edariak ez ditut arras 
fini. Fini duk guretzat errepikatzen zuen lelotzeraino. Duela guti nahi gintuzten beste zerbaiti buruz itzul arazi, CTE kontratuak hain xuxen, 
orai fini direnak jadanik. Usaiako oharrak; biharamuneko etapari soa; ta fini eguna. Hasi aitzin fini! 
[3] fini da (8); fini duk (6)] 
 
finiera iz amaiera, bukaera. Bizitzaren hastapena eta finiera irudikatzen dira bertan. 
 
finiezin izond amaiezina, bukaezina. Oteizak sarritan esaten du, artearen bi bideetako bat, dadaistek, Duchampek eta 
surrealistek ibili zuten berori, finiezina dela. 
 
finigaitz (orobat finikaitz) izond amaigaitza. Ziegako egun finigaitz betiberdin aspergarriren batean. Aitaren haserre 
bortitzak, lagunekiko parranda eta besta finikaitzak, arrazoi andana ukan du grinaturik izateko. 
 
finikito iz kitapena; kitapen agiria. Finikitoa sinatzeko. Idazkariak nahikoa denbora eduki zezan finikitoa eta azken diru 
kontuak prestatzeko. 
 
finisekular izond mende amaierakoa. Pentsamendu bakarraren kontrako borroka sozialismo finisekularraren sinbolo bihurtu 
dela. 
 
finitu1 izond amaiduna. Mundu bizia elementu kopuru finitu baten konbinazio modukoa da, eta mekano erraldoi baten itxura du, 
eboluzioak atergabe darabilen brikolajetik sortua. Izan ere, formen distantzia finitua izanik, berdinak direnek infinituak izan behar dute, 
bestela materia kopurua finitua bailitzateke. Frogatua da ezinezkoa dela tamaina infinitua existitzea, edota tamaina-kopuru infinitua 
existitzea, horietako bakoitza tamaina finitua izan arren, gauza infinitu horiek aldi berean existitzen direla uste izanez. Lehendabizi formula 
atomikoak zein diren adieraziz: t1, t2,..., tn terminoak badira (n finitua izanik), eta erlazio sinbolo n-tar bat bada, orduan, formula 
atomikoa da. Natura sortzaile-suntsitzaile, infinitu-finituaren ikuskera honetatixe dator Lukrezioren obraren dramatismoa. Finitua da gure 
azalpena, baina gurekin daramagun infinitu osaezinaren irekitasuna da gure benetako egia. Aristotelesen logikak pentsamendu finituaren 
logika dirudi. Kokapena enuntziatuen multzo finitu batek osatutako eremu baten barruan finkatzen da. Jakin baitakigu petrolioa baliabide 
finitoa dela; bihar edo etzi amaituko dela. Lerro bat zuzena denean, finitua baldin bada, badago haren luzera kalkulatzea. 
[3] kopuru finitu (5)] 
 
finitu2, fini, finitzen da/du ad amaitu, bukatu. Nafarroako gerla 1839an finitu zen, bet-betan. Eta eguna ghettoko ostatuetan 
finitzen zuten, mozkor arrailak. Martxoaren 26an finituko da auzia. -Bai... eta nik justu-justua hitzemana... ostiraleko finituko zenutela 
Uztaritzeko apartamendua... Gosaria finitua nuen. Ez dute beren gustura finitu ahal izan partida. Gorteko alkatearen jarduna finituta, 
Agaramontekoa hurbildu zitzaion aitatxiri. 
[3] ezin finituzko (3)] 



 
finitutasun iz finitua denarean nolakotasuna. Atomo moten finitutasuna, euron konbinazio arauen finitutasuna, eta, batez 
ere, sortutako formen, naturak burututako gauzen finitutasuna. Zatiezinen geometriaren egia argi eta garbi ikusiko dutenek halaber dute 
miretsi ahal izango izadiaren handitasuna eta ahalmena, alde guztietatik inguratzen gaituen finitutasun bikoitz horretan. Badiou-rentzat 
unibertsalaren ukazioa, finitutasunaren filosofia, eta gogoko ez duen erlatibismo etikoa loturik daude. 
 
finitze iz amaitzea, bukatzea. Gaur gasnategi horrek baitezpadakoa daukan finitze leku bat xutitu du. 
 
finka iz baserri jabegoa. Gure ama behin egona zen finka hartan eta hagitz ongi pasatu zuen. Finkako atezainaren laguntzarekin. 
 
finkagailu iz finkatzeko gailua. Finkagailuak pixa usaina duela esaten du Mikelek, orro eginez (beti egiten du orro). 
 
finkagaitz izond finkatzen zaila dena. Artxibo alfabetiko batera jasotzen ziren gero egiazkotasun finkagaitzeko berriok 
guztiok. 
 
finkaldi iz finkatzea. Begi mugimenduak eta finkaldi laburrak txandakatuz. 
 
finkamen iz finkatzea. Nabaria zen erretinaren erdialdeak, makula aldeak -zorroztasun handirako eta finkamenerako 
ezpezializatutako aldeak, alegia-. 
 
finkapen iz finkatzea. Kanbioa diruaren unean uneko balioaren finkapena da. Zuzenbide-estatuaren eta demokrazia formalaren 
finkapena. 2007-2013 arteko aurrekontuen finkapenerako negoziaketak bideratzeko. Eta begirada hurrengo aldian zein lekutan 
finkatuko den, bilaketaren helburuak, orain finkapenaren izaerak eta ikusmen-eremuaren zabaltasunak, determinatzen dute. Hiria 
inguratuz Un pueblo llamado Dante's Peak, explosivo estreno barreiatu diren industria-finkapenok. Eta urbanisten hiriari bizkar emanez, 
arintasunezko finkapen berriak ezarri dira han-hemenka, birraurkitutako lur zabalean. Aurreko autoan, balaztatzeko unean atzaldea oso 
egongaitza zen, esekiduraren finkapen puntuak motorrean baitzeuden, eta hura ez zen behar bezain zurruna. 
 
finkarazi, finkaraz, finkarazten du ad finkatzera behartu. Ruche-jasogailuko plataforman finkarazi zuen Ruche jaunak 
aulki gurpilduna. Nihauren baitan egina nuen lan hark begitarteen eitean eta hazpegien nolakotasunean finkarazi zidan arreta. 
 
finkatu, finka, finkatzen (orobat fintkatu g.er.) 1 du ad kokatu. Oinak lurrean irmo finkatu. Zimenduak lur sendoan 
finkatzen badira. Baina onetsi behar izan zuten guarda nazional konpainia batek oihal etxolak beren funtsetan finka zitzan. Sokaren bi 
muturrak finkatuko dira, ez eskuinera eta ez ezkerrera ez okertzeko moduan. Artilleroek kanoia finkatu eta eskotilan behera egin zuten. 
Gurpilak egin zituen hamabi oin ingurukoak, eta arkitrabeen buruak gurpilen erdian finkatu zituen. Gainetik oholekin eta ondo 
finkatutako larruekin babesten dira. Artean finkatutako bizilekurik ez zegoen. Baina haien fedearen sendotasuna eta itxaropenaren 
aingura irmoki Kristogan finkatua ikustean. Jira-biraka hasi zen ohe barruan, burua ederki finkaturik zeukala buruko latzaren gainean. 
Gorputza atzerantz finkatua zuen, taxiko kuxinen gainean. Etxe aitzinean, erromes andana bat, batzuk xuriketen egiten, besteak murruari 
kontra bizkarrez finkatuak. Hortik goraxago, etxe ttipi baten murruan finkatua, harri gorrail umil bat: [...]. Emakume hark gerezi 
koloreko xal bat jantzita zeukan, paparreko orratz kobrezko batek bularren errekan finkaturik. Haren ondoan jarri eta barandan finkatu 
nituen ukalondoak. Ilea finkatzeko spray pixka batek. 

2 (gauza abstraktuak) Erretore etxea okupatu zutelarik, eta han finkatu zutelarik beren egongia nagusia. Zer non hazi eta bizi 
finkaturik eta ordenaturik dago. Hitzordua finkatuko diagu Etxarri jaunarekin. Ezkon eguna bera ere finkatuta zegoen. Gure iraganean 
finkatu erroak suntsituko zirela. Antzinakoek, gainera, zenbaki perfektu bat finkatu zuten, hamar deitzen dena. Ordena horren 
proportzioen neurriak finkatu gabe zeudenean. Gure ibilbidea aldez aurretik finkaturiko patuaren emaitza balitz bezala. Tradizio bat ongi 
finkatu arte. Teoriaren ereduak finkatu eta gero. Finkaturiko helburuak errespetatzen ez ziren kasuetan. Jarraitu beharreko estrategia 
ere finkaturik geratu zen. Modernitatea arrazoimenaren paradigma finkatzeko proiektua da. Sistema fonologikoa finkatzeko erabiliko 
ditugun baliabideak. Matematikan jadanik finkaturiko ideiak eremu logikoan finkatzea. Bi puntutan finkatua zen alabaina nazionalitateen 
printzipioa: Nazio bakoitzak estatu bat izan zezala eta Estatu bakoitzak nazio bat osa zezala. Mundu osoko bakearen oinarriak finkatuak 
ditugula. Asterako lan-plana elkarrekin finkatzen genuen. Arauak finkatuta daudenez, gure hizkuntza zehaztuta dago. Ortografia 
finkatzeko hartzen diren erabakiak. Edertasuna hitz ederrez finkatua, mintzairaren graziaz haragiztatua bezala. Giza antolamendua 
finkatzeko ditugun egiturek eginkizun erabakigarria betetzen dutela gure gizarteetan. Alderdi juridiko-normatiboa hobeto finkatu 
beharrean aurkitu baitzen. Probintziak ongi finkaturiko jurisdikzioak ziren ordurako. Mugikortasun soziala hutsaren hurrengoa da, 
jaiotzetik finkatua baitago pertsona bakoitzaren gizarte-maila. Beharbada, hori zen amodioaren iturria, finkatu gabeko nortasun bat, 
bilaketa itsu bat. Gure nitasuna finkatzen duen kontakizuna. Eta, horrela, finka genezake zein diren nozioak, besteak baino 
baliagarriagoak direnak eta zein ere balio handirik gabekoak. Iruditzen zitzaion halatan, bizitzaren ezpondetan aiduru zegoela, zeren aiduru 
ordea ezin finka. Finkaturik dago gauza bakoitzaren balioa, eta denek dakite prezioen berri. Jaunek dirutan finkatu behar izan zituzten 
zergak, salgaietan baino areago. Perfekzio aspergarri batean finkaturik. Nire bihotzean finkatu diren sentimenduak. Egonkor eta 
mugigaitz geratzen dela oroimenean finkatuta. 

3 (begirada eta kidekoak) Behako ezti hura nigan finkatua zuen. Haren begi berriz ere irekiak nireetan finkatuak zituela betiere, 
eskutik heldu zidan. Begiak santuaren zaurietan finkatu zituenean. Halako jaieraz eta sakontasunez predikatu zuen, non jende guztiak 
begiak eta bihotza berarengan finkatuak baitzituen. Begirada finkatzen den puntua baino urrutiago dauden gauzek. Adikunea sabaiaz 
haratagoko jopuntu batean finkatuta. Atean finkatu zuen linternaren jopuntua. 
4 (era burutua izenondo gisa) Eskultorearen metaforaren oihartzuna oraindik ere suma daiteke, ozen ez bada ere, erabilera 
horretan; baina esapide finkatu bilakatu da. Gero, kanal bat, ur urgoi eta zalu batez betea: bide geometrikoak, lurrak aberasteko, 
norabide xuxen eta finkatua erakusten dio urari. Kimikak eta gainerako zientzia finkatuek. Ondorio aski finkatuetara iritsi dela. 
Merkatuek parekotasun finkatuei buruz agertzen zuten mesfidantzaren ondorioz. 

· 5 da ad kokatu. (Hiztegi Batuak baztertzen du erabilera hau eta kokatu erabili behar dela adierazten) 
Parisen finkatu zen eta han bukatu zuen Aix uhartean idazten hasitako izkribua. 
6 finkatzeke finkatu gabe. Zenarrutzabeitiaren arabera, bi gobernuetako ordezkariek izandako azken bileran Madrilek eskumen 
horien gaineko jarrera finkatzeke utzi zuen. Eguna finkatzeke dagoen arren, datozen asteetan biltzea espero dute. Taldeen ordena 
finkatzeke 
[3] arauak finkatu (3); bakea finkatu (6); baldintzak finkatu (3); begiak finkatu (4); berehala finkatu (3); berriz finkatu (3); eginkizunak finkatu (3); 
eguna ere finkatu (3); egutegia finkatu (7); eredua finkatu (5); finkatu beharrez (4); finkatu gabeko (3); finkatu nahian (3); finkatu nahiz (4); finkatu 
zuen begirada (4); garbi finkatu (7); garbitasun bat finkatu (3); helburua finkatu (5); helburuak finkatu (5); hitzarmen bat finkatu (3); hitzordu bat 
finkatu (3); hitzordua finkatu (5); ildoak finkatu (8); irizpide finkatu (3); irizpideak finkatu (4); jarrera finkatu (5); karta finkatu (4); lan ildoak finkatu 
(7); legeak finkatu (3); lehentasunak finkatu (3); mugak finkatu (7); norabideak finkatu (4); nortasuna finkatu (3); oinarriak finkatu (13); ondo finkatu 
(8); ongi finkatu (9); sistema finkatu (4); taldea finkatu (3) 
arras finkatua (5); eurotan finkatua (10); finkatua du hitzordua (3); finkatua dute hitzordua (9); hitzordua finkatua (5); ongi finkatua (6) 
ongi finkatuak (3) 



ildoa finkatuko (3); neurri aproposak finkatuko (3) 
finkaturik eta erabakirik (3); ongi finkaturik (4) 
aldez aurretik finkaturiko (5); ongi finkaturiko (4) 
behin betiko finkatuta (3); ondo finkatuta (7); ongi finkatuta (5) 
finkatutako arau (3); finkatutako helburuak (4); kontseiluak finkatutako (3) 
bakea finkatzea (4); helburuak finkatzea (3); hobeki finkatzea (4); oinarriak finkatzea (4) 
arauak finkatzeko (3); bakea finkatzeko (3); finkatzeko asmoa (7); finkatzeko asmoz (5); finkatzeko aukera (4); finkatzeko gai (3); harremanak 
finkatzeko (6); ildoak finkatzeko (3); jarrera finkatzeko (5); mugak finkatzeko (3); nortasunaren finkatzeko (3); oinarriak finkatzeko (7); postuak 
finkatzeko (6); prezioa finkatzeko (3); prezioak finkatzeko (3) 
ahalmena finkatzen (4); balioa finkatzen (3); begirada finkatzen (9); finkatzen hasi (5); finkatzen hasteko (4); finkatzen lagunduko (3); finkatzen 
saiatu (3); hitzordua finkatzen (4); iharduteko ahalmena finkatzen (4); ildoak finkatzen (3); legeak finkatzen (3); lekua finkatzen (3); nortasuna 
finkatzen (4); oinarriak finkatzen (9)] 
 
finkatugabe izond finkatua ez dagoena. Hortaz, [...] azal dezakegu hizkuntza bi planoen gainean: ideia nahastuen plano 
amaigabearen gainean (A), eta plano hori bezain finkatugabea den hotsen planoaren gainean (B). 
 
finkatzaile izond finkatzen duena. Oinarrizko bilakatu den gizakiaren ikusmolde dualistaren ezarle eta finkatzaile filosofikoa. 
Gaur goizean Beethovenstraat-eko prezio-finkatzailea etorri da. 
 
finkatze iz kokatzea. Ekintza eremuen finkatze praktikoa. Alderantziz, banako txikienak eta are elementu fonologikoak, finkatze 
eta hautatze prozedura honen mendean daude. Autonomien Estatua finkatze aldera urratsak emateko. 
 
finki (orobat fintki g.er.) adlag irmoki. Bizimolde berri bati buruz goatzila naski, gure buruzagiek ulerturik, finki dire horri 
jarraikitzen. Nabari baitzen hortik, Bertutearekin eta Etikarekin lotzen zuela beti finki Zizeronek Politika. Bainan Eza eskatu du finki 
erreferenduman ezartzen den lehen konstituzio-gai honi. Bazekiten finki trufatzen. Eguzkiak finki jotzen zuen. Pilota jotzen finki. Eskua 
finkiago tinkatzen zion. 
 
finko 1 izond mugitzen ez dena. Soka finkoak guk paratu ditugu. Irudi erraldoi bat eta irudi ñimiño bat elkartzen zituen: bata 
finkoa, bestea mugimenduduna. Izarrak eter zeritzan substantzia ustelezin batez inguratuta zeudela eta finkoak zirela. Puntu finko bat 
bilatu nuen neure aitzinean, zorabioa ez berritzearren. Bazuen, halaber, behatoki finko bat, burdinazko uztai tipi bat zuena. Postu finkorik 
gabeko saltzaileek, estalpeko kalearen zoruan jartzen zirenek, kalte handia egiten zieten. Aulki mugikorra, finkoa eta trainerua. Telefono 
finko batetik bestera. 2007rako mugako kontrol finkoak ezabatuko ditu Suitzak. Kamera finkoa da eta ez du plano aldaketarik. Pelikulak 
tonu naturala izan dezan ahalegindu da, plano finko eta luzeetan oinarrituta. Eginahalean ari zen bizikleta finko baten pedalei eragiten. 

2 irud Elkartekoak pozik zeuden hura langile finkoen artean edukitzeaz. Masakratua euskal elkarte bateko kide finkoa zela. Etxean 
senargai finko gisa agertzeko. Bezeroak nahiko finkoak izaten dira. Giza talde heterogeneo hura lantalde finko bilakatzeko. Desiragarria 
oraindik, inoiz baino lotsagabeagoa, maitale finkorik izateko gogorik ez duena. Galindezek lau informatzaile finko ditu, gutxienez jota, 
Dominikar Errepublikan. Frantziako hiru telebista nagusiek ez dute Madrilen berriemaile finkorik. 

3 (gauza abstraktuak) Mahaian jokaera eta kokaleku finko eta beti-batekoak hartu behar ziren. Bere begirada finkoa. Bazituen lan 
finkoa eta nortasuna, gai zen bere burua mantentzeko. 90etan ez genuen elkarlan finkorik egin. Ezin zuen bizileku finkorik ez bizitza 
normalik izan. Poliziak etxebizitza finkorik ez duen bikote bat atxilotu zuen Baionan. Urte luzeetan batetik bestera ibili ostean, azkenean, 
egoitza finkoa dute, Donostiako Udalak utzia. Lanpostu finkoak eta soldata finkoak izanik ere. Egutegi finkoa aspaldian saihestua nuen. 
Telefonia finkoko bezeroen %45. Oroitzapen "normalak", eguneroko oroitzapenak, ez direla inondik ere finkoak, iheskor eta mudakorrak 
direla. Ero guztiek bezala, bazuen ideia finko bat, mamu batek jarraitzen ziola uste zuen. Ezin esan baitaiteke [...] "muino" batek tamaina 
finkorik duenik. Altura finkoan hegan eginez nire lastertasun normala hartu dut berriro. Ziztu bizian baina norabide finkorik gabe. Nondik 
norakoa ote usadio jakin eta finko hura? Estatuak eskatzen du ordena hori finkoa izan dadila. Nahiago luke zenbateko finkoa berak jaso, 
eta gero informatzaile bakoitzari diru egokia berak eman. Bazkaria, prezio finkoa: 8 franko. Behin-behineko kontratuak finko egiteko 
akordioak. Orain bankuek ez dituzte ematen interes finkoko maileguak. Teorian bi dira truke-tasak antolatu ahal izateko sistema nagusiak: 
aldakorra eta finkoa. Bretton Woodseko itunen arabera osatutako parekotasun finkoen erregimena. Truke finkoko erregimenean. Baina 
bosgarren urte hori bete arte ez zitzaion egokitu erabaki finko bat hartzeko unea. Familia hura berriro batzen saiatzeko asmo finkoaz. 
PSOEren gobernuari erreforma proiektu finkorik ez izatea leporatu dio. Motel doa, baina urrats finkoak eginez. Bi hilabeteko kartzela 
zigorra finkoa. 
4 (adizlagun gisa) Tximino gaixoa sukaldeko mahaiaren hankari sendo eta finko lotzea lortu zuen. Burdinazko kakoekin finko lotu 
gabe. Atean finko zeuden ordezkarien inguruan bildu ziren. Begiak finko zituen Harryrengan. Konpentsazio-mugimenduak [...] burua edo 
gorputza mugitzen denean begirada finko edukitzeko egiten direnak. Lagun bati heltzen zaion bezala eskutik helduz; hitz egiterakoan 
finko begiratuz 
5 finko-finko Eboluzio horretan, badira zenbait puntu finko-finko, uharte koxkor batzuk, ezagutze espezifikoko guneek osatuak. Bat-
batean Hagrid zutitu egin zen, begiak leihoan finko-finko. Ezezagun hark, burua jasorik, finko-finko begiratu zion Héracliusi. Sendagilea 
finko-finko begira geratu zitzaion. 
[3] arau finko (4); begiak finko (10); begirada finko (5); diru kopuru finko (3); errenta finko (3); esanahi finko (3); finko begira (8); finko begiratu (4); 
finko begiratuz (6); finko begiratzen (9); finko egin (3); finko finko (10); hamaikako finko (4); helburu finko (3); ideia finko (7); irudi finko (3); kopuru 
finko (5); kopuru finko bat (3); lan finko (3); langile finko (13); lanpostu finko (3); puntu finko (14); puntu finko bat (3); puntu finko baten (3); soka 
finko (3) 
begirada finkoa (3); errenta finkoa (3); ideia finkoa (4); interes tasa finkoa (4); kontratu finkoa (8); kopuru finkoa (5); lan finkoa (6); lanpostu finkoa 
(5); postu finkoa (5); soldata finkoa (5); tasa finkoa (7) 
interes tasa finkoak (3); irudi finkoak (3); kontratu finkoak (4); langile finkoak (4); truke tasa finkoak (4) 
errenta finkoan (3) 
errenta finkoaren (3) 
langile finkoen (5); lanpostu finkoen (3) 
errenta finkoko (3); telefonia finkoko (4); truke finkoko (3) 
egoitza finkorik (5); irizpide finkorik (3); kontratu finkorik (3); lan finkorik (3); leku finkorik (3)] 
 
finkotasun iz finkoa denaren nolakotasuna. Hondarrean salbaitasuna hobesten zuen, bai eta LAPDen dastatu orduen 
finkotasuna, ordreen zehaztasuna eta bertako elkartasun sentimendu arraroa. Konfiantzaren finkotasunarena. Orain finkotasunik 
gabeko mundu batean bizi zela zioen. Niretzat, ostera, guztiz kontrakoa da -esan du berak, ahoskeraren finkotasuna berreskuratuz. 
Hizkuntzak finkotasunaren ezaugarria agertzen badu [...] denboran kokatua dagoelako da. Frantziskoren bihotz kartsua, gogo-
finkotasuna. 
 
finlandiar izlag/iz Finlandiakoa, Finlandiari dagokiona; Finlandiako herritarra. Mutila euskalduna, finlandiar 
neska batekin ezkondua. Finlandiar sorgileek, aldiz, haizea saltzen zieten portuan ekaitzak geldiarazitako marinelei. Anita Konkka 
finlandiarrari. Sirkka Turkka idazle finlandiarra. Badelako finlandiar jatorriko gutxiengo bat Suedian. Finlandiar markoaren eta suediar 
koroaren ingurukoa. -Eta mahai-tresneria finlandiarra? Hungariar, estoniar eta finlandiarrek antzeko erroak eta izaera dutela 
nabarmendu du. Estoniarrek sinesten omen dute oraindik Finlandiarren atarramentu zaharrean. Niri, berriz, finlandiarra ote nintzen 
galdetu zidan. 
[3] egun finlandiar bat (5) 
gidari finlandiarra (3); marcus gronholm finlandiarra (7) 
gidari finlandiarrak (3); marcus gronholm finlandiarrak (4); raikkonen finlandiarrak (3); 



 
finlandiera iz Finlandiako hizkuntza. ik soumiera. Hungarieraren jatorria, hala ere, ezaguna da: uralikoa da, finlandiera 
eta estonieraren familiakoa. Fino-ugrioa, -beste hizkuntza batzuen artean, benetako finlandiera edo suomiera, mordvinera, laponiera eta 
abar hartzen dituena-, Iparreko Errusian eta Siberian hitz egiten den hizkuntza familia bat da. Finlandieraz hitz egiten badaki. 
Lizarralderen ipuina zuzenean itzuliko da euskaratik finlandierara. Un ange passe ipuinaren finlandierazko itzulpena. Duela gutxi sortu 
da lehendabiziko finlandierazko egunkaria Suedian. 
 
fino-ugriera izond hizkuntz familiez mintzatuz, finlandiera, hungariera, eta ESSBeko zenbait hizkuntza 
biltzen dituena. Ildo horretatik, analogia batzuk frogatzeko saioak egin dira, eta horretarako, fino-ugriera eta indoeuropar hizkuntza 
erkatu dira, azkeneko hori semitikoarekin eta abar. 
 
fino-ugrio izond/iz fino-ugriera. Fino-ugrioa, -beste hizkuntza batzuen artean, benetako finlandiera edo suomiera, mordvinera, 
laponiera eta abar hartzen dituena-, Iparreko Errusian eta Siberian hitz egiten den hizkuntza familia bat da. 
 
fintasun iz fina denaren nolakotasuna. Irin-saltzailea astelehenero bezala bere irinaren fintasuna laudatzen ari zitzaidalarik. 
Errekako harea, berriz, fintasun handikoa denez [...] igeltsero-paletarekin leuntzen denean izugarri sendoa egiten da zarpeatu-lanetan 
erabiltzeko. Bere marmol-lanen dotoretasun eta fintasunagatik. Bere zuritasunaren fintasunagatik. Mendekuaren fintasunaz gozatzen 
ari zen. [Mahomatarrei eta juduei] ez baitzaie oharkabean pasatzen zerriaren ohituren fintasuna, lumajearen edertasuna eta ahotsaren 
zolitasuna. Gozamena topatzen zuen xehetasun bakoitzean, itxuraren fintasunean, jauskeraren edertasunean. Fintasun handiz landutako 
obra. -Gauzarik naturalena -erantzuten du jeneralak fintasunez. Fintasunez beteriko idazkeran. 
[3] fintasun handiz (5)] 
 
fintze iz fin edo finago bihurtzea. Okerreko gauza litzateke ordea, elkarren lehian dabiltzan pentsamendu-joeren konkurrentzia 
osasuntsu batek eraginda, teoriaren fintze bat baizik ez ikustea aldaketa horretan. Hiru hilabetean joera ona izan dute petrolio fintzeak 
(%48); energia elektriko, gas eta urak (%28,9); ehungintza eta jantzigintzak (%4,2) eta metalgintzak (%3,4). 
 
fio izan (orobat fido izan g.er.) 1 da ad fidatu. Ez da fio ondoren salakuntza egingo ote diozun. Ez nintzen batere fido 
deituko ote zuen. 

2 (-z atzikiaz) Ez naiz fio, alkate jauna. Hire bihotza ez dun fio, baina beste seinale bat emango dinat. Ez ziren oso fio hala ere. 
Emaztea ez zen hainbertze fio. Ni ez naiz oso fio, ez neure buruaz, ez liburuaz, ez belar xorta loratu honen tankeraz. Ez naiz, baina, 
Tcherkoffez fio. Ez gara, halere, poliziaz batere fio; lapurrez baino gutxiago agian. ELA ez da Espainiako Gobernuaz fio. Ez dituk nitaz fio; 
kurdua nauk eta! Publikoa ez da sekula bere buruaz fio, aldian aldiko txoroboladak darama arrastan. Iban Zalduak idatzi dio Castillo 
Suarezen liburuari hitzaurrea, nahiz eta, berak aitortu duenez, poetez ez askorik fio. 

3 (-ekin atzikiaz) Antolatzaileak ez ziren askorik fio taldearen arrakasta komertzialarekin. Phonak ez da fio dopina antzemateko 
sistemarekin. Ezin fio maiatzarekin. 
[3] asko fio (4); askorik fio (6); asmoez fio (5); batere fio (9); bere buruaz fio (3); erabat fio (3); ez da fio (19); ez dira fio (19); ez direla fio (3); ez fio 
(3); ez naiz fio (8); ez zen fio (5); ez ziren fio (3); fio gara (3); fio izan (3); fio naiz (3); nitaz fio (5); oso fio (3)] 
 
fiordo iz itsasadar luzea, estua eta oso sakona. Norvegiako golko ikusgarriak dira fiordoak, naturak sorturiko fenomeno 
basatiak. Craigeko fiordo izoztuan barrena abiatu ginenetik etsai izan genuen ekaitza. 
 
fir-fir adlag higitzen diren hostoen eta antzekoen hotsaren onomatopeia. Haizea fir-fir dabil hango kostaldetik 
aspaldi honetan. Baita poztekoa ere haurtzain toskanar handia etxean batera eta bestera gonarekin fir-fir ikusita. 
 
firfira 1 iz higitzen diren hostoen hotsa; murmurra. Aspaldiko partez abuztu kiskali horretan, firfira fresko batek ferekatu 
zidan bisaia. Isiltasuna nagusi, lagunen karrankak eta hostoen firfira ez bada. Baina ez zen kaio bakan batzuen karranka eta haizearen 
firfira beste deus entzuten. Eta haizeak zekarzkion, bere firfira txistukariaz, ez nondik eta ez handik zetozkion hots, oihu, argibide, ziri eta 
mezu haiek guztiak. Lagunaren eleketa firfira jasangarri baten gisara egokitzen zen ene belarrietara. Haize-firfira mehe bat hasi zen une 
hartan, gizakien barne-gogoeta eta sekretuen garraiolari. Bero zakarraren ondotik sortzen den haize firfira goxoari. Erratzen igurtzia, 
soinekoen firfira. Gure urrats bakoitzeko hondar-aleen firfira izan ezik, ez baitut besterik entzuten. 

2 (hitz elkartuetan) Nik aldiz maiz gogoan nerabilen Christophe adiskidearen arrebak -Maddalenek- dantzan ari ginelarik erran zidana: 
bizar firfira batekin xarma gehiago banuela! -Bai, badakit -erantzun nik, irri firfira bat ezpainetan. Hala ere, herrenak argi firfira bat ikusi 
uste izan zuen. 
3 firfiran Haizea freskoa zen, baina halako haize hego ondar bat bazebilen oraino firfiran. 
[3] ezpainetan irri firfira (3); firfira bat agertu (3); firfira bat ezpainetan (4); firfira ezpainetan (5); haize firfira (8); haizearen firfira (5); irri firfira (25); 
irri firfira bat (9); irri firfira batez (3); irri firfira ezpainetan (5); 
ahotsa firfiran (8)] 
 
firfirarazi, firfiraraz, firfirarazten du ad firfiratzera behartu. Organistak Eusko Gudariaren lehen notak firfiraraztean, 
jendea mugitu zen hilerrira abiatzeko. 
 
firin-faran 1 adlag han-hemenka ezer ganorakorik egin gabe. Antza denez, jolasean eta firin-faran ibiltzea gustatzen 
zaie. -Atzo ere firin-faran ibiliko hintzen. Firin-faran edo... Auzoko apeaderora joaten ginen Manu, Demi eta hirurok, eta bertan orduak eta 
orduak pasatzen genituen, trenei begira, edo hara eta hona, firin-faran. 
2 (izen gisa) Antonio, firin-faran batean bizi izan da jaio zenez geroztik; beti baserriko lantegi astunari emana, beti aziendari makur. 
 
firma 1 iz izenpea, sinadura. Laster eskatuko dizuet firma. Idatzizko hedabide askotan utzi du bere firma Aitziber Iartza 

kazetariak igaro urteotan. · Hainbat pasartetan, "lagunek" beren firma utzi digute. 
2 enpresa. Merkataritza-firma handiek darabilten estetika bera darabilte Adbuster-koek. HIESaren kontrako botika garesti horiek, 
berriz, 42 botika-firma handik saltzen dituzte, eta haiek bakarrik. Baina firma komertzial nagusien dendetako erakargarrietatik bi kale 
aurrerago dago Einaudi argitaletxearen liburu-denda nagusia. Japoniako firmak funtsezko laguntzak ukan zituen gobernutik ba eta Baiona 
hiriaren gandik lantegi horren hola idekitzeko. Nezanto firma erraldoiak. 

3 firma eman Mikaelak eta, firma eman zuten... 



 
firmatu, firma(tu), firmatzen du ad izenpetu, sinatu. -Hementxe, firma zazu! -esan zuen jaunak eta paper bat zabaldu 
zuen nire aurrean. Beste paper bat firmatu nuen ordu arte ikusi gabeko funtzionario baten gelan. 
 
firme adlag irmo. Gwendolenek lehengo lepotik zaukak burua, eta txit firme zagok berean. Behin hartutako bidea gero firme 
segitzeko deliberoa. Korneta doinuak etzalekuetatik aterarazi eta firme jarrarazi zituenean. 
 
firmeki adlag irmoki. Ez zion, ba, Bartlebyk erantzun, boz gozoz, baina firmeki: "Aukeran nahiago ez". 
 
firrilaka (orobat pirrilaka) adlag biraka. Euria hasi du, harriek firrilaka egiten dute ene zangoen pean. Oso usain ona zuen 
eta erraz asko biraraziko nuen lurrean, pirrilaka, martimuilo koxkor baten antzera. Azkenean, zerbait askatu zen nire zerebroan eta nire 
gorputzean, eta nire borondatea pirrilaka iritsi zen, nolabait esan, nire gerriraino. 
 
firrinda 1 iz higidura lasterra; higidura lasterraren hotsa. Bero zen eta ez zen ezer aditzen, lokomotoren hotsa, eulien 
firrinda eta polizien arnasots larri, zurrungaren mugakoa besterik. Beti ufatzen duen haize firrindak uzkurrarazten ditu belar izpi luzeak. 
Billetea barra gainean utzi nuen: kanpoan, Super-Constellation baten firrinda, pistaren gainean, abiatzear. 
2 firrindan adlag guztiz laster, ziztuan. Gau-ainhara badoa hegalez firrindan. Eta badoa firrindan zirimola zoragarri batean, 
egundainoko lurretik jali ez den zimizta xuri itsugarria, gaua urratuz, zeru guzia argituz. Albokoa baino ustelago eta koldarrago ez agertu 
nahiak baizik ez zigun itotzen handik firrindan lekutzeko gogoa. Sekulako firrindan abiatu dira bidarritarra eta urruñarra, 12-0, bote 
parrasta bat barne. 
[3] firrindan hasi (3)] 
 
firrindaka adlag firrindan. Eta sakez, anaiak eskainia zidan pilota larruzkoa sakelatik hartuz, firrindaka bota nuen itsasoko ur 
handietara! 
 
firrindara iz firrinda. Entzun, berriz, hauxe besterik ez: haizea, hondarretako xaguen kurrixkak -ikustezinak baziren ere-, eta 
sugandilaren bat edo besteren firrindarak. 
 
firrindari izond burrundaria. Larruzko zigor baten klaska entzun da airean, bortitz eta firrindari. "Adiskidea," erantzun zuen 
kazetariak haize firrindari baten intziriaren gisako ahots goibel dardartiaz, "etxean egoteak ematen dit beldurra. 
 
firrindatu, firrinda(tu), firrindatzen da ad laster higitu. Memento berean huntzaren uhukaren perlak firrindatzen dira 
gauaren sabeletik. 
 
firulin iz musika tresna baten izena. Inkisizio garaian gure alderdiotan epaitutako sorginik gehienak, bazuten zer ikustekorik 
zilibitu, firulin edo danbolinarekin 
 
firundan adlag oso laster. Txintxillu miragarri horiek, eta urrezko laztanez goxatu, eta lehen polen sorgindu bihurtu, haizeak 
aidean hartu eta inguruz inguru firundan zabal ditzan. 
 
firurika 1 adlag oso laster. Firurika joango zen hura; firurika doaz urteak ere sasoi batetik aurrera, eta hala ez bada halatsu 
iruditu ohi zaigu atzerantz begiratzen dugunean. 
2 firurikan adlag birak eginez; oso laster. Petrola lanpa batetik dantzan ari da argi hori flako bat, ke beltz baten xingola 
firurikan eskapatzen dela. 
 
firuzeh iz turkesa mota. Baina, burutik oinetara, txanotik txinal persiarretara, hainbeste bitxi zeuzkan, hainbeste urrezko txanpon, 
zilarrezko harian sartuak, hainbeste katea ttiki, turkesez eginak, hainbeste firuzeh, Elburzeko meategi entzutetsuetatik atereak, hainbeste 
lepoko, kornalinez, agatez, esmeraldez, opaloez, zafiroez bete-beteak, ezen haren blusa eta gona harribitxiz ehunduak zeudela zirudien. 
 
fisika 1 iz gorputzen egoera edo higidura aldatzen duten legeak aztertzen dituen zientzia. Horregatik, harago 
joan beharra zegoen [...] jatorrira jo, matematikara eta fisikara. Newtonen fisika ordezkatzeko teoria baten bila genbiltzan. Mende honen 
hasieran baino ez da sartu denbora fisikaren muinean. Gorputza izan daiteke nire ikuspegia ulertzeko abiapuntua, fisikaren legeen 
menpe baitago. Teoriaz, hipotesiz eta kalkuluz baliaturik eraikitzen ditu fisikak bere irudikapenak, eta gero balioesten da haiek 
"errealitate"arekin duten erlazioa. Fisika teorikoaren kontzeptu eta lege oinarrizkoak. Fisika nuklearrean-edo [...] aditua izatea nahi zuela 
bakarrik. Partikulen fisika, indar nuklearrak eta elektrokimika. Fisikan doktorea Cambridgeko Unibertsitatean. New Yorkeko 
Unibertsitateko fisikako irakasle batek, Alan Sokal-ek alegia. Fisikako Nobel Sariduna. 

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik fisiko. Fisika legeen arabera. Duela 25 urte etorri ziren bi fisika-erakasle ospetsu 
Parisko Sorbonatik. NPL Erresuma Batuko Fisika Laborategiko ikertzaileek. Fisika, Kimika eta Geometria ikasgaiak. Eduardo Cruz Iturzaeta 
fisika lizentziadun eta kapitainak. Mundu osoko fisika fakultateetara. Fisika-tratatu batetaz badihardugu. Ikasi nituen matematika-fisika-
kimika guztiak aspaldian ahaztuta dauzkat. 
[3] fisika irakaslea (4); fisika kuantikoa (3); fisika teorikoaren (3); matematika eta fisika (3) 
fisikako nobel saria (3); fisikako nobel sariduna (5); fisikako nobel saridunak (3) 
fisikaren legeak (3); fisikaren zientzia (3) 
 
fisikari iz fisikan espezialista den zientzia gizona. Lehen mailako ehunka fisikari nituen neure aginduetara. Sobietar 
fisikari gehienek propaganda hura sinetsi zuten. Paul Dirac fisikari teorikoari. Marie Curie fisikari ospetsuak. Rychard Feynman fisikari 
gaztea. Rivera fisikaria eta hondakin kutsatzaileen analisietan aditua da. Fisikariak gai dira azaltzeko nola eratu den materia eta nola 
jokatzen duten hura gobernatzen duten indarrek. 
[3] fisikari gaztea (4); fisikari ospetsu (20); etxenike fisikariak (3); fisikarien artean (3); fisikarien artean (3)] 
 
fisikazale izond fisikaren zalea dena. Fisikazalea bazen ere, ez zen fisikaria. 



 
fisiko 1 izond fisikari dagokiona. ik fisika 2. Zientzia fisikoaren garaipen handiengatik. Bernoulli-ren efektoa deitu gertakari 
fisikoa. 

2 giza gorputzari dagokiona. Elbarritasun fisiko edo psikikoa. Nerabetasuna, bai fisikoa, bai psikologikoa. Ikerturiko karaktere 
guztiak ondoretasunezkoak zirela, hala adimenari zegozkion gaitasunak nola alderdi fisikoari zegozkionak. Sentitzen du alde fisiko edo 
fisiologikoarekiko -aziendaren oinaze edo izuarekiko- errukia izan dezakeela, baina ez du enpatiarik jendearen gogo-egoeraren eta 
etorkizunaren aurrean. Pentsatu nuen elkarren antz fisikoa zutela. Mintzatzeko beharra banuen, behar fisikoa, hatsartzeko beharra 
bezalakoa. Ferekak, kontaktu fisikoa, maitasuna eta samurtasuna beharrezkoak dira. Irakurketa atsegin bat osasungarriagoa da 
gorputzarentzat ariketa fisikoa baino, Kantek esana. Prestakuntza fisikorik gabe abiaturik, nekadurak jujamendua samintzen dit eta mina 
arrapizten. Athleticeko prestatzaile fisikoa. Lehen taldeko jokalariek azterketa fisikoa pasa zuten Gasteizko San Jose poliklinikan. Non 
aurkitu zuen halako tarte luzea egiteko behar zen indar fisikoa? Ekintza intelektual batek ere neke fisiko halako bat -zure jarrera 
positiboak eskatzen duen kemen aktiboa- behar du. Tratu txar fisikoak. Otsailean arazo fisikoak izan zituen, Euskal Herriko Itzulian 
alergiak itota aritu zen. Ezindu fisikoek, gorrek eta itsuek. Ezintasun fisikoak dituzten pertsonen Bizkaiko koordinakundeak. Eta gogoko 
zuen musika, nabarmenki; ia atsegin fisikorainoko zirrara egiten zion. Aurelianok umiliazio ia fisikoa sentitu zuen. Ez zaie zigor fisiko 
eta mingarririk ezarri behar harrokerian oinarritutako delituei, mina bera ohore eta janari dutenei. Lan espirituala fisikoa baino gutxiago 
baloratzen duten horietakoa. Eraikuntza material ahaltsu honen oinarri psikologikoa lan fisikoaren eginbehar eta duintasunari buruzko 
sinestea zen: laborare est orare. Torturek eragindako ondorio fisikoak. Hari [emakumeari] buruzko xehetasun fisikoak eta arropari 
buruzkoak eman eta gero. Ezaugarri fisikoak: 1,85 eta 75 kilo. Gorputzaren hizkuntza fisikoaren bidez adieraz ezin daitezkeen ideiak. 
Heziketa Fisikoko karreratik, bestalde, bota egin naute. 

3 materiari edo zerbaiten alde materialari dagokiona. Errealitate fisikoko elementuen errealitatea behatzearekin batean 
jaiotzen da. Munduaren tasun fisikoak ez daude guk egiten diogun begiradaren mende. Historiak luzaroan ez du lekurik izan mundu 
fisikoan. Mundu garatuak hesi handiak eraiki dituzte, nola fisikoak, hala legalak. Gizona ilunpearen beldur da, zentzu fisikoan zein 
moralean. Norberaren espazioez ari da, espazio fisikoez zein gogozkoez. Teknologiaren muga fisikoak ez dakigu oraingoz non diren. 
Hazkundeak kutsadura eta baliabide fisikoen kontsumoa bideratzen du. Sistema telematiko eta informatikoen ahalmen fisikoa 
(hardwarea) izugarri hobetu dela. Aurreneko truke-letrak XII. mendearen bukaeran agertu ziren, eta haiei esker saihestu ziren funtsen 
transferentzia fisikoak, saltzaileari kreditu-titulu bat ematen baitzitzaion. Hizketaren errealitate fisikoa den continuum hori. Esan daiteke 
hizkuntzaren alderdi fonetikoa, hizkuntzaren gauzatze fisikoa, hizkuntzaren kanpoaldea dela. Faktore fisikoen edo geografikoen eragina 
betidanik aipatu izan da pobreziaren eragiletzat. Demografiak faktore fisikoekin ere erlazioa du. Ez du merezi ziegaren deskribapen 
fisikorik egiterik: ziega bat zen, kitto. Horma eta dorre grisen itxura fisikoaren efektuak. "Kultura", "ideologia" edo "bizimodua" deitzen 
den alderdi ez hain fisiko hori. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan (PFEZ) hainbat aldaketa egin ditu Gobernuak. 

· 4 iz (Hiztegi Batuan fisiko izenondo gisa baino ez da agertzen) Fisikaria. Pitagorasek eta Enpedokles, Epikarmo 
eta beste fisiko eta filosofo zenbaitek. Fisiko teoriko argienen solas zuhurrak eta jolas zintzoak. Natura izenekoa (fisiko kuantikoen 
natura adibidez, eta berek aitortzen dutenez) lausoa eta zehazgabea da bere baitan, fisikoaren arrazoibideak eta ikuspegiak gorabehera. 

5 itxura fisikoa. Kirolaren ondorioz, fisiko indartsua zuen. Txinatarra lehen aldian baino hobeki begiratuz, Ninak pentsatu zuen 
hirugarren lerroko errugbilari baten fisikoa zuela. Hamarretik zortzitan asmatuko luke -fisikoarengatik, janzkeragatik, eta, batez ere, 
lanarengatik- nor den s'ciavo eta nor ez. Ez nuen fisikoagatik maite. 

5 fisiko-kimiko izond Hondakin arriskutsuak tratatzeko planta fisiko-kimiko bat. Materiaren ezaugarri fisiko-kimikoetan 
oinarritzen den autoantolaketa. Eraldakuntza fisiko-kimikoak. Betiere kontuan hartuz erreakzioaren kausa garunaren propietate fisiko-
kimikoetan aurkitzen dela. 
[3] ahalegin fisiko (4); ahalmen fisiko (3); aldaketa fisiko (3); arazo fisiko (18); ariketa fisiko (16); azterketa fisiko (3); baldintza fisiko (4); datu fisiko 
(7); dohain fisiko (5); egoera fisiko (8); ekintza fisiko (7); eraso fisiko (3); errealitate fisiko (3); espazio fisiko (3); ezaugarri fisiko (13); ezindu fisiko 
(4); fisiko eta psikiko (3); fisiko eta psikikoa (4); fisiko eta psikikoak (4); fisiko eta psikikoaren (3); fisiko eta psikologiko (4); fisiko eta psikologikoa 
(3); fisiko eta psikologikoak (14); fisiko handia (7); fisiko kimiko (3); fisiko matematikoen (4); fisiko nahiz psikiko (3); fisiko ona (3); fisiko teologikoa 
(3); froga fisiko (10); gauza fisiko (3); gorputz fisiko (3); indar fisiko (4); itxura fisiko (3); izaera fisiko (3); jarduera fisiko (3); joko fisiko (3); lan fisiko 
(11); lurralde fisiko (3); neke fisiko (4); objektu fisiko (4); ondorio fisiko (3); ongizate fisiko (4); osasun fisiko (6); osotasun fisiko (3); pertsona fisiko 
(4); presentzia fisiko (3); prestaketa fisiko (3); prestakuntza fisiko (8); prestatzaile fisiko (11); proba fisiko (4); propietate fisiko (4); segurtasun fisiko 
(5); tortura fisiko (5); tratu txar fisiko (9); txar fisiko (9); zauri fisiko (3); zientzia fisiko (5); zientzia fisiko matematikoen (3) 
ahalegin fisikoa (4); alderdi fisikoa (4); alor fisikoa (3); ariketa fisikoa (30); ariketa fisikoa egitea (6); ariketa fisikoa egiten (4); arlo fisikoa (8); 
azterketa fisikoa (3); beldur fisikoa (4); egoera fisikoa (9); erabat fisikoa (4); erdi fisikoa (3); errealitate fisikoa (3); esfortzu fisikoa (3); espazio fisikoa 
(3); ezintasun fisikoa (4); fisikoa edo psikologikoa (4); harreman fisikoa (3); indar fisikoa (12); indarkeria fisikoa (6); ingurune fisikoa (4); itxura 
fisikoa (3); joko fisikoa (5); kontaktu fisikoa (3); lan fisikoa (9); lotura fisikoa (3); min fisikoa (7); muga fisikoa (3); mundu fisikoa (3); neke fisikoa (5); 
osasun fisikoa (5); osotasun fisikoa (5); osotasun fisikoa arriskuan (4); presentzia fisikoa (5); prestaketa fisikoa (8); prestakuntza fisikoa (13); 
prestatzaile fisikoa (17); sasoi fisikoa (4); segurtasun fisikoa (3); taldeko prestatzaile fisikoa (3); teologia fisikoa (3); tortura fisikoa (3); tratu txar 
fisikoa (4) 
arazo fisikoak (35); arazo fisikoak gainditu (4); arazo fisikoak izan (5); ariketa fisikoak (17); ariketa fisikoak egiteko (3); baldintza fisikoak (5); datu 
fisikoak (4); dohain fisikoak (3); egoera fisikoak (4); eraso fisikoak (7); ezaugarri fisikoak (16); ezindu fisikoak (4); ezintasun fisikoak (5); fisikoak eta 
psikikoak (4); fisikoak eta psikologikoak (12); fisikoak nahiz psikikoak (3); muga fisikoak (6); ondorio fisikoak (4); pertsona fisikoak (3); prestatzaile 
fisikoak (9); propietate fisikoak (3); tratu txar fisikoak (16) 
arlo fisikoan (3); maila fisikoan (3); mundu fisikoan (5) 
prestatzaile fisikoarekin (5) 
ariketa fisikoaren (4); eragin fisikoaren (4); espazio fisikoaren (3); indar fisikoaren (3); indarkeria fisikoaren (5); zientzia fisikoaren (3) 
erronka fisikoari (3); fisikoari buruzko (3); fisikoari dagokionez (3); prestakuntza fisikoari (5) 
zailtasun fisikoei (3) 
ezindu fisikoek (3) 
arazo fisikoekin (3) 
ariketa fisikoen (3); bizkaiko ezindu fisikoen (3); ezaugarri fisikoen (4); ezindu fisikoen (7); fenomeno fisikoen (4); fenomeno fisikoen datuei (3); 
pertsona fisikoen errentaren (19) 
arazo fisikoengatik (5) 
gutxitu fisikoentzat (3) 
zientzia fisikoetan (3) 
heziketa fisikoko (10) 
osotasun fisikorako (3) 
ezintasun fisikoren bat (4) 
arazo fisikorik (16); ariketa fisikorik (7); kalte fisikorik (7); lan fisikorik (3); muga fisikorik (3); prestakuntza fisikorik (3); zantzu fisikorik (5)] 
 
fisikoki adlag era fisikoan; alderdi fisikoan. ik materialki. Giza gorputzak fisikoki garraiatzea eskatzen ez zuten 
komunikabideak sortu eta abian jarri ziren. Berak esperimentatu nahi, fisikoki, zer zen kalerik kale ibiltze hori. Askatasunak bakartze 
politika salatu du «presoak fisikoki eta psikologikoki deuseztea helburu duelako [...]». Gizakiok ez gaude, ez fisikoki ez psikikoki ez 
espiritualki, progresio aritmetikoaren baitan bizitzeko prestatuak. Athleticeko jokalariek fisikoki hobeto zeudela erakutsi zuten. Baina 
adiskideak elkarrengandik fisikoki aparte egon daitezke, baina ez arimaz, adiskide diren heinean. Ingurune fisikoki gogorrek mundu-
arrakasten hazleku izateko joera dutela. Hotsak hurrenez hurren fisikoki ahoskatzeko orduan. Ikasle eta irakasleak leku batetik bestera ibil 
daitezke beren konputagailuekin besapean, fisikoki konektatu gabe baina beti Interneten sartuak. 
[3] fisikoki behera egin (3); fisikoki bete (4); fisikoki bete betean (4); fisikoki eman (3); fisikoki eta psikikoki (4); fisikoki eta psikologikoki (7); fisikoki 
indartsua (6); fisikoki indartsua da (3); fisikoki ondo (20); fisikoki ondo nago (7); fisikoki ongi (15); fisikoki ongi nago (4); fisikoki ongi prestatuta (3); 
fisikoki oso indartsua (3); fisikoki oso ondo (9); fisikoki zein psikikoki (3); psikologikoki eta fisikoki (3)] 
 
fisikotasun iz fisikoa denaren nolakotasuna. Ez da jada haitzaren fisikotasun haluzinagarri eta geologikoa, ez dira jada 
milioika urteak, baina aise mintza gaitezke mendeez, zeren zedroa zuhaitz biziluzea baita. 
 
fisio iz gai astun baten atomo nukleoa bi zati edo gehiagotan arrakalatzea. Ez, ordea, ohiko zentral nuklearrena 
(fisioaren bitartez baitabiltza hauek), baizik eta fusioarena. Fisioko erreaktoreek ez bezala, fusiokoa ezin da lehertu edo urtu. Fisio-
erreakzio nuklearra. Hidrogeno-bonbek (hau da, fusio-bonbek) leherrarazteko fisio-bonba txiki bat erabili behar izaten zuten detonagailu 
gisa. 



 
fisiognomia iz pertsona baten izaera bere fisionomiaren bidez azterketzea. Ez al zen, baina, fisiognomia zientzia 
zuhur eta sistematiko bat? Balia al nintekeen orain fisiognomiaz ezbai larri hau erabakitzeko? 
 
fisiognomiko izond fisiognomiaren dagokiona. Ikustekoa ei zen zure patxada borreroak bere prestaketa izugarriak egiten 
zituen artean, "zure jarrera fisiognomikoak" erakusten zuenez. Ez al nuen, bada, bere garaian, T.-ko udalak hala eskaturik, liburutegiko 
bezero guztien ikerketa fisiognomiko bat egin? 
 
fisiognomista iz fisiognomian aditua. Ez al nintzen, bada, primerako fisiognomista? 
 
fisiokrata 1 izond fisiokraziari dagokiona. Pentsamendu fisiokratan, lurra-lana binomioa da aberastasunaren azalpena 

· 2 iz fisokraziaren aldeko ekonomista. Alde batetik burgesia bat, lurraren jabea bihurtu dena eta bere aldarrikapen 
ekonomikoak eta politikoak fisiokraten ahotsetik adierazten dituena. Fisiokraten testuetan. 
 
fisiokratiko izond fisiokraziari dagokiona; fisiokraziaren araberakoa. Ezingo ote litzateke modu berean hitz egin gai 
fisiokratikoari buruz? Lawren eta Paris-Duverneyren estrategiak; aukera fisiokratikoak eta utilitaristak. 
 
fisiokrazia iz aberastasunbide nagusitzat nekazaritza hartzen zuen doktrina ekonomikoa. Fisiokraziari 
dagokionean, aitzitik, Quesnayren aukera eta honen aurkako iritzia, utilitaristak deituko genituzkeenek defendatzen zutena, oinarritzen da 
zehatz-mehatz kontzeptu-sistema bat eta berberean. 
 
fisiologia 1 iz izaki bizidunen organo eta ehunen berezko betekizunak aztertzen dituen jakintza. Fisiologia 
imanenteak, aitzitik, izadia sentsuen objektu ororen multzo gisa kontsideratzen du. Humoreen eta germenen fisiologian. Minaren 
fisiologiari eta psikologiari buruz. Alkimiaren historia kimikarena baino gehiago, arimadun espirituena edo frenologiaren historia 
fisiologiarena baino gehiago. Claude Bernarden medikuntza esperimentalak, eta Pasteuren microbiologiak ondoren, aldatu egin dute 
anatomiak eta fisiologia patologikoak behar duten zientifikotasuna. Autismoaren kimikari eta fisiologiari buruzko ikerketak eta garun-
irudiztapeneko teknikak. Fisiologiako laborategi batean. Fisiologiako katedraduna 1999z gero. Aurtengo Medikuntza eta Fisiologia 
Nobel saria. 
2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik fisiologiko. Ugaztunik txikiena zen laborategiko organismo hura; gizakiaren 
antzekoa izanik, aukera ematen zuen haren kasurako eredutzat balia zitezkeen genetika-, fisiologia-, patologia-azterketak egiteko. 
Filosofia, psikologia eta fisiologia gaietan dudan ezjakintasuna. Fisiologia, psikologia eta estetika aldetik. Ipar Karolinako Duke 
Unibertsitateko Fisiologia Departamentuko haren lankideek. 

3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) EHUko Genetika, Antropologia Fisikoa eta Animalia Fisiologia Saileko zuzendaria da. 
[3] anatomia eta fisiologia (3); fisiologia katedraduna (5)] 
 
fisiologiko izond fisiologiari dagokiona. ik fisiologia 2. Behar fisiologiko hura askotan errepikatzen zen nonbait, 
egoerarik edo lekurik ezinezkoenetan batzuetan. Iruditzen zitzaidan ez zela gizalegezkoa -ezbehar fisiologikoren bat ez bazen behintzat- 
hoteletako izarak zikintzea. Eskuinaren jardunak eta hizkerak higuin fisiologiko bat sortzen didate. Indibidualismo ezin garaituzko bat, 
formalismoen eta zurrunkerien gaitzespen sakona, epelak eta txepelak ezin jasan ia fisiologiko bat... Ahoskorden ezaugarri fisiologikoak. 
Kolorearen ikerketa fisiologikoaren muga. Azterketa fisiologiko garatuak. Garunaren funtzioei buruzko test fisiologiko espezializatu 
batzuk. Prostataren handitze fisiologikoa sendatzeko. Ematen zuen Landek postulatutako bi egoerek oinarri anatomiko eta fisiologikoa 
izan zezaketela. Orgasmoaren ondoren, kitzikapen sexualaren eraginez gertatu diren aldaketa fisiologiko guztiak baretu egiten dira. Hala 
ere, pertzepzio-kognizio prozesuak fisiologikoak badira ere, norberarenak ere badira. Logika fisiologikoaren ikuspegitik. 

3 (hitz elkartuetan) Oinarri psiko-fisiologikoa. Iraupen fisiko fisiologikoaren mugak. Ikerketa anatomo-fisiologikoak. 
[3] behar fisiologikoak (4)] 
 
fisiologikoki adlag fisiologiaren aldetik. Bere [gizakiaren] ekintzen kausa eragileak fisiologikoki ikertu besterik nahi ez 
dugunean. Fisiologikoki behinik behin ez, non eta ebakuntza petrikilo narratsen batek egiten ez duen; psikologikoki beharbada bai. Eredu 
horrek agintzen du emakumeek orgasmoa behar den moduan nola lortu behar duten, eta, halaber, fisiologikoki orgasmo desberdinak 
daudela dio. 
 
fisiologilari iz fisiologoa. Ezagutzen ez den arazoren bat gertatu bide zait garunean, gaur egun fisiologialariak aztertzen eta 
ezagutzen ahalegintzen ari diren arazo horietakoren bat. 
 
fisiologista iz fisiologoa. Bures txekiar fisiologistak teknika bat garatu zuen 1956an [...] garunaren eremu zehatz batzuk 
desaktibaturik uzteko ordu batzuetako tartean. 
 
fisiologo iz fisiologian aditua. Flourens fisiologo handiak. Fisiologoek horri "moldaketa" esaten diote. Etxepe batean elkarturik 
jardun zezaten, material bera zutela aztergai, genetistek, fisiologoek, patologoek, birologoek, onkologoek eta bestek. 
 
fisionatu, fisiona, fisionatzen du ad fisioa eragin. Gorputz alderraien mareak lagun taldea fisionatu zuen, zartaturiko 
uranio-bonba bezala. 
 
fisionomia iz begitartea, aurpegiera. Zantzu berezirik gabeko fisionomia arrunta dut. Béla Balàzsek fisionomia aipatzen 
duenean, aurpegia bezalaxe, paisaia, izadi hila eta gauza baten lehen planoa ere baditu gogoan. Erabat galdurik ibiltzen zen, norbaiten 
fisionomietako aldaketak azkar gertatzen zirenean. Ikusi besterik ez dago, horretaz konturatzeko, garai bakoitzeko boladen, 
estilistikaren, janzteko moduaren, fisionomiaren eta abarren zenbaterainoko eragina duten Jesukristoren bizitzaz egin diren filmek. 
 
fisionomiko izond fisionomiari dagokiona. Efektu fisionomikoak. Epstein-en Usher etxearen hondamena (1928) filmean 
[erralentia] adierazpen fisionomikoaren dramaturgia baterako tresna bilakatzen da. 



 
fisionomista iz pertsonen aurpegiera gogoratu eta ezagutzeko erraztasuna duen pertsona. Politikari begi-zoli 
horietako bik edo hiruk, fisionomista onak izaki, larritasun zantzuren bat ikusi uste zuten beren gonbidatzailearen aurpegieran. Erran 
nezake, nere jitez, ez nizala batere fisionomista. Fisionomista batek bi atzerritar horiek hurbilagotik aztertu izan balitu. Margolariek eta 
fisionomistek buruan omen dituztenen antzeko irudiak. 
 
fisiopatologia iz patologiaren adarra, izaki bizidunen organo eta ehunen nahasmendu funtzionalak 
aztertzen dituena. Saguaren hazkuntzan eta haren fisiopatologian. 350 profesional ariko dira bertan lanean, onkologiaren, bihotzeko 
fisiopatologiaren, neurozientzien eta terapia genikoen eta hepatologiaren arloetan. 
 
fisiopatologiko izond fisiopatologiari dagokiona. Prozesu fisiopatologikoen azterketa 
 
fisio-psikologiko izond fisiologiari eta psikologiari dagokiena. Hankagabearen kasuak baditu aztergai fisio-psikologiko 
ugari. 
 
fisioterapeuta (orobat fisio-terapeuta) iz fisioterapian espezialista. Fisioterapeutarekin egunero lau ordu arituz. 
Gero psikologoa dago, talde teknikoa, medikuak, fisioterapeutak eta jarraitzaileen laguntza. Edurne bezala, "Hezur-huts" ere fisio-
terapeuta zen. Fisio-terapeuta zegoen gimnasio batean. 21 urterekin, eskalada utzi zuen, fisioterapeuta aritzeko. 
 
fisioterapia iz masajea eta kideko ariketak, edo beroa eta kideko eragile fisikoak erabiltzen dituen 
sendabidea. Fisioterapia eta logopedia, kasu. Ondorioz, zenbait mediku Alemaniakoak, esaterako dietak, fisioterapia, sendabelarrak 
edo akupuntura aholkatzen hasi dira. Oraingoan ebakuntzarik gabe osatzen saiatuko naiz, fisioterapiarekin eta prestaketa on batekin. 
Fisioterapiako diplomatura. Izotza, hanturaren kontrakoak eta fisioterapia saioak. Atzo bere taldekideak entrenatzen ari ziren bitartean 
fisioterapia saio bat hartu zuen. 
 
fiskal 1 iz salatari publikoa. ik prokuradore. Juje eta fiskal edo prokuradorearen ondotik. Hori bera galdetu zidaan 
fiskalak azken epaiketan. Fiskalaren txostenaren arabera. Fiskalak zer egozten zion esan gabe. Gaztigatu zidaten fiskalaren galderei 
erantzuteko, "bai" edo "ez" besterik ez esateko. Fiskalaren jarrera kritikatu du Batasunak. Fiskalak 12 urteko espetxe zigorra eskatu 
zuen. Beharbada onartu eginen dute fiskalaren eskaera. Egin berriak omen zituen, paregabe gainera, fiskal izateko azterketak. Barrutiko 
fiskalaren bulegoa? Barrutiko fiskalaren aurrean adierazita eta izenpetuta. Fiskal militarrak heriotza zigorra eskatu zuen. Emilio Valero 
garaiko Ingurumen fiskalak. Estatuko fiskal nagusi Candido Conde-Pumpidok. Venezuelako fiskal nagusi Isaias Rodriguezen iritzian. 
Abokatu hau Errepublikako Fiskal Nagusiaren laguna da. Auzitegi Goreneko Fiskal Nagusiarekin. 
· 2 izond zergei dagokiena. ik zerga 2. Lege horiek lege fiskalen antza hartu zuten, politiko eta zibilen antza baino gehiago. 
Erreforma fiskalak sarrerak gutxitzea ekarri du. Zazpi arau fiskalak legez kanpo zeudela. Karga fiskalak apaltzeko mobilizapenetan. 
Presio fiskala, gizarte segurantza barne, %31,6koa da EAEn. Raffarinen amnistia fiskala arbuiatu du oposizioak. Arazo fiskalak ere 
erreformatu zituen erregeak. Gobernuak iruzur fiskala egon ote den aztertuko du Otano auzian. Ekintza horiek, bestalde, emendatu egiten 
zituzten ondasun fiskalak. Uholdeek kaltetutako nekazari eta abeltzainek laguntza fiskalak jasoko dituzte. Daewook eta Ramondinek jaso 
zituzten diru laguntzak eta baliatu zituzten pizgarri fiskalak defendatzeko. Daewoori emandako diru laguntzak eta kenkari fiskalak legez 
kanpokoak zirela erabaki zuen Europako Batzordeak. Zerga haiei census zeritzen; eskubide ekonomikoak ziren, ez fiskalak; zor pribatuak, 
ez karga publikoak. kapitalen sarreren gaineko dedukzio fiskalen parterik handienari. Kaltetuek onura fiskalak izatea ere onartu du. Zero 
defizita mantentzeko eginahala eta politika fiskala kritikatu zituen. Berak aterako zuen lizentzia fiskala, berak emango zuen izena Gizarte 
Segurantzan. Armagintzaren kontra objekzio fiskala egiteko deia zabaldu dute. Eragozpen fiskala egitera deitu zituzten herritarrak. 
Laurak eragozle fiskalak dira, eta laurek agerraldia egin zuten atzo Bilbon. 
3 salatari publikoari dagokiona. Espainiako Ministerio Fiskalaren aginduz. Espainiako Ministerio Fiskalak, ordea, helegitea jarri 
zion erabaki horri. 
[3] aebetako fiskal (6); aebetako fiskal nagusi (4); aurrerapen fiskal bat (5); auzitegi goreneko fiskal (3); auzitegi nazionaleko fiskal (5); auzitegiko 
fiskal (7); auzitegiko fiskal nagusi (5); belgikako fiskal (3); errusiako fiskal (3); espainiako estatuko fiskal (5); espainiako fiskal (18); espainiako fiskal 
nagusi (8); espainiako fiskal nagusiak (3); estatuko fiskal (72); estatuko fiskal nagusi (15); estatuko fiskal nagusia (9); estatuko fiskal nagusiak (29); 
estatuko fiskal nagusiaren (10); estatuko fiskal nagusiari (4); fiskal nagusi (51); fiskal nagusia (17); fiskal nagusiak (89); fiskal nagusiak esan (3); 
fiskal nagusiarekin (4); fiskal nagusiaren (25); fiskal nagusiari (11); israelgo fiskal (8); israelgo fiskal nagusi (4); israelgo fiskal nagusiak (3); 
nazioarteko auzitegiko fiskal (3); presio fiskal (4); salako fiskal (4); sistema fiskal (3) 
amnistia fiskala (3); auzitegi nazionaleko fiskala (3); bide fiskala (4); egoera fiskala (3); epailea eta fiskala (3); erreforma fiskala (8); euroko iruzur 
fiskala (3); iruzur fiskala (16); iruzur fiskala egin (3); mailegu fiskala (3); politika fiskala (4); presio fiskala (6); sistema fiskala (3); tratu fiskala (5) 
abantaila fiskalak (5); argudiatu zuen fiskalak (4); auzitegi goreneko fiskalak (3); auzitegi nagusiko fiskalak (7); auzitegi nazionaleko fiskalak (12); 
auzitegiko fiskalak (9); defentsak eta fiskalak (3); del ponte fiskalak (6); donostiako auzitegiko fiskalak (3); egotzi die fiskalak (4); egotzi zien fiskalak 
(3); egotzi zion fiskalak (4); ekonomikoak eta fiskalak (3); enrique molina fiskalak (13); esan zuen fiskalak (5); eskaera fiskalak (3); eskatu ditu 
fiskalak (6); eskatu du fiskalak (33); eskatu zituen fiskalak (4); eskatu zuen fiskalak (12); eskumen fiskalak (3); estatuaren fiskalak (3); fiskalak dio 
(6); fiskalak eskatu (7); fiskalak eta akusazioek (3); fiskalak eta defentsak (3); fiskalak eta defentsek (4); fiskalak hala eskatuta (4); goreneko fiskalak 
(5); javier muñoz fiskalak (3); juan moral fiskalak (3); karga fiskalak (3); kenkari fiskalak (3); laguntza fiskalak (3); leporatzen die fiskalak (4); 
leporatzen dio fiskalak (5); leporatzen dizkio fiskalak (3); ministerio fiskalak (6); neurri fiskalak (8); olga sanchez fiskalak (5); onura fiskalak (3); opor 
fiskalak (3); pizgarri fiskalak (13); samarako fiskalak (3); turingo fiskalak (3); zigor auzitegiko fiskalak (3) 
barrutiko fiskalaren (4); fiskalaren aginduz (3); fiskalaren argudioak (4); fiskalaren aurka (3); fiskalaren aurrean (4); fiskalaren eskaera (12); 
fiskalaren eskaerari (6); fiskalaren eskaerari erantzunez (3); fiskalaren eskariz (4); fiskalaren galderei (14); fiskalaren galderei erantzunez (5);; 
fiskalaren iritziaren aurka (3); fiskalaren jarrera (3); fiskalaren ustez (15); iruzur fiskalaren (6) 
auzitegi goreneko fiskalek (8) 
epaile eta fiskalen (5); fiskalen elkarteak (4) 
paradisu fiskaletan (4)] 
 
fiskalburu iz auzitegi bateko fiskalen burua. Auzitegi Nagusiko fiskalburu Maria Angeles Montesek. Jaurlaritzaren Estatutu 
proposamenaren arabera, Euskadiko Auzitegi Nagusiko fiskal-burua Euskal Kontseilu Judizialak izendatuko luke. Samuel del Villar Mexiko 
DFko fiskalburuak. Auzitegi Nazionaleko fiskalburua. Candido Conde-Pumpido fiskalburuak. Jaime Goiena Gipuzkoako fiskalburuak. 
Auzitegi Nazionaleko fiskalburu kargua utzi du Eduardo Fungairiñok. Fiskalburu izandakoaren urteotako lana goretsi zuen Acebesek. 
[3] auzitegi nagusiko fiskalburu (5); auzitegi nazionaleko fiskalburu (14); espainiako fiskalburu (6); fiskalburu candido conde (5); fiskalburu kargua 
(4); fiskalburu maria angeles (3); mexiko dfko fiskalburu (3) 
auzitegi nazionaleko fiskalburua (5) 
auzitegi nazionaleko fiskalburuak (3); conde pumpido fiskalburuak (3); espainiako fiskalburuak (9); estatuko fiskalburuak (7) 
espainiako fiskalburuari (3) 
 
fiskalia iz fiskalaren egoitza. ik fiskaltza. Ni joan naiz Fiskaliara, giza-eskubideen elkartetara ere bai, baina orain arte ez 
dugu erantzunik jaso. 
 
fiskalitate 1 iz zergei buruzko lege eta arauen multzoa. Hala ere, UPNk ez du Nafarroako fiskalitatea EBn zuzenean 
defendatzeko premiarik ikusten. Koordinazio bat dago, eta zeharkako fiskalitatea ezartzeko dugun eskumena gure interesen defentsan 



Bruselarekin partekatzen dugu. Nafarroak fiskalitate propioa duela eta Madrilekin Itun Ekonomikoaren bidez zehazten duela. Telefonoz 
egindako hitzorduetan 149.000 pertsonek errenta aitortu zutela jakinarazi zuen Fiskalitateko diputatuak. 

2 (hitz elkartuetan) 2002ko fiskalitate txostena kaleratu du EAEko Kontu Publikoen Auzitegiak. Afrikarrek euren herrialdetara 
bidaltzen dituzten diruketei fiskalitate trabak arintzea. Fiskalitate gaizkiletzako ikerketetan espezializatutako Parisko Philippe Corroye 
epaileari. 
[3] fiskalitateko diputatuak (3)] 
 
fiskalizatu, fiskaliza, fiskalizatzen du ad kontrolatu. Lege-proiektuaren zirriborroa gobernukideen artean komentatzen 
nahiz fiskalizatu beharreko organoetara bidaltzen hasi ziren. Nik, doinu horretan aritzeko asmorik ez nuenez, "fiskalizatu" egin nuen 
Gabixolaren lana. 
 
fiskalizazio 1 iz fiskalizatzea. Erakundeetatik kanpo daudenetik, Nafarroako Gobernuaren fiskalizaziorik ez dela egiten esan 
zuen Barrenak. 

2 zerga ikuskatzailetza ezartzea. Estatuaren baliabideen fiskalizazioa, XII. mendean abiaturik, lasterragotu egin zen XIV. 
mendean. Comptos Ganberak egindako fiskalizazio txostenaren arabera. 
 
fiskalorde iz fiskalaren hurrengoa, eta, egoera jakin batzuetan, haren ordekoa. ik prokuradoreorde. Sergei 
Fridinski fiskalordeak. Udan, Egipton [...] ez da izango landetako fiskalordearena baino lan gogorragorik. Fiskalordeak halako 
sentiberatasuna erakustea ez zen izan erakoa. 
 
fiskaltza iz fiskalaren kargua eta jarduna. ik fiskalia; prokuradoretza. Hori dela eta, «terrorismoa goratzea» 
leporatzen die Fiskaltzak. Gobernuak eta Fiskaltzak HZren aurkako inpugnazioa iragarri dute. 

2 (erakunde ofizialen izenetan) Estatuko Fiskaltza Nagusiak dituen datu guztien arabera. Belgikako Fiskaltza Federalak atzo 
adierazi zuenez. Espainiako Fiskaltzak iazko urteari buruz kaleratu duen txostenean. Helegitea jarri du Auzitegi Nazionaleko fiskaltzak. 
EAEko Fiskaltzak kereila jarri zion Madrazori hitz haiengatik. Azaroaren 15ean zabaldu zuen ikerketa Gipuzkoako Fiskaltzak. Auzitegi 
Goreneko Fiskaltzari. Bizkaiko Lurralde Auzitegiko Korrupzioaren Kontrako Fiskaltzak egindako akusazioa dela-eta. 
[3] adingabeen fiskaltza (3); espainiako fiskaltza (5); estatuko fiskaltza (21); estatuko fiskaltza nagusiak (8); estatuko fiskaltza nagusiari (6); fiskaltza 
antiterroristak (5); fiskaltza nagusiak (18); fiskaltza nagusiaren (8); fiskaltza nagusiari (11); fiskaltza nagusiko (5) 
abokatuak eta fiskaltzak (8); adingabeen fiskaltzak (3); atzo fiskaltzak (4); aurkako fiskaltzak (5); auzitegi nagusiko fiskaltzak (4); auzitegi 
nazionaleko fiskaltzak (12); auzitegiko fiskaltzak (4); baina fiskaltzak (7); belgikako fiskaltzak (10); da fiskaltzak (3); die fiskaltzak (3); dio fiskaltzak 
(11); ditu fiskaltzak (6); donostia gipuzkoako fiskaltzak (3); donostiako fiskaltzak (5); du fiskaltzak (42); eaeko fiskaltzak (5); egin du fiskaltzak (3); 
errusiako fiskaltzak (4); eskatu du fiskaltzak (7); espainiako fiskaltzak (17); estatuko fiskaltzak (15); estatuko fiskaltzak eta (3); eta estatuko 
fiskaltzak (3); eta fiskaltzak (35); eta fiskaltzak hzren (3); fiskaltzak aginduta (3); fiskaltzak atzo (9); fiskaltzak aurkeztutako (5); fiskaltzak auzitegi 
(5); fiskaltzak bederatzi (3); fiskaltzak bere (3); fiskaltzak bi (8); fiskaltzak bi urteko (4); fiskaltzak bost (3); fiskaltzak bost eguneko (3); fiskaltzak edo 
(3); fiskaltzak egindako (6); fiskaltzak ere (3); fiskaltzak erredakzioa (5); fiskaltzak espetxeratzea (4); fiskaltzak eta (18); fiskaltzak eta estatuaren 
(6); fiskaltzak eta manos (4); fiskaltzak ez (11); fiskaltzak ez du (6); fiskaltzak hamar (3); fiskaltzak hamar urteko (3); fiskaltzak helegitea (12); 
fiskaltzak helegitea aurkeztu (4); fiskaltzak helegitea jarriko (3); fiskaltzak hiru (4); fiskaltzak hzren (4); fiskaltzak ikerketa (4); fiskaltzak kereila (5); 
fiskaltzak otegiren (3); fiskaltzak salaketa (4); fiskaltzak uko (3); fiskaltzak ustez (3); fiskaltzak zortzi (5); frantziako fiskaltzak (7); gipuzkoako 
fiskaltzak (28); gobernuak eta fiskaltzak (5); italiako fiskaltzak (3); kontrako fiskaltzak (3); leporatzen die fiskaltzak (3); milango fiskaltzak (4); 
nafarroako fiskaltzak (4); nagusiko fiskaltzak (4); nazionaleko fiskaltzak (13); orain fiskaltzak (3); parisko fiskaltzak (4); uste du fiskaltzak (4); 
ustelkeriaren aurkako fiskaltzak (4) 
estatuko fiskaltzaren (3); fiskaltzaren aurrean (4); fiskaltzaren erabakia (4); fiskaltzaren esanetan (6); fiskaltzaren eskariz (5); fiskaltzaren jarrera (4); 
fiskaltzaren kereila (3); fiskaltzaren ustez (4); gobernuaren eta fiskaltzaren (4) 
auzitegi nazionaleko fiskaltzari (4); eaeko fiskaltzari (3); espainiako fiskaltzari (3); estatuko fiskaltzari (5); fiskaltzari igorri (4); 
 
fistula iz gorputz organo bat kanpoaldearekin edo bi organo elkarren artean lotzen dituen hodi anormala. 
Gure Ordenako anaia batek asko sufritzen zuen albo batean zuen fistula batengatik. Anaia bat sabelpeko fistulatik sendatua. 
 
fisura iz hezur bateko pitzatu luzea. Gizonezkoak, bizkarrean eta ornoetan kolpe ugari eta bularrezurreko fisura ditu. Pelbisean 
fisura du. Horrelakoetan, eta gaixoak mina nabaritzen duenean, batez ere, fisura bat izan ohi da arazoaren iturria. 
 
fite 1 adlag berehala, laster. Zatozte fite! -entzuten diozu erraten. -Itzuli fite erredakziora. -Horrela jokatuz, asteak fite pasatuko 
dituk. Biziki aise eta fite irakurtzen den liburu harrigarri bat, erakaspen ainitzekin. Fite igaraiten beita hanitxen bizia. Errepidea utzi behar 
nikek fite! Esne ona baldin badute bildotsak fite egiten dira. Hemen Baionan aski fite akort izan gira. Orena biziki fite joan zen. -Ikaragarri 
fite gertatzen ari duk dena. Minutu batez iduritu zait sobera fite ibili naizela. Zerbait egin behar nuen, fite egin ere. Fite behar zen gauza 
trinkatu. Ikusi behar da zein fite ari diren lanean. Elizatik atera bezain fite. Ahal den bezain fite lasterka ihes egin! Guziak senda ditela 
ahal bezain ontsa eta ahal bezain fite. ADSL ren bidez, aise fiteago ibiltzen ahal da Interneten. Gero ta fiteago nabil. Frantsesez 
lasterrago, fiteago irakurtzen dutala eskuaraz baino. Urrats beretik azken patarrari lotzen dira, mendizalea kasu eginez fiteegi ez doala 
eta karrikako mutikoa segitzen zaiola. 
2 fite-fite Eta aholkurik galdetu gabe fite fite urrundu gara! Goazen fite-fite. Errepikak fite fite egin ondoan, batzuek etxetik ekarri 
bazkaria, Getxoko toki atseginetan hartu dute, besteek ostatuan. Harrigarria!_fite fite ari ziren pusken biltzen, bainan ez dute denborarik 
izanen denen eramaiteko! 
3 fitexago Eskuin hartarat ere fitexago ernatzekotan. 

3 fitezago 
[3] aditu bezain fite (17); ahal bezain fite (4); akabatu bezain fite (3); aski fite (7); bezain fite (123); biziki fite (6); egin bezain fite (6); entzun bezain 
fite (5); erran bezain fite (4); fite agertu (3); fite ari (3);; fite egin (3); fite egiten (5); fite fite (7); fite joan (4); fite ohartuko (3); hasi bezain fite (3); 
hoin fite (5); ikusi bezain fite (7); iragan bezain fite (3); iritsi bezain fite (5); jakin bezain fite (5); laster eta fite (3); sartu bezain fite (3); sobera fite 
(6); 
baino fiteago (5); eta fiteago (4); gero eta fiteago (3)] 
 
fitekara adlag laster samar. Charles X.ak bere alkia utzi zuen fitekara. Haatik, iguzkia atera aitzin, beren ziloetara itzultzen ziren 
fitekara. 
 
fitexko (orobat fitesko g.er.) adlag laster samar. To! buruzagiak atxeman ditie, orai fitexko libro izanen gaituk! Ez ote ziren 
fitexko ari. Beste partida hau ere fitexko joan da. Fitesko eraman dute irabazleek, besoz ere nausi, partida hau astelehenean. Menpeko 
nuen haur babesgabe horrekin fitexko joan nahi eta horra ondorioa! Eta fitexko, gainera! 
 
fitness iz gorputza sasoian atxikitzeko gimnastika teknika. Izena emanda nago fitness klub batean. Ba nire fitness 
irakaslearenak ikusiko bazenitu... 
 



fitologia iz botanika. Kosmologia: kosmogonia, fitologia, zoologia, giza kultura. 
 
fitonimo iz landare izena. Horregatik harritzen nau, Tipulatze, Babaze eta gisako aztarnen alboan, azari atxekitako euskal 
fitonimorik inon aditu ez izanak. 
 
fitopatogeno iz landare batean bizkarroi dagoen organismoa. Berotegiak 288 metro koadro dauzka eta landareak -baita 
fitopatogenoak ere segurtasunarekin manipulatzeko aukera ematen du. 
 
fitopatologia iz landareen gaitzen azterketa. Fitopatologiari eta parasito hauei guztiei buruz mintzatu zen Jesus Calvillo 
teknikaria. 
 
fitoplankton iz landare organismoz osaturiko planktona. Fitoplanktona da itsasoan dagoen landare unizelularra. Inguru 
horretako fitoplanktona eta zooplanktona landare eta animalia ñimiñoak desagertzen ari da. Fitoplanktonaren kontzentrazioa handia 
denean. 
 
fitosanitario izond landareen gaitzen prebentzio eta sendaketari dagokiona. Fitosanitarioen eta petrolio gaien 
igoerak nahiz iazko idorteak egoera larriagotu egin dute. 
 
fitoterapia iz landareen edo landare gaien bidezko sendabidea. Erresuma Batuko 16 fitoterapia konpainiatatik 11k 
ingurune naturaletan lortzen dituzte sendabelarrak 
 
fits 1 iz lasto izpia; ale txit txikia edo hutsala. Horra fits bat gogamenaren begia larritzeko gai. Argiak urrezko distira piztu 
zuen irisaren fits nabar txikien gainean. Edo baturatik zerbait, fitsa bada ere, kentzea. Hartarik deus ukigarririk gelditzen bazen, fits 
bilakatu zuen Kristinaren oihu txunditu-larderiatsu-erreak. Hareazko fitsek hortzen artean. 
2 fitsik (ezezko esaldietan) ezer ere. ik izpi 10. Ez nian fitsik ikusten baina haur negar ozen bat entzun nian. Oinetakoek min 
egiten badiote, berak ez du fitsik ere esaten, ezta hatzak korapilatzen zaizkionean ere. Ez zidaten fitsik erraiten, ez eta nik ere, baina 
elgar ulertzen ginuen. Biek bide egin zuten, karrikan barna, elkarri fitsik erran gabe. Ongi pentsatu eta, ez nintzen ez, fitsik balio ez duten 
trixte-trixte haietarik. Eta, azkenekoz, neska guztiek jakinen zutela Paxkal rugbylariak ez zuela ohean fitsik balio. Eta nik, fitsik ez dakit. 
Ez dakit fitsik ere Harry Dunkelen gainean. Kuriosegia agertuz, arriskatzen nuen fitsik ez jakitea. Ezin zion bihotza zabaldu, ezin zuen 
fitsik kontatu. Gosariaz geroztik fitsik ahoratu gabea nintzen. Ez dut zuritu nahi hemen kontua, gertatu dena gertatu baita eta ez baita 
fitsik zuritzeko edo azaluskerietan ibiltzeko. Hainbat gaixto zuentzat 48 orenez ez duzue bertze fitsik ukanen. Urrats batzuk... burdinazko 
ate bat zabaltzen... urrats eta harrabots bitxi batzuk... burdinazko ate bat hesten... eta fitsik ez gehiago. Orduan hoberena da, ahal bezain 
gauza gutti galdegitea... eta ahalaz, fitsik ez! Mitard-ean izanez zer irriskatzen nuen gehiago?_-fitsik ez. Ez dut ez kaferik, ez azukrerik, 
ez fitsik, ur berorik ere ez. 
[3] ez dakit fitsik (3); fitsik erran gabe (3); fitsik esan gabe (6)] 
 
fitskeria (orobat fiskeria) iz huskeria. Betarik ba al duzu nirekin fiskeria batez mintzatzeko? -Fitskeria bat. Auzoko 
eskusoinu batek infinituki ekiten zion La Cumparsitari, kantu zaharra delako ustekeria irentsarazi diotelako hainbat jendek atsegin duen 
fitskeria samin-espantuzko horri... 
 
fitxa 1 iz txartela. Ohar luzez beteriko fitxa ugari. Multzotik fitxa batzuk hartu eta lehenengoari begira jarri zen. Erizain bat fitxa bat 
ari da betetzen. Irakurriak nituen liburuetako aipuak fitxetan jasotzea. Bilduak ditu milaka fitxa Garibaik erabili zituen iturriei buruz. 
Fitxaren buruak erreferentzia bibliografikoa identifikatzeko behar diren datu guztiak eduki behar ditu. Oharrak eta fitxak nola egin, ideiak 
nola egituratu, azaldu, aurkeztu.... Fitxa pertsonala. Paper guziak emaiten dizkigute, deportatu izanak garelakoak barne; gero dutxa, eta 
medikuak: fitxa medikala. Galdeketaren fitxa teknikoa ikusirik. Zapata kaxetan gordetzen zituen Mitxelenak hiztegirako egindako fitxak. 

2 (poliziarena) Nire fitxa poliziala? Alemanez idatzitza zegoen eta SSetako artxibotik ateratako fitxa baten tankera hartu nion. Fitxa 
egin behar didan funtzionarioak zer alderditakoa naizen galdetu dit. Gero komisariara, interrogatorioak, artxibotik fitxa aterako lukete, 
kolpeak, mehatxuak. "Ezagunak egingo zaizkizu", esan, eta fitxa luzatu dit. Nire fitxa zeukaten, xehetasun guztiekin: bazekiten idazlea 
nintzela, bazekiten zer idazten nuen, nire prentsa artikuluen berri zehatza zuten, jakiteagatik, bazuten azken bost urteetan unibertsitatean 
sinatu nituen manifestuen berri ere. Gauza dira poliziari dei egin eta nire fitxa berriz ere dantzan jartzeko. Pasaportea eskatu eta fitxa bat 
betearazi diote. 

3 (futbolean-eta) Hasierako hamaikakoan egotetik, fitxa barik egotera igaro zen egun batetik bestera atezain gipuzkoarra. Unelco 
Tenerife taldea diruz larri dabil, jokalariei fitxak ordaindu ezinik. Komunitario ez diren jokalarientzako fitxa bat libre du Donostiako klubak. 
Tauko David eta Macijauskasek ez dute atzerritar fitxa izango. 1,8 milioi euroko fitxa du Davidsek. Lehen Mailako talderen batean 
jokatzeko arazorik ez badu ere, duen fitxa da beste talderen batera joateko oztopo nagusia. Nafarroako Atletismo Federazioko fitxa du. 
4 (jokoetako pieza) Jokalari bakoitzak fitxak jarri zituen mahaian. Gizonak eta emakumeak damatako fitxak bezala izan ziren 
erabiliak. Dominoko fitxak lau ilaratan zeuden mahai gainean. Han zeuden bere laurogeita hamar koroak, domino-fitxen bi errenkaden 
artean. Fitxa bat jarri zuen mahaiaren erdian, eta hasi zen jokoa. Josebak bost dolarren balioko fitxa bota zuen. 

5 (hitz elkartuetan) Lau horma zabalak zurezko fitxa-kutxatilaz estalirik zeuden abezedarioaren arabera, "G" hizkiarena hartu eta 
izenak pasatzen joan zen fitxa aurkitu arte. Aho-fitxak egin eta egin aritu garenok, sinisten dugu eskolaumeek ahozkotasunaren arloan 
aurrera egin dezaten premia badagoela. 
[3] atzerritar fitxa (19); atzerritar fitxa betetzen (5); federazioko fitxa (3); fitxa bete (3); fitxa beteko (3); fitxa bikoitza (3); fitxa egin (3); fitxa hartu 
(4); fitxa hartuko (3);; fitxa irakurtzen (5); fitxa izenburua (3); fitxa kendu (9); fitxa mugitu (7); fitxa mugitzea (4); fitxa teknikoa (3); grosrouvreren 
fitxa (3); hurrengo fitxa hartu (3); jokalariaren fitxa (3) 
atzerritar fitxak (4); dominoko fitxak (3);; fitxak egin (4); oharrak eta fitxak (3) 
atzerritar fitxarik (3)] 
 
fitxaje iz fitxatu den pertsona. Gainera, erromatarrek propio munduko gerlaririk onenak ekarri -fitxaje bereziak nonbait- eta 
"burnizko jantzi berri eta sendoak" eginarazi zituztela entzun dute. Gaizka kabroiak, berriz, zelako fitxajea dakarren! 
 
fitxaketa 1 iz fitxatzea. Hamahiru urteko mutikoa, artean seigarren mailan zegoena, Hulk-en eskuak eta Frankensteinen burua 
zituena... egundoko fitxaketa, baldinbaitere! Argentinan ziharduten komunisten fitxaketaz. 

2 (futbolean eta) Mallorcak ere lau fitxaketa egin ditu. Fitxaketen epea amaitu arte aukera guztiak aztertzeko prest gaude. -
Zorionak fitxaketagatik, baina zoriona ez duk hori... Real Madridekin ixtear nintzen balizko fitxaketaren kontra mintzatzen zirela. Bi izan 
dira aurtengo udan Alonsoren fitxaketa lortzen saiatu diren taldeak. 



[3] aurtengo fitxaketa nagusia (3); azken fitxaketa (9); bigarren fitxaketa (4); egindako fitxaketa (3); fitxaketa baieztatu (5); fitxaketa bakarra (3); 
fitxaketa berria (5); fitxaketa berriak (12); fitxaketa berrien (4); fitxaketa egin (37); fitxaketa garaia (4); fitxaketa garestiena (4); fitxaketa 
garrantzitsuena (3); fitxaketa handiak (3); fitxaketa itxi (3); fitxaketa mordoa (3); fitxaketa nagusia (6); fitxaketa on (4); fitxaketa onak (16); fitxaketa 
onak egin (12); fitxaketa onena (3); hiru fitxaketa egin (8); hirugarren fitxaketa (4); inoizko fitxaketa garestiena (3); lau fitxaketa egin (4); lehen 
fitxaketa (9); neguko fitxaketa (3); oso fitxaketa onak (4); palermoren fitxaketa (3); udako fitxaketa (5) 
alavesen azken fitxaketak (3); azken fitxaketak (15); fitxaketak egin (11); fitxaketak egitea (6); fitxaketak egiteko (22); fitxaketak egiteko epea (8); 
neguko fitxaketak egiteko (3) 
historiako fitxaketarik garestiena (3) 
 
fitxategi 1 iz fitxak gordetzeko altzari edo kutxa. -Hauxe da kontua -jarraitu zuen gero, mahai gaineko fitxategi bat 
seinalatuz. Metalezko fitxategiaren azpian. Idazmahaiko miaketa bukatutzat emanda, bulegoko bi fitxategi metalikoetara jo nuen. 
Gasteizko Sancho El Sabio liburutegira joan eta fitxategia kontsultatzen hasi nintzen. Niri zegokidan karpeta fitxategi bihurtuaz oroitu 
nintzen. Fitxategi bibliografikoa. Gaien fitxategia. Funtsezko materiala hautatu ahala, beraz, komeni zaizu hura fitxategietan sailkatzea. 
Nabarmen azaltzen ziren bereziki amak, bere familiaren alde bietako genealogia zehazteko, ilaratan bilduak zituen karpetak, fitxategiak 
eta dokumentuak. Fitxategia eta nomenklatura bidaltzeko eskatuko nioke. 

2 (hitz elkartuetan) Fitxategi-mota asko dago (bibliografikoak, irakurketarenak, tematikoak (gaienak), aipuenak, ideienak, izenenak, 

etab.). · Gure liburu fitxategia izango da, irakurri ditugun liburuak, haien egileen izenak eta data idazteko. 
3 (ordenagailuetan) Ordenagailuaren disko gogorretik fitxategi bat borratzen denean. Fitxategia diskoan gorde eta izena jarri diot 
nire idazlanaren lehenengo kapituluari: "I._Ama". Aurkitu fitxategia" zioen leihatila hautatu nuen. Harri eta zur ikuskatu nuen pantailara 
etorritako emaitza: hamazazpi fitxategi, osotara. Dokumentua gorde eta bilatzaileari berriz ere lana emateko asmoz eragin nion xaguari, 
"Fitxategia" zitzaion laukitxoaren gainean. Txundituta, "Aurkitu fitxategia" zanpatu eta horixe bera tekleatu nuen: "edu-2". "Ez da 
fitxategia aurkitu", makinaren erantzun biribila. 
 
fitxatu, fitxa(tu), fitxatzen 1 du ad fitxa egin. Nobela liburutegira heldu orduko, fitxatu eta zigilua jarri zion 111, 211 eta 
311. orrialdeetan. Fitxatzeko unean, liburu hori irakurriko zuela erabaki zuen, hasiera gainetik leitzeko aukera izan zuelako, eta gustatu 
zitzaiolako. 

2 (poliziak) Horrelako telefonoak seguruak izan zitezkeen, baldin eta fitxatu gabe bazeuden. 1987 urtean, artean poliziak fitxatu ez 
zuelarik gertatutako zerbait zen. Oraindik fitxatu gabea izanagatik, oso bizitza diskretua zeraman. Fitxatua edukiko zuen. 
3 (futbolean eta) Gero talde profesional batek fitxatu ninduen. -Egia al da Barçak fitxatu nahi zaituela? Eta inoiz Real Madridekin 
fitxatzen baduk, akabo, ez diat hitz egingo! Realak ez du baztertzen defentsaren bat fitxatzea. Bi arraunlari fitxa ditzake Castro taldeak 
datozen egunotan. Hedabide askotan eskaini diote tartetxo bat, eta The Guardian egunkariak kronikari fitxatu du. Haiekin batera, baina 
janzkera apalagoarekin, Sukii -bateria fitxatu berria- eta Frank Factor gitarra-jole mitikoa. 

4 lantokietan, langileak kontrol erlojuan fitxa sartu sartzean eta ateratzean. Orain ez zegok bromarik, fabrikan 
fitxatu egin behar duk. Brusa grisa janzteko, arrapataka ibili beharra; erloju aurrean, bultzakada artean fitxatzea; makinaraino 
arrapaladan joan beharra. Gisa hartara, 7:43an iristen denak bere jarlekuan gelditu beharko du 15:07a arte, eta 7:59an fitxatutakoak, 
berriz, ez du gauza bera egiten ahal 15:19a baino lehen. Idazleok eta jende desokupatuak horrela fitxatzen dugu egunero gure bulegoan, 
gure faktoria imajinarioan: baguette bat eta Le Monde erosiz. 
[3] aduriz fitxatu (3); athleticek fitxatu (6); atzelari frantziarra fitxatu (3); atzerritar fitxatu (5); atzerritarrak fitxatu (4); aurrelari bat fitxatu (5); 
aurrelaria fitxatu (8); bartzelonak fitxatu (6); bi jokalari fitxatu (5); bi urterako fitxatu (5); entrenatzailea fitxatu (6); erdilaria fitxatu (5); fitxatu zuen 
realak (7); gazte bat fitxatu (3); hamaika jokalari fitxatu (3); jokalari bat fitxatu (3); jokalari fitxatu (20); jokalari fitxatu ditu (11); jokalari onak fitxatu 
(3); jokalaria fitxatu (10); jokalaria fitxatu aurretik (3); jokalariak fitxatu (13); miarritzek fitxatu (3); ondo fitxatu (5); ondo fitxatu dute (4); 
ordezkatzeko fitxatu (3); real madrilek fitxatu (6); realak fitxatu (4); taldeak fitxatu (14); taldearekin fitxatu (7); txirrindularia fitxatu (3) 
jokalari fitxatuko (3) 
fitxatzea erabaki (8); jokalari bat fitxatzea (3); jokalariak fitxatzea (3) 
aurrelaria fitxatzeko (3); fitxatzeko ahalegina (4); fitxatzeko asmoa (11); fitxatzeko asmorik (3); fitxatzeko aukera (17); fitxatzeko interes (3); 
fitxatzeko interesa (15); fitxatzeko interesa azaldu (4); jokalari bat fitxatzeko (3); jokalaria fitxatzeko (4); jokalariak fitxatzeko (9); ocio fitxatzeko (3); 
xabi alonso fitxatzeko (4) 
fitxatzen saiatu (5); jokalari bat fitxatzen (3); jokalariak fitxatzen (4)] 
 
fitxero iz fitxategia. Baconari "hirugiharra" deitu zion, beste bat fitxerora. 
 
fiul iz ipar fuela. Mugerreko garraio lekuan kokatuko direla Prestige untziaren fiul errestoak. Azken egun hauetan berriz ere heldu da 
fiul ondarkin andana bat. 20000 tona fiul bildu dute itsasoan berean. Herriko Etxeko 60 langile prest dira hasteko fiul opil bilketa lanetan. 
Zer fiul mota den Prestigekoa. 
 
fiumetar izlag/iz Fiumekoa, Fiumeri dagokiona; Fiumeko herritarra. Fiumetarra hurbildu zitzaien. 
 
fixazio ik fijazio. 
 
fixismo (orobat fijismo) iz espezie biziak aldaezinak direla dioen doktrina. Eboluzionismoaren eta fixismoaren 
gatazka. Honela Linnaeusen fixismoari Darwinen eboluzionismoa kontrajartzen zaio. Lehenari, historia naturalari, fixismoa dagokio eta 
bigarrenari, biologiari, eboluzionismoa. Ez dago zehatza izan den taxonomia naturalik, fijismoa izan ez bada. 
 
fixista 1 izond fixismoari dagokiona. Linnaeusen hastapen fixista. 
· 2 izond/iz fixismoaren aldekoa dena. Arkeologia saiatzen da erakusten nola baieztapen biek, fixistak eta "eboluzionistak", 
baduten bateratzen dituen leku bat espezieen eta generoen deskribapen jakin batean. 
 
flagelazio iz zigorkatzea. Bere ustez, garai bateko psikosi kolektiboak, flagelazioa eta dantza-epidemia bitxiak, haxixaren edo 
antzeko narkotiko baten gehiegizko kontsumoak eragin zituen. 
 
flakatu, flaka, flakatzen 1 da/du ad ahuldu. Erialdi bakoitzean hondatzen eta higatzen zaigu gorputza, urritzen eta murrizten 
zaizkigu indarrak eta kemenak, ahultzen eta flakatzen gara. Joanttok, flakaturik eror ez zedin gerritik beso batez atxikitzen zuen Mari, 
bere gorputzaren kontra tinkatu zuen. Bazen lehoin bat hiltzerat zoana eta lehen hain azkarra zena arras flakatua. Ene lagunetarik 
anitzek, arrunt flakatuak, azken hatsa emaiten dute. Osagarriz flakatua izanez duela zenbait ilabete bere sort etxeko iloba Jean Baptiste 
Iriart familiarat erretiratua zen eta hor eman du bere azken hatsa. Baina biziki flakatua hogoi bat kilo galdu nituen hilabete bat eskas 
barne. Armadako arropa soberakinez beztitu adineko gizona begiztatu nuen flakatzen ari zitzaion zakila eskuan, esperma uherrez blai. 
Barneko ikara arin batek boza flakatzen diolarik. Ariel Sharonek, bere eskuin alderdia utzirik beste partidu bat sortu zuenaz geroztik, 
horrek flakatu baitu Likoud alderdia. Sinestea flakatzen ari balinbada ere herri "aintzinatuetan", ederki hedatuz doala aldiz Afrikan, Asian, 
Ipar Amerikan. Ekonomia arras flakatua du Japoniak, langabezia ere haunditzen ari. Norbait mendratu edo flakatu nahi dutenean, delako 
horren obrari antzematen zaizkion eraginak aipatzen dituzte. 



2 (era burutua izenondo gisa) Tren geltokiaren inguruan mutil flakatu bat ikusi nuen, azalean XX. mendeko izurriaren seinaleak 
zeuzkana. 
 
flakezia iz ahulasuna. Tulunbiotik atezuan bizi gara, begiak zorrotz, ea non aurkituko [...] lehen flakezia arrastoa, estreinako 
ahuldadea. Ekonomia halako flakezia batek hartua du. Nik eroapen handiz jasan omen nuen besarkada, gizasemeok emakumeen beroaldi 
edo flakezia horiek jasaten ditugun eran. Maitasunaren ondorengo unadura edo gorputz-arimen flakezia. Haragiaren flakezian eroririk. 
 
flakia 1 iz ahulezia. Etapa hasi eta berehala taldekide biri gaizki sentitzen nintzela esan nien, 200 kilometro egiten dituzunean 
egoten zaren moduan, flakiak jota. Lo-ezak eraginda, flakiak jota, zurrutak nahastua, haren buruak ezin zuen onik egon egoera hartan. 
Goseak amorratzen hago, flakiak jota, ke honetatik elikatzen.... 

2 (ez-fisikoa) Gai zen aurrean geneuzkan gutariko gazte bakoitzaren dohain nagusiak eta flakia eraginkorrenak zehazteko. Ditugunok, 
errazago ezkutatuko ditugu gure flakiak. Berritu dezadan, memoria flakiak jota dutenen mesedetan eta bertsoak gogoratzen dituztenen 
amorragarri, bertsolari donostiarrak kontatutakoa. Ene zerebroak bizi zuen flakia eta ahuleria egoera hartan. Hark bazekikeen zerbait 
gogoaren eskasia mota hartaz, borondate flakiak jotakoaz. 
[3] flakiak jota (9)] 
 
flako izond ahula; argala. Flako bainan ez eri. Orduan ere abererik flakoenari eman baitzion kargarik itsusiena... Petrola lanpa 
batetik dantzan ari da argi hori flako bat. Haragia, fraideek esaten ziguten bezala, flakoa baita. Ikusia naiz neure lankideen irribarre 
zabala, lanorduz flakoagoko eta diruz potzoloagoko bertze lantokietara ihes egitean... Ikusteko zagok zer bide egingo luketen askatasuna 
edo ideologia edo erantzukizuna bezalako hitz ezin gizenagoek hain flakoak diruditen kontu eta zereginotan. Gero, gune hartan, mihimen 
flakoagoak sakatu zituen eta, handik hara, zarearen biltzeari ekin zion. Eta gero, Europa horren zimenduak berak ez direa doi bat 
flakoak? Nunnahi oraiko egunean tokiko hizkuntza flakoa da, laster galtzen da, etsaiaren maltzurkeriak ez du amor emaiten, behin galdu 
eta berreskuratzeko lana da. Ezagun da sozialixtek goiti egin dutela eta ez entraalean, komunixtak aldiz arras flako daudela beren gain 
agertu diren eskualdetan. Hemen ere azkar hasi galtzaleak eta flako aire batean segitu. Ekonomiak baduela halako flako-aireño bat, Ipar-
Ameriketan jasan den ahuleziaren ondorioz. Eta Goñi III, aurten flakoxago egonik, hobekitzen ari. 
 
flakotasun iz ahultasuna. Ez nintzen nehoiz korronte nagusietan sartu, edo sartu baldin banintzan ur txiripa ahuletan igeri egin 
nuen, beti minoritarioekin eta hein horretan flakotasun eta bazterketaren zama soinean josia zeramatenekin. 
 
flakoxka izond argaltxoa. Burdinaria baino flakoxkago hago. 
 
flakoxta (orobat flakosta) izond argaltxoa. Hara hurbildu eta gizon flakoxta bat ikusi zuen, beltzarana oso, larrua olio-
kolore. Han behean, bidean, soldadu flakostak eskuan hartua zuen bere arma. Baina baita Niko flakoxta hori gustatzen zaizula ere. Zaldi 
flakoxta hezur huts bat, zaldi piurarik bai baina itxurarik ez zuen bat. Flakostak ez zion erantzun. Flakostaren eskuak kokotsetik heldu 
zidan. 
 
flamandar (orobat flamendar eta flamandiar) 1 izlag/iz flandestarra. Atxikimendu gehixago erakusten dute 
flamandiarrek, irlandesek, ezkoziarrek... Idazle italiarra, flamendarrak espainiarren zapalkuntzaren aurka altxatu zireneko historia 
kontatzen duen liburuaren egilea. 

· 2 iz Flandesera. Batzu, bretoin eta alsazieraz; besteak okzitano, flamandar eta katalaneraz; frantsesez ere bistan dena, arabiar eta 
espaiñolez, korsikeraz edo portugesez berdin... 
 
flamandes izlag/iz flandestarra. Alde batetik baziren doi bat elkartuak liberalak, sozialistak eta berdeak, frantses ala flamandes 
mintzairakoak karguaren giderrak doi batean zauzkatenak. Eta girixtino demokrata flamandesek ere eneguak izan detzazkete Dutroux 
afera txarra dela medio. 
 
flamenko1 iz hegazti zangaluzea, oso handia (Phoenicopterus ruber). Hiru egun igaro zitzaizkigun aurreraka eta 
atzeraka, lur zingiratsua baitzen, eta lainotsua oso, ez inor ez ezer ikusteke, noizean behin zikoinak, kurriloak, flamenko hanka-gorriak 
izan ezik. Lakuaren gainean flamenkoak hegaz. Flamenko saldo bat pausatu zen zaratatsu aintzirako ur ilunetan. 
 
flamenko2 1 iz Andaluziako ijitoen musika eta dantza. Niri adibidez, flamenkoa gustatzen zaidak bluesa baino gehiago. 
Dantza klasikoa, flamenkoa, dantza garaikidea, eta tangoa. Niri zure oin biluziak flamenkoa dantzatzen ikustea gustatzen zait. Ez zen 
gauza izan argitzeko zer egiten zuen neskato batek flamenkoa dantzatzen Danimarkako osin batean. Flamenkoaren palo guztietan 
barrena eginiko bidaia proposatuko diote ikusleari. Pianista andaluziarrak jazzaren erritmoa eta flamenkoaren hizkuntza uztartzen ditu. 
Musikariak eta flamenko-kantariak. Bi ahizpa hauek txalaparta flamenko erritmoarekin jotzen dute. Erritmo elektronikoz jantzitako 
flamenko doinuak. 
2 (izenondo gisa) Kanta flamenkoak abesten. Azokako doinu flamenkoak gogotik kendu ezinik. Gitarra flamenkoa jotzen duela 
dioen mutila. 
[3] dantza flamenkoa (4); flamenkoa dantzatzen (4)] 
 
flamigero izond garduna, flanboianta. Iruñeko katedral beneragarriaren harresi goi beltzak, leihaje flamigeroko ojibak, 
pinakulu delikatuak, horma-bular sendoak. 
 
flamitxe iz Ogi saltzaile mordo bat aurkitu dut segidan: ogi beltzezko opil borobilak, flamitxeak, tremesak, euspeko sorginak, eta 
"uruna" zakutan..._Nik dakita? 
 
flan iz budina. Bizkotxo bustiak, arbendol tartak, flanak, fruta opilak eta bestelako tartak. Arrautzarik gabeko flana izaten zuten 
otordurako. Marrubi flan bat. Jertse lodiko gizon eskasa hurbildu zitzaigun postreen zerrenda luzea irakurtzera: flana eta arrozesnea, 
"etxekoak" biak. Julia, flana zuk egin duzu? Ohetik ikusi zuen emaztea bainugelara sartzen; eta, begiak atetik kendu gabe ere, flan bat 
platerean bezala geratu zen maindire artean emaztea bainugelatik noiz irtengo. 
 
flanbeatu, flanbea, flanbeatzen du ad garreztatu. Basamortuan likido sukoiren bat isuria zuela eta paisajea flanbeatzen ari 
zela. 



 
flandesera iz nederlanderak Flandesen hartzen duen izena. Itaunketa egin zien, eta, flandeserarik ulertzen ez zuelako 
itxura eginez, gatibu bakoitzarentzat agindu zuen: "Frantsesa - xafla!". Flandeseraren lurraldeen eta walonieraren lurraldeen arteko 
muga. Eta gero, Garibaik uler ez diezaion, flandeseraz eransten du: -Garibai horrek deabruaren laguntza izan du, bestela ez da posible! 
 
flandestar [39 agerraldi, 4 liburu eta 20 artikulutan] izlag/iz Flandeskoa, Flandesi dagokiona; Flandesko 
herritarra. ik flandiar. Italiar eta flandestar eraginkortasun hori. Flandestar aitzindariek mila urte lehenago lortua zutena. 
Flandestar ezkertiarrak. Vlaams Blok eskuin muturreko alderdi nazionalista flandestarrari «arrazista eta diskriminatzaile» iritzi zion. 
Atzerri ministro Karel De Gucht flandestarra jarri du. Karlos Habsburgokoa flandestarra zegoen espainolen buru. -Flandestarrak dituk. 
Munduko lau bazterretako jendeei ematen diet ostatu: frantsesei, italiarrei, flandestarrei, saboiarrei, bretoiei, alemaniarrei... 
Flandestarrek 40 urte daramatzate barrutia bitan zatitzea aldarrikatzen. 
[3] tom boonen flandestarrak (3)] 
 
flandriar [16 agerraldi, 9 liburu eta 3 artikulutan] izlag/iz flandestarra. Ludo Docx flandriar apez euskaltzaleak. 
Inperioko italiar, flandriar, alemaniar eta poloniar lurraldeetan. Nicolas Forchin, frantsesa, Nicholau flandriarra. Edmond Vansteenberghe 
flandriar bipil eta argia baitzen orduan Baionako apezpikua. Luze gabe, ordea, beste merkatari batzuek, piratek batzuetan -flandriarrak, 
holandarrak, ingelesak- hartu zuten lehentasuna eta baliatu zituzten ondoena kolonietako gaien ekoizpena eta banaketa. Flandriar gazte 
bat. 
 
flandriera iz flandesera. Hemen flandriera da lehenengo hizkuntza. Ahotsak garbi heltzen zaizkit, ozen ari dira noski, baina ez diet 
aditzen, flandriera baino urrunagoa zait mintzaira hau. 
 
flanela (11 agerraldi 6 liburutan; orobat franela 10 agerraldi 8 liburutan; Hiztegi Batuak franela baztertzen 
du eta flanela erabili behar dela adierazten ) iz ehun fina, alde batetik apur bat harrotua dena. Verlaque 
gizajoa, Gavardek esaten zion bezala, gizon zurbil txikia zen, sarritan eztulka aritzen zena, flanelaz, fularrez, bufandaz bildua. Flanela 
deigarrizko soineko bat. Gizonezko gazte bat, biboteduna, flanelazko janzkia soinean. Flanelazko ohe-ator zuriaren gainetik txaleko gorri 
bat zeraman jantzia. Ardo-botila on batek bedeinkatutako mahaia, eta franelazko maindireek bedeinkatutako ohea. Sorbaldan konkorra 
egiten zion soineko azpiko flanela koipetuak, bizkarra sendatzeko jarriak. 
 
flash (orobat flax g.er.)1 iz argialdi labur eta bizia, argazkigintzan erabiltzen dena. Leihora atera zenean 
argazkilariaren flashek itsutu zuten. Ertzain, erizain, argazkilari eta abarren joan-etorriak, jendearen jardunak, sirena-hotsak eta flash 
sarriak... Sirena-hotsen, jendearen kalaken eta flashen artetik. Flashak sortutako itsumenak. Esku banatan ipini zizkion kamera eta 
flasharen tramankulua. Irudia indar itsugarriz iritsi zitzaion arkitektoari, flash baten moduan. Lanean jarraitu zuen une batez, 
fotokopiagailuaren estalki laranja behin eta berriro altxatuz eta jaitsiz; argi flashak apenas nabaritzen ziren. Argazki tresnaren hiru flash 

ukaldien ximisten klaska. · Bi neutroi izarren topaketak sortzen ditu gamma izpien flashak. 

2 argi hori sortzen duen gailua. Argazki-makina, flash eta halakoak lepotik zintzilik. Kameraren flashak argi egiten du berriro. 
Kameren flash borobil-zabalak itzaliak. 

· 3 (onomatopeia gisa) Argazkilariak flash! egiten dio une horretan puntuan. 

4 irud Izan ere, amodioaren hasieran, normalean, beti izan ohi da flash bat, maiteminak eragina. Flasha, ezin goragoko sentsazioa, 
heriotzaren mugetarainoko jolasa, Natura goitarra edo Kimika goitarra bezalako ideien liluramendua eta itsumena. Niretako 'flash' bat izan 
zen. Ordura arte sex simbol gisa azaldu zaigun Mikel Iñakeri muxu ematen ikustea flash bat izango da. Auskalo zenbat mila metroko 
puntarengo puntan oina jarri eta, Natura mendean hartuz, ezin goragoko sentsazioak sentitzea, hots, laineza geografiko bat baizik ez den 
gailurretako flasha. Ba irratia entzuten badaude ikusiko duzu zer flash hartuko duten... 

5 ez flashik eta ez flashondorik Jakite hura gabe, nola sentitu ezer, ez flashik eta ez flashondorik, nolatan aluzinatu deus ez 
dagoen (baina, aluzinatuarentzat, "dena dagoen") bazter edo ezleku alu haietan? 
 
flashatu, flasha(tu), falshatzen (orobat flasheatu) du ad flashak jo. Morrisonen begiak magnesiozko argazki kameraz 
flasheatuak izanen ziren ordu hartan. Gauza ederrekin gozatzen hasi eta laino guztien gaineko ezereztegietan flashaturik eta ezin bizizko 
ezleku arnasgabeetan flipaturik bukatu: horixe da mendizale jonkitu edo mendigoizale puntarengoaren karrera, heriotzaren mugetarainoko 
jolas zoro batek koroatzen eta tontortzen duena. 
 
flash-back (orobat flash-back) iz narrazio teknika, zineman eta literaturan erabilia, ekintzaren harian 
denbora iraganeko pasarteak tartekatzean datzana. Beste flash-back bat egin beharko du, Marieren esaldi hura gogora 
ekartzeko: "leku guztiak une batez baizik ez ditugu ezagutzen, gero betiko arrotz bihurtzen dira-eta". 2004an kokatuta egongo da hasieran, 
baina flashback bidez 1987ra eta 1968ra ere iritsiko gara. Russellek hitzaurre moduan edo diktadorearen ametsa balitz bezala -flash back 
antzeko batean- txertatu nahi zuen sekuentzia multzo hura. Bego, bada, bere horretan, orain lotsatu egiten banau ere eszena gozo horrek, 
bertako flash-back baten apunte eta guzti: [...]. Zeren horrelako tripi txarrek flashback itzela izaten baitute. 
 
flashondo ik flash 5. 
 
flasko 1 iz botila txikia eta aho-meharra, forma asko izan ditzakeena. Likoreak eskumenean zituen, kristal landuzko 
flaskoetan, kontsola baten zuloetan erdi sartuak. Erizainak flasko bat luzatu zion xiringa betetzeko. Erreakziogaiak zeuzkaten hogei bat 
flasko. Hiru apaletegitan dituen flaskoak eta kaxak aztertzen hasi da. Salmahaiaren zinkak distira egiten zuen, eta likore flaskoek su 
biziagoak pizten zituzten ispiluan. Esaterako, hau kartoizko kutxa bat da, barnean nire tinta flaskoa duena. Haragi pila bat ekartzeko 
agindu genuen (ezkutuan, jakina), garai estuagoak zetozenerako flaskoetan kontserbatzeko. 
2 (edukia) Flasko bat potasio aurkitu nuen. 
[3] flasko txiki (3)] 
 
flaskotxo iz flasko txikia. Flaskotxoak, kaxatxoak, tuboak, emakume-erreminta haiek guztiak ikusten nituen neure aurrean. 
Bainu-gela osoa arakatu nuen goitik behera bizar-xafla baten bila; flaskotxoak, hauts-ontzitxoak, ezpain-lapitzak, tuboak, azazkal-laka, 
ile-gakoak, besterik ez... 
 



flauta 1 iz haize musika-tresna, hainbat zulo dituen hodi batez eratua. ik txirula. Ogitartekoa hartu eta eguna 
mendian pasatzea, iluntzean hondartzan flauta jotzea, tontakeriak omen dira. Lur hotzean pausatutako musika partizioak alegia irakurriz, 
flauta edo gitarra jotzen. Alabari ostu plastikozko flautaz melodia haiek errepikatzen saiatzen zen. Eskala aspergarriak egiten 
kanaberazko flautarekin. Hiru zuloko flauta Euskal Herrikoa bakarrik zela uste nuen, gero jakingo nuen Espainia aldean txirula mota bat 
baino gehiago dagoela. Berdin zaio honi whistle-eak, zurezko flautak edo uillean pipes-a (gaita irlandarra) jotzea. -Flauta ikasten ari zara 
oraindik? Ordu batean flautako eskola dut. Gaur Miramongo eguarteetan flauta eta harpa kontzertua. Uztailaren 19an, ortziralez: flauta 
eta piano kontzertua. Musikari laguntzaile dituztela ere Marie Hirigoyen flautan, Maite Daguerre xirulan, Xabi Pery gitarran, [...]. Muriel 
Dupin harpan eta Marise Graciet flautan. 

2 flauta-jotzaile/jole flauta jotzen duena. ik flautista. Flauta jotzaile eta pianistak. Gorka Benitez saxo tenor eta flauta 
jotzailearen eta Jose Luis Canal pianistaren laguntzaz. Maider Irigoien flauta joilearekin etorria. 

3 moko flauta ahokoa mutur batean duen flauta mota. Moko-flautaren soinuak. 

4 Pan flauta luzera desberdineko zenbait kanaberarekin eginiko haize musika-tresna. Aratseko 9 etan, 
kontzertua, Philippe Emmanuel Haas (Pan flauta) eta Silvano Rodi (organoa). 
5 zeharkako flauta ahokoa alboan, zuloen ondoan duen flauta mota. Bost perkusio mota, zeharkako flauta eta gitarra 
joko dute taldeko sei musikariek. 
[3] flauta jotzaile (3); flauta jotzailea (4)] 
 
flautista iz flauta-jotzailea. Pianista batek eta lau flautistak osatzen dute Atenea. Marta Eslava flautistak. 
 
flebitis iz odol zainetako pareten hantura. Antikoagulanteak hartu ezean, arazo larriak izan ditzake: tronbosia, flebitisa... 
Emazte hori aiaiaka etortzen zaigu lanera, bizkarretik minez, begitartea zimurdikatua eta soinean behera dena oinaze: ziatika garaiza, 
flebitisa beharbada, non ez den fibroma! Arrisku bako barize sinpleenetatik hasi eta zainetako tronbosi larri bat izan osteko flebitisaren 
ondorioetaraino. 
 
fleite 1 iz ipar sasoia. Hor ere bai mutiletan eta ere neskatoetan adinekotarik ttipienetaraino fleite onean dabiltza. Egunek izari 
polliteko luzetasuna dute, adineko jendeek, sobera unatu gabe bururatzen dutena ; eta biharamunak arrapatzen ditu fleite osoan. 
Aintzineko igandean Azkaingo zelaian saratarrek fleite gaitzan izaki eta joko gaitza egin dute Azkaindarren aurka. 
2 fleitean adlag ipar sasoian. Gaitzeko fleitean nago, akidurak utzi banindu bezala. Parisen halaber, Xabi Errekarte fleitean 
agertu dela Larretxea lagunarekin. Gorputzaren lasaitasun eskasak ez dit izpiritua fleitean uzten eta egiazki so egiteko arta pizten. Bide 
zuzenean emaiten banuzu nahiago nuke bideari berriz lotu, ene burua fleitean senditzen dut orain, badakizu, pausa hunek on egin daut. 
Hilobitik atera eta medikuek haren bihotza fleitean aurkitu zuten, sasoian. Zorionak pilotari horier ahantzi gabe Cubiat, adin hortan ikusten 
baita betiko fleitean. Gure gazte eta haurñoak oro fleitean, eta soinulariak trenpu hoberenean. Oinetako onak behar direla eta gorputza 
fleitean. Irabazleak biziki fleitean eta beti aintzinean Ruiz gazteari jo eta jo, gibeleko pareta zokoan atxiki dute, 9 huts egin araziz. 
3 fleitean izan ipar Deus gutiri ohartzen naiz egun, ez naiz fleitean. Beloki anai gaztea, ezkerra arras fleitean zen, Azpeitian hau 
ere. Gaitzeko fleitean dugu Bixente Oyhenart herritar pilotari gaztea. Arras fleitean zen Lafitte eta berdin Biscouby beti indarrean. 
Abraham Olano etzen aldiz hain fleitean asteleheneko hortan. Pausuko trinketean, ez baitzen sobera fleitean ikusia Mayte, parioak 
burrustan Larrechearen alde ziren hastean. Zeren Panpi Idiart fleitean dugu eta jakinen dugu nolako trenpuan den Andre Kurutcharry! 
Gureak gaitzeko fleitean izanez partida guziz ederra atera daukute. 
[3] arras fleitean (9); biziki fleitean (5); fleitean aurkitu (3); fleitean ditugu (8); fleitean dugu (3); gaitzeko fleitean (5); hor ditugu fleitean (3); 
jokatzeko fleitean (3)] 
 
flekillo iz kopeta-ilea. Ez dio flekilloak ohi bezala bere bisajeari nerabe itxurarik ematen. Ia bekainera arte flekilloa, jertsearen 
lepo gainetik aurpegi zuri mehe batek begiratzen zion. 
 
flekillodun izond kopeta-ilea duena. Flekillodun aurpegitxo bat. 
 
fleko iz parpaila. Gona luze nahiz laburrak, barren aldean fleko ugari ebakita, gerritik behera janzteko. 
 
flekodun izlag parpailduna. Guardasol txuri flekoduna ireki zuen Mariek. 
 
flema iz antzinako fisiologiaren arabera, izaera gogogabea eragiten duen humorea. Baldin humoreak lau badira 
eta haien nahasteko eta konbinatzeko posibilitateak, mementu bakoitzean, infinitu badira, zeren neurriak ere -odoletik zein behazunetik, 
flematik zein behazun beltzetik- infinitu izan daitezkeen. 
 
flematiko izond izaera baretsuegia agertzen duena. Henri Smith, ingeles handi guztiz flematiko bat. Taigherrek espresio 
flematikoa hartu zuen. Nazio alemanaren jite flematikoak. Bazuen halako aire misteriotsu eta hotz bat, ia flematikoa. Kabroiak 
kanpotik bere betiko mozorro ironiko-flematikoa janzten jarraitzen bazuen ere. 
 
flete izond/iz Bizpahiru, gutxienez, penkatu beharko ditut, inork ez pentsatzeko flete hutsa naizela. 
 
fletxa [17 agerraldi, 3 liburu eta artikulu 1 ean] iz gezia. Arkuak eta fletxak prest. Nazionalak eta fletxa beltz italiarrak ez 
zituan Bilbon hain erraz sartuko... Ez ote du fletxa-jaurtikitzaileak kolpean jotzen xedea eta helmuga. Danilo Di Luca 29 urteko 
txirrindularia Waloniar fletxa deitzen den kurtsa irabazi duena. 
 
flexio 1 iz zango tolestaldia. Belaunen flexio bortitzegien eraginarekin oinazpiek jaurtitzen dituzten lur-tatoak. Etor daitezela herri 
txikietako morrosko horiek ehun flexio egitera. Flexioak egitera behartu ninduten etengabe, buruan kolpeak ematen zizkidaten eta poltsa 
buruan jartzen zidaten. Guardia zibilek flexioak eginarazi zizkiotela. Bukatzeko, abdominalak eta flexio batzuk, luzaketak eta kito; hortik 
etxera 
· 2 (gramatikan) hitz baten paradigmaren formen multzoa. Flexioaren era desberdinez (aditz joko eta deklinabideaz). 
gertatzen da multzokatze mota honen tipo ezaugarri batean: flexio paradigmetan, alegia. Indoeuropar izen flexioa, esaterako, esan 
dugunaren adibide bat da. Desinentzia ezabatzean, flexio enborra edo erradikala lortzen da. 
[3] flexio egitera (3); flexioak egin (3); flexioak eginarazi (6); flexioak egiten (6); flexioak egitera behartu (6)] 
 



flexiodun izond flexioa duena. Bilakaera fonetikoak hitz bateko bi forma flexiodunen arteko ohiko erlazioa hausten du. 
Desinentziako forma flexiodunak. Zero desinentziako hitz flexioduna. 
 
flexionatu, flexiona, flexionatzen du ad gorputz zati batez mintzatuz, tolestu; hitzei buruz, jokatu. Ondoren, 
ebakuntza osteko lehen ariketak egin nituen, berriro belauna baliatzen hasi, belauna flexionatzen hasi, tartean sendagilearen azterketa 
pasatu, eta berriro segi fisioterapeutarekin. Altxatu egin zara, eta eskuak etzalekuan berme hartuta, belaunak flexionatu dituzu poliki. 
2 (era burutua izenondo gisa) Hitz flexionatua, zehaztapen guztiak berarekin daramatzana, autonomoa da esaldian. 
 
flexo iz arkitekto lanpara. Flexo bakar bat eta keak bildutako gela iluna. Neurean jarraitu dut, burua flexo berriaren azpian 
makurtua, gutun amaiezin bat idazten. Eskua gehixeago luzatu eta flexoa piztu zuen. Koadernoa mesanotxearen kaxoitik atera eta 
flexoaren argi azpian kokatu nuen. Flexoa itzali dut. 
[3] flexoa piztu (3)] 
 
flipa egin flipatu. -Hi, tio, hik flipa egiten al duk? -esan dio bultza duenetako batek. · "Neska demonioak!" Mutilek ez zuten halakorik 
espero, eta flipa-flipa eginda geratu ziren, lerdea txurrustaka zeriela. 
 
flipa-erraz izond erraz flipatzen duena. Orduan guai bat izan liteke lerdoa, txorixoa eta pailazo merkea; [...]; edo flipa-errexa 
eta edozer guaikeria, hutxalkeria edo umekeria gatzbakorekin izugarri emoxionatzen dena. 
 
flipagarri izond fliparazten duena. Hogei pilula flipagarri omen zeuzkan gameluño baten. Rondako Beltzaranak faena 

flipagarria egin omen din. · Flipagarri egongo nintzateke ni kotxe horren barruan, ezta, Beltza? 
 
flipatu, flipa, flipatzen 1 du ad drogekin haluzinatu. Gauak eta egunak flipatuta, Edortak beti dauka flipatzeko zerbait. 
Katek tabernetako giroa maiteago du etxean flipatzen geratzea baino. 

2 irud Beharbada Jonek flipatuko zuen gehien; ez zukeen sekula halakorik pentsatuko. "Bueno, bueno, Aitor, hik flipatu egiten duk", 
Tximuk, "bazirudik edozein unetan hementxe agertuko dela Che Guevara guregatik bizia ematera!". Gauza ederrekin gozatzen hasi eta 
laino guztien gaineko ezereztegietan flashaturik eta ezin bizizko ezleku arnasgabeetan flipaturik bukatu. Bizkarrean karga eramatea 
jaberik gabeko esklabo baten gisan, eta pareta itsuak besarkatzea, eta "gauza zailak eginez" flipatzea. 
 
flipe iz flipatzea. Ez zen horrenbesterako; apur bat pasauta bai; pasatzen zitzaiona ez zen bakarrik flipe kontua, zoratuta zegoen 
baña. 
 
flirt 1 iz maite jolasa. Saint Michel bulebarrean emakume zangoluze batekin flirt luzea saiatu eta haren telefonoa nire eskuan 
apuntatu ostean. Marilyn Monroerekin flirt bat izan zuelako. Egia zen izan zituela pare bat flirt Donostian. Nire desio bortitzak salbatu 
ninduen, azken finean; izan ere, oso gaizki egokitzen zenez flirtaren mugetara, muxurik arruntenari ere beldur izateraino eraman 
baininduen. 
2 flirtean adlag Marilyn Monroerekin flirt-ean zebilen garaian. Iraganaz ari zen hizketan, bere aitarekin zein ongi konpontzen zen, eta 
zenbat gustatzen zitzaion flirtean aritzea. 
 
flirteatu, flirtea, flirteatzen du ad flirtean aritu. Atsegin nuen neska, baina berarekin flirteatzerik, ezta pentsatu ere. Beti 
dago doinu berriak, gai berriak sortzeko aukera, beste arte mota batzuekin flirteatzeko aukera dago. 
 
flirteo iz flirteatzea. Ingeniariei buruzko haren txiste inozoek ez naute amorrarazten, baina bai gure mahaira berarengatik behintzat 
etorri ez den neska gaztearekin darabilen flirteoak: amorrua haren eskuak ematen niri, haren esku neskaren besoan pausatuak, gero 
sorbaldan, gero berriro besoan, haren esku haragitsu hark. 
 
flojo izond motela, ahula. Flojo samarra aukeran, pattala, kapatxa hutsa. Liztorrak dira flojoenak, antza. 
 
floka 1 iz sorta. Mahainak lore flokez xarmegarriki apainduak. Pastoraleko arizaleak horren aintzinean bilduko dira "lili-floka" baten 
pausatzeko. Oilategiko atea klaskarazi zuen, oilo kolokak eta oilar nagiak kurukuruka beren habietarik ihes izutuan abiatzen miretsiz, belar 
flokak eta luma arinak altxarazten zituztela. Neskato gazt'eder bat / Harpe baten gerizan / Xirio floka batek / Dio: Graziaz betea / Garbi 
zare, o Maria. 

2 lepoan begizta gisa ezarritako xingola. Han bebarruan zutik, lepoko flokaren begiztei azken berdindua ematen ari zela. 
 
flokaka adlag sortaka. Bada, han, nunbait, mendixka baten pean, bixika belarra deitzen dena; lore apal bat, arroxa-bizi, flokaka 
sortzen dena. 
 
flora iz landaredia. Lurreko natur baliabideak, barnean harturik airea, ura, lurra, flora eta fauna. Flora eta fauna basatia. 
Mehatxatutako fauna eta flora espezieen merkaturatzearen nazioarteko konbentzioa. Leku horietako flora eta fauna baliabideak zaintzeko. 
Kostaldeko fauna eta flora aztertzeaz gainera. Brasilgo floraren lehen gene-bankua zabaldu zuten atzo Rio de Janeiron. 
[3] flora eta fauna (7); fauna eta flora (10)] 
 
florentziar izlag/iz Florentziakoa, Florentziari dagokiona; Florentziako herritarra. Itxaropen sendoa zuen 
florentziar maisu baten erbesteko emaitza horiek Alpeez bestaldeko begirale guztien erakargune izateko. Maiseatzailea berak ezin badu 
zigortu, "florentziar boxeolariaren" eskuetara emateko. Dantzariak kapela hegal-zabal bat zeraman, estilo florentziarrekoa. Hilabete 
errenazentistak izan ziren, florentziarrak, baina niri inporta ez, gustura ere ibili nintzen. Paolo di Dono zuen benetan izena; baina 
florentziarrek Uccelli esaten zioten. Beste nonbait bizi zela konbentzitu nahi zuen bere burua, margolanen oihalen atzean, Tintorettoren 
dux-ekin, Gozzoliren florentziar bipilekin. 
 



florin iz Herbereetako, Hungariako eta beste zenbait erresumetako diru zaharra. Holandan florin deritzan 
txanpona dute; florinak hogei sos balio ditu. Gure birraitona Lukážsek, hemezortzi urte zituenetik, egunean urrezko florin bateko errenta 
jasotzen zuelako. 2,50 florineko billete bat eta bale bat bi liburu erosteko. Libra erdi te 350 florin ordaintzen da. Mahatsa, kiloa 5 florin. 
Miepek aurkitu ditu denda batean, 27,50 florinetan. Ceccok poltsa bete florin irarri berri ikusia zuen salan. Behar baino balio txikiagoa 
eman zioten florinari diru bakarra ezarri zutenean. 
 
flota iz ontzidia. Galeoien eta arraun ugariko itsasontzi handien flota ikusi zuten, bela beltzak haizeak puzturik. Indietara iritsi 
orduko, flota berriak eginarazi zituen, eta Euleo ibaitik, Tigris eta Eufratestik eta itsasotik nabigatu zuen. Flota handi bat hurbiltzen ari da 
Anduinen bokalera. Flota itsasoratzeko moduan zegoen. Galeoi-flota batean. Gabarra-flota amaierarik gabeak. AEBetako flotaren egoitza 
nagusia. Space-shuttle edo transbordadoreak ordezkatuko dituen espaziontzi flota berria. Venezuelako Arrantza Flota. 
[3] galeoi flota (3)] 
 
flotadore iz flotagailua. Flotadore lana egiten dutenak baso bete uretan itotzeko zorian zaudenean. 
 
flotagailu iz uretan-eta igeri egoteko tresna. Flotagailu biribil bat, laranja kolore bizikoa, soka zuri batez inguratua. Zagi bat 
kumyss gorde, eta besteak airez puztu zituzten eta arduraz itxi, flotagailu gisa erabiltzeko. Flotagailu bakarra bururatu zitzaion ozeano 
beltz hartan ez hondoratzeko: mundu osoaren arreta beregana erakarri behar zuen, zientzialari ospetsuegia -ukiezina- bihurtzeko. 
 
flotagarri izond flotatzen duena, igeri dagoena. Plataforma flotagarri eta mugikorra izango litzateke Ozeano Bareko uretan 
jarriko luketena. Zer izango itsasontzia eta, nola esango nuke, olgeta-areto flotagarri bat edo horrelako zerbait zen, txanpon-makinetan 

jokatu, pantaila erraldoian telebista ikusi edo dantzan ibiltzeko. Uharte flotagarrien antzera dirdiratzen. · Pentsalari guztiak dira amesti; 
egoera urtsu eta flotagarrian dagoen pentsamendua da amets giroa. 
 
flotakor izond flotatzeko joera duena. Haren gorputzetik harako izerdi gaziak hainbat indartsuago ugaltzen zituen itsas zelai 
flotakorrak. 
 
flotante 1 iz flotatzen duena, igeri dagoena. Hirurogei tonako garabi flotantea. Bazihoala ontziola flotantearen gibeletik. 

2 (diruari buruz) Diru bakarrera igarotzeak, teorian, galdua zuen arintasuna itzul diezaioke diru-politikari, diru bakarrak elkargo 
mailan truke-tasa flotanteko erregimenera itzultzea esan nahi baitu. 
 
flotarazi, flotaraz, flotarazten du ad flotatzera behartu. Zuzia ere bere uhinetan horrelaxe sutzen eta argitzen da, haizeek 
auretan flotarazten dutenean. 
 
flotatu, flota, flotatzen 1 igeri egon. ik igeri 1; igeri 9. Asto hil bat, adibidez, urak puztutakoa eta nora ezean dabilena 
flotatzen. Han kanpoan uretan flotatzen zuten loreak iruditu zitzaizkion hitz haiek. Madeleine flotatzen etorri zen berokia eranztera. 
Peterrek airean lo egin zezakeen erori barik, bizkarrez etzan eta flotatuz. Eta spazio senza fine hartan nenbilela iruditu zitzaidan, leku 
etereo batean flotatzen astronauta baten moduan. Estandarteak flotatzen ari ziren airean. Hodeiak irudi gris eta urrunak ziren, 
noraezean flotatzen pilatutakoak. tristurak airean flotatzen zuen, espaziontzietan grabitate faltagatik edalontzietatik ihes egindako 
isurkariek bezala. Ezereza nire buruan zegoen ideia bat besterik ez zen, existitzen zen ideia bat, mugagabetasun hartan flotatzen ari zena. 
2 (ekonomian) diru baten prezioa aske aldatu eskaintzaren eta eskariaren legearen arabera. Abuztuko 15eko 
Estatu Batuetako erabakiak hartu baino hiru hilabete lehenago, bere diruari flotatzen uztea erabaki zuen Bundesbank-ek. 
[3] airean flotatzen (3); uretan flotatzen (3); 
 
flotatzaile izond flotatzen duena, igeri dagoena. Gorputz flotatzaileak: horra solidoek igerian egoteko behar zituzten 
baldintzak aztertzeko Arkimedesek idatzi zuen idazlanaren izenburua! Naufragio asko eta larriak gertatzean bezala, non itsasotzarrak 
jarlekuak, zuakerrak, antenak, brankak eta mastak barreiatzen eta arraunak igerian eta bandera flotatzaileak itsas bazter guztietara 

jaurtitzen dituen. · Enuntziatua ezin da kontsideratu zenbait enuntziatu flotatzaileren metatze-emaitza edo zertzea. 
 
flotazio 1 iz flotatzea, igeri egotea. Nola egin baitzuen Arkimedesek, noiz eta formulatu baitzuen bere printzipioa, untzi eta 
belauntzien flotazioaren harroin dena. 

2 (ekonomian) diru baten prezioa aske aldatzea eskaintzaren eta eskariaren legearen arabera. Diru-politikak 
halabeharrez egin behar du aukera diruaren flotazioaren eta interes-tasak truke-tasen defentsarako erabiltzearen artean. Flotazio 
erabateko batek izan ditzakeen eragozpenak gorabehera, truke-tasa guztiz finkoko erregimen batera itzultzeak arrisku handia ekarriko 
luke. 1970eko hamarraldiaren hasieran, truke-tasak flotaziozko erregimenera igaro zirenean. Herrialde jakin batzuetako diruak dibisa 
merkatuetan libreki edo flotazio askean zebiltzan artean. 

3 flotazio marra/lerro Beste bi [zagi] kibitkaren endaitzetan ipini, gurpilen artean, gurtetxearen flotazio marrari eusteko. Zein dira, 
kritika horietatik, filosofia moralaren flotazio-marrari erasotzen dioten eztabaida nagusiak. Kontua da -erromantizismoaz ari garela, to, 
auzo oso bat erromantizismoaren flotazio lerroaren kontra- Pigallen bizi naizela orain. 
[3] flotazio marrari (3); diruen flotazioak (4)] 
 
fluido 1 izond jariakorra. Baina gorputz aldi berean garratz eta fluidoak ikusten badituzu, itsas ura bezala, ez da batere harrigarri. 
Gorputz fluidoko likidoek. Odolaren plasmak (hau da, globulurik gabeko osagai fluidoak) ez du oso ondo disolbatzen oxigenoa. 

2 iz jariakina. Baina gorputz aldi berean garratz eta fluidoak ikusten badituzu, itsas ura bezala, ez da batere harrigarri. Fluidoaren 
atzera-aurrerako mugimenduari esker. Hiesaren birusa lau fluidoren bidez kutsatzen da, fluido horietan egoten baita birusa kutsatzeko 
behar besteko kontzentrazioa. Gorputzeko fluidoen bitartez -odola, semena, baginako jariakinak eta amaren esnea- kutsatzen da. Nahiko 
lubrikazio txukuna eskaintzen dute gorputzeko fluidoek. Ingeniaritza kimikoaren eta fluidoen mekanikaren aldetik giltzurrunak erakusten 
duen maisutasuna inbidiagarria da teknologoarentzat, baina imitaezina. Ehun-geruza bat da urdail-mukosa, fluidozko kapa labain batek 
estalia. 

3 (hitz elkartuetan) Gaixoaren odola dabil mintzaren alde batean, eta dialisi-fluidoak beste aldean. Dialisi-fluidoan substantzia 
horrek duen kontzentrazio maila. Ura, sua, gorputz-fluidoak eta beste elementu batzuen sinbologia erabiltzen dituzte ikusleak buru-belarri 
sartzeko haiek proposatutako ekintza dramatikoan. 
 



fluktuatu, fluktua, fluktuatzen da ad gorabeherak izan. Zeren posesio unean bertan ere, maitaleen sugarra zalantzan eta 
noraezik fluktuatzen baita, lehenik eskuz ala begiz gozatu ez dakiela. 
 
fluktuatzaile izond gorabeheratsua. Eguraldiaren egoera eta aldaketek ezarritako baldintza atmosferikoen multzo 
fluktuatzailea. Zein klima dagokio gure eremu eta eskualde honi? bere baldintza mugikor fluktuatzaile horien artean dagokena. 
 
fluktuatze iz gorabeherak izatea. Honen aldaketaz jarduteko, urte mordoxka bateko fluktuatze horren aldaketari erreparatu 
behar zaio. 
 
fluktuazio 1 iz gorabehera. Erradiazio neto garbi hau da [...] klimaren beraren egitura, proportzio eta fluktuazioak egin eta 
mantentzen dituen faktore printzipala. Merkataritzako zikloak eguzkiaren irradiaktibitatean izandako fluktuazioen efektuak izan litezkeela. 
Industri jardueran fluktuazioak eragiten dituen faktore gisa. Gure unibertsoaren jaiotza [...] hasierako hutsaren baitako energia-
fluktuazio batzuen ondoriotzat hartzen da. 
2 (diruari buruz) Ez dutela tarifa igoerarik eskatu, «zerbitzuaren araberako fluktuazio-banda bat baizik». Horrenbestez, gehienez 
jota %15eko fluktuazioa izan dezakete Europako Batasuneko diru nagusiarekiko. Truke-tasen merkatuak dakartzan fluktuaziozko 
erantzunak bazter utzirik, ba al dago truke-tasen maila teorikoki definitzerik? 
 
flumetaxona iz abereak gizentzeko produktu kimikoa. Klenbuterola, flumetaxona, trenbolona, estradiola eta estanozola 
atzeman omen dizkiete, besteak beste. 
 
fluor iz halogenoen saileko gas hori berdaxka, pozoitsua (Fl; at. z. 9). Arrotza (xenoi delakoa) lipar batez bederen 
fluor bizi-bizi, gosekilarekin konbinatzea. Leihotik N-1 errepidean zehar zihoazen autoen fluorezko sega sentituz. Berde fluor koloreko 

tximistak. · Hotel merkeetako seinaleak fluor koloretan pitz eta hilka ari ziren. 
 
fluoratu izond fluora duena. Fiteroko urak kloruratu-sodiko sulfatatuak, fluoratuak, bromuratuak eta litinikoak dira eta 48,5 
graduko tenperaturarekin ateratzen dira lurretik. Klorinatoak, fluorinatoak, kloro- fluoratuak eta beste zenbait substantzia kimiko 
xurgatzen ditu Lemna Minor ur dilistak. 
 
fluoreszeina iz gai koloreztatzailea, laranja-kolorea. Test berezi batek -fluoreszeina-angiografiak- makulako edema 
kistiko txiki bat agerrarazi zuen. 
 
fluoreszente izond fluoreszentziak sortua. Argi fluoreszente bat pizten zenean, berehala aldatzen zen gelako gauzen 
argitasuna. Kandela luze bat fluoreszentea guardaren eskuan. Angiek erdizka ireki zituen begiak eta zozotuta begiratu zuen orratz 
fluoreszenteetara: 6'55 a.m. Iratzargailuaren begirada fluoreszentearen mehatxupean. Izar arrosa fluoreszentea. Kolore arrosa eta 
laranja fluoreszenteko besaulkiak, 60ko urteetakoak. Errotuladore fluoreszente batekin esaldiak azpimarratuko ditu 
2 iz hodi fluoreszentea. Sabaiko fluoreszenteak itzalita zeuden. Sukaldeko fluoreszentea erre zitzaiguan atzo guri. Gauetan 
paseatzera ateratzen zirela korridoreetan zehar, fluoreszente hotzen argipean. 
[3] argi fluoreszente (3)] 
 
fluoreszenzia iz gai batzuek, irrada bat jasotzean, argia igortzeko duten tasuna. Zelula hori teknika 
kromosomikoen fluoreszentziarekin egindako in situ hibridazioa, kasu edo teknika molekularren bidez aztertzen dute gero zientzialariek. 
 
fluoreztatu izond fluorez hornitua. Emakumearen hatsean hortz-ore fluoreztatuaren kutsua ezagun zen oraino. 
 
fluorhidriko izond fluor eta hidrogenoz osatua. Azido fluorhidrikoz eraso. 
 
fluorinato iz fluorez konbinaturiko produktu kimikoa. Klorinatoak, fluorinatoak, kloro-fluoratuak eta beste zenbait 
substantzia kimiko xurgatzen ditu Lemna Minor ur dilistak. 
 
fluorudo iz Normalean, urak duen fluorudo eta artseniko kopurua oso txikia da eta ez du inolako arazorik eragiten. Fluorudoak 
hezurretako arazoak eragiten ditu. 
 
fluximetro iz fluxuaren neurgailua. Lipar batean, horra aparatua desmuntaturik, termostatoa 800°C-ra graduaturik, 
edukiontziaren presio-gutxitzailea erregulaturik, fluximetroa bere lekuan kokaturik. 
 
fluxu 1 iz joan-etorria. Irakurleak, beraz, naturaren fluxuetan, honen botere ordenatuetan, barruko izan behar du. Erretinako 
fluxuak, azkenik, berebiziko garrantzia du joera honentzat. Mintzamenaren fluxuaren elementuen banaketa, propietateak eta egiturazko 
konbinazioak. Nire gogoaren fluxua larriagoa zen ordutik ordura. Hiru magnitude horiek, fluxua, intentsitatea eta luminantzia, argia 
emititzen duen objektuari dagozkio. Argi-fluxua gauza batek emititzen edo islatzen duen argi-energiaren kopurua da. Egun bizi dugun 
informazio-fluxua benetan ikaragarria da. Informazio-fluxuaren analisian 
2 (diruari buruz) Trukeen, inbertsioen eta kredituen fluxuen bitartez. Nazioarteko merkataritza- eta finantza-fluxuek. Ordainketa-
balantzeetan ageri diren fluxuak. Inbertsio zuzenek urtebete baino gehiagorako transferentzia-fluxu pribatu garbien erdia hartu dute 
1990-1996 aldian. Garapen-bideko herrialdeetatik kanpo hartutako erabakien mende geratzen dira Ipar-Hego kapitalen fluxuak gidatzen 
dituzten parametroak. 
[3] informazio fluxu (4); argi fluxua (4); finantza fluxuak (4)] 
 
flysch 1 iz Flysch hitza alemanetik omen dator, Suitzako alemanetik, eta lur labaina edo antzeko zerbait esan nahi omen du. Angelu 
eta Biarritz arteko mugan, [...] kobazulo bat dago labarretako flyschean, itsaso ertz-ertzean. Flysch turbiditikoa horma nagusiaren 
azpian, flysch turbiditikoa bigarren hormaren azpian, eta flysch turbiditikoa bi hormen inguruan. 



 
foball ik football. 
 
fobea iz Erretinan, kristalinoaren ardatzean ia-ia, dagoen sakonunetxo bat, bereziki hartzaile asko dituena, da fobea. Konoak fobearen 
inguruan dira batez ere ugari. Frogatuta dago, nolanahi ere, pertsonak "araka" dezakeela, begiak mugitu gabe, fobearen inguruan 30º-
tara dagoen ikusmen-eremu guztia. 
 
fobia 1 iz neurriz gaineko herra. Bere filiak nabarmentzeko, bere fobiak zehazteko. Bistakoa da hainbat filia eta fobia sortzen 
dituela frantziar bigotedunak. Norarena gertatu ondoren nolabaiteko fobia garatu nuen emakumeekiko. Burua ahulen zutenei korapiloa 
egin zitzaien burmuinean, ideiak dagokien ordenan elkartu ezin eta psikologoarenean bukatu zuten fobiak askatzen. Kunderaren fobia 
antikomunista zegoen tartean; eta fobia diot, jarrera politikotik edo ezinikusi hutsetik harago doan gorroto obsesiboa ageri duelako, 
ezaugarri patologikoak dituena; dena dela, fobia guztiek bezala izango ditu horrek ere bere arrazoiak, eta ez naiz ni erregimen estalinistak 
defenditzen hasiko. 

2 neurriz gaineko beldurra. Baserri giroko neska zintzo ongi hezi bat, obsesioez eta fobiez betea, dukesa bat bezain harro, eta 
neskametxo bat bezala gorriturik. 
[3] filiak eta fobiak (5)] 
 
fogeo 
1 fogeozko izlag bolbora hutsezkoa. Bederatzi bala eta fogeozko bakarra. 
 
foie 1 iz gibel orea. Hezurgabeturiko zerri-hankak foiez beteak jaten ari zen. 
2 foie-gras iz gibel orea. Etxe hartan, belaunez belaun, foie gras famatua maneatzen zen. Isil-isilik ari zen afariaren hasierako 
zizka-mizkak zerbitzatzen: kroketak, otarraintxoak, urdaiazpikoa, zainzuriak eta foie-grasa.Paper puska urdinez egindako azpi baten 
gainean botata, foie-gras ontziak eta kolore aldakorreko atun eta sardina latak ageri ziren. So egiten zien haragi bola arruntei, lutxoz 
egindakoei, foie-gras trufatuzkoei. 
 
foileto (orobat folleto) iz liburuxka; eskupapera. Turistentzako foiletoetako erretorika pastelero horrekin. Taula liburu 
batzuetan ageri zen edo folleto gisa. Minbiziari buruzko foileto bat. Postontzia foiletoz eta iragarkiz bete-bete eginda dago. 
 
foiletoi (orobat folletoi) iz eleberri melodramatikoa, irakurle ez jantzientzat idatzia. Singerren eleberri gehienak 
egunkari horietan azaldu ziren aurren-aurrenik, folletoi gisara. Gaua etxean igarotzen zituen eleberriak irakurtzen; foiletoiak, zenbait 
urtez egunkarietan argitaratuak. Gaur egungo telebistako foiletoietan bezala. Goenkale-ren arrakastaren ondoren beste foiletoi batzuk 
prestatu nahi zituzten, nonbait. Hego Amerikan grabatutako foiletoi merke eta makal horietako bat ari ziren ematen. 
 
foka 1 iz ugaztun itsas-lehortarra, aurpegia txakurraren antzekoa baina belarririk gabekoa, ilea motza eta 
gorputz adarrak igeri egiteko egokituak dituena (Fam. Phocidae) ik itsas. Iparraldeko itsasertza urtean bost 
hilabetez fokaz pil-pil jartzen da. Foken Uhartea laua eta hareatsua da: neguan ume egitera etortzen dira bertara fokak. ik fokakume. 
Orduantxe hasi zirela mundura ganoraz zabaltzen foka eta baleen aldeko kanpainak. Itsas hegi hauetara itsas urde edo foken bila jaisten 
dira. Era berean, fokak ehizatzeko «teknika krudelak» ere gaitzetsi dituzte. Animalien ongizaterako erakundeak foka ehizaren kontra. 
Igoeretarako foka-larruak erosteko pobreegi baikinen. Ur azalean haur bat zebilen gomazko foka batekin jolasean harro-harro. 

2 (erkaketetan) Antartikako pinguinoak bezain inozo, Groenlandiako fokak bezain zoriontsu. 
 
fokaki iz foka haragia. Ez noski erdi txerriki erdi fokaki ontzen genituen hestebete haiekin, bere baleontziak baino arrain kirats 
handiagoa zuten eta. 
 
fokakume iz fokaren umea. Bere ondoan, fokakume batzuk ageri ziren hilda, euren larru zuria odoletan gorriztatuta. 
 
fokal 1 izond fokoarena, fokoari dagokiona. Lauzpabost segundoren buruan niniak distantzia fokala kalkulatzeari ekin zion. 
Txirotasun eta miseriaren aurrean distantzia fokala kalkulatzen hasten diren argazkilari horiek egiten duten tankerako erreportaia egiten 

ari zen: kakaputa bat. · Esklerosis mesialak eragindako epilepsia fokal tenporal sintomatikoa dutenei. 
2 distantzia fokala. Filmatzeko zoom-a (fokala aldatuz joan daitekeen objektiboa) azaldu zenean. Kamerak, eta argazki-makinak 
berdin, izugarri bihurritu dezakete perspektiba (oso fokal luzeak edo oso laburrak erabiliz, besterik ez bada ere). 
 
fokalizatu, fokaliza, fokalizatzen du ad fokura zuzendu. ik fokatu 3. Argazkia interpretatzean, edozein entzule izan 
daiteke begiradaren muina nik baino hobeto fokalizatuko duena. Izan ere, hainbeste jende batera lehiatzen ikustea «kirol profesionalak 
daukan ikusmira fokalizatutik urrun gelditzen da». Berria Interneten fokalizatu da, nahita. 
 
fokatu, foka(tu), fokatzen 1 du ad fokua doitu. Atzera berriro betaurrekoak jantzi, eta kristalaz bestaldekoa fokatzen duk, 
eta tartekoa lausotuta geratzen zaik. Berak gurpiltxoak jirarazi zituen, argazkimakina bat fokatzen ariko balitz bezala. Kosta egiten 
zitzaidan begiak fokatzea... Haasek mugimenduak eskaintzen zituen aukeren inguruan ikertu zuen beti, eta argazkiak gaizki fokatzeko 
teknika garatu zuen. Muskulu txiki batzuek fokatzen dute begiko kristalinoa. Begiek ez baitzizkioten artean zehatz-mehatz fokatzen 
gauzak. 

2 begia, kamera bat, argi foku bat... jomugara zuzendu. Irudiaren erdigunea zehazki fokaturik badago, irudiaren ertzak 
lausoturik agertzen dira; aberrazio esferikoa esaten zaio teknikoki akats horri. Cesar Telleriak largabistak hartu eta [...] leihoa fokatu zuen 
berriro. Pasealekuko bankuetan zirrika ari ziren bikoteak fokatzen. Gauaren erdian aitak iratzarri gintuen, eta, linterna batekin, putzuaren 
erdian zegoen harri zapal baten gainean zegoen igela fokatu. Teleobjetiboarekin saio batzuk egin eta gero, sarrera fokatu zuen behin eta 
berriz. 
3 irud ik fokalizatu. Bere egitekoan zein fokatuta zegoen ikusteak biziki ematen zion atentzioa Olatzi. 

4 (era burutua izenondo gisa) Narraziozko irudietan koadratzea ikuspen subjektibo, "fokatu" bat islatzeko baliagarri egiten duen 
orori. Ez dago garbi arreta hiper-fokatu hori -estu bezain zorrotza- autismoko fenomeno primarioa den. 



 
fokatze 1 iz fokua doitzea. Kamera modernoek fokatze automatikoa izaten dute askotan. 
2 kamera bat, argi foku bat... jomugara zuzentzea. Arreta zentrala, ikusmen-eremuko alderdirik garrantzizkoenetan fokatze 
gisako bat. Foku-zehaztasunik ezaren beste kausa bat hau da: fokatzegaitasun desberdina duela objektiboak kolore bakoitzerako; 
aberrazio kromatikoa esaten zaio efektu horri. 
 
foke iz masprezan bermatzen den itsas oihal triangeluarra. Jaso berri zuten foke bat baldarki higitzen ari zen haizeak 
bultzaturik. 
 
foku (112 agerraldi, 37 liburu eta 29 artikulutan; orobat foko 37 agerraldi, 19 liburu eta 8 artikulutan; Hiztegi 
Batuan foku agertzen da) 1 iz proiektorea, argi bizia. Formikazko altzari zuriak eta sabaitik zintzilik zegoen foku handi 
bat. Foku elektrikoen dirdai zurbila. 500 watioko fokuekin. Argi-foku ikaragarrien pean. Argi-foku mugikor batek jarraitu zion haren ibai 
ertzerainoko ibilbideari. Zigarro kea, foku-argiak, mozkor-jendea, tzunda-tzunda musika. Proiektagailu baten fokua piztu zen. "Horiek dira 
lekukoak", gaineratu zuen fokuak piztuta zeuzkan jeeparen aldera begira. Fokuek argiztaturiko abeslaria. Fokuen argiek zerrenda luze 
eta geldia osatzen baitute haren bi aldeetan. Esku-argiaren foku hotzak gelako altzariak azaldu zizkidan. Linternaren fokuaz papera 
argiturik. Artean fokoz kanpo samar zegoen, baina argi ageri zen absoluzio moduko bat nahi zuela nigandik. Foku indartsuak jarri berriak 
zituzten kanpora begira. 

2 irud Bakoitzak taxutzen du bere errealitate-eredua, aukera eginez bere esperientziako gorabeheren artean, adierazgarrien deritzenetan 
jarriz fokua eta bazterrean utziz interesik gabeko iruditzen zaizkionak. Fokoa Euskal Herrian jarri behar dela argi utzi zuen Ibarretxek, eta 
ez Madrilen. 
3 sistema optiko batean zeharko izpiak biltzen diren gunea. Foku-zehaztasunik ezaren beste kausa bat hau da: 
fokatzegaitasun desberdina duela objektiboak kolore bakoitzerako; aberrazio kromatikoa esaten zaio efektu horri. Objektiboaren irekierak 
ezartzen du foku-sakonera, oso garrantzizkoa argazkigintzan. Irekiera txikia izanez gero, objektuek foku zehatza izango dute, batzuk 
kameratik hurbil eta beste batzuk urrun egonagatik. Erretratuak egiteko, hobe da irekiera handia erabiltzea, hondoa fokutik kanpo gera 
dadin. Objektibotik hurbilago lortzen du fokua argi urdinak, argi gorriak baino. 
4 gunea. Gaixo behartsuei arreta eskaintzea, zergatiei eta foku patogenoei buruzko ikerketa. Foku patologikoa detektatzeko. 
Gaixotasunen maiztasunari buruz, kutsatze-fokuei buruz, lanbide-gaixotasunei buruz. Atentzio fokua ez zegoen, ez niretzat behintzat, 
bandera harro erakusten zuten gazteengan. Ez da eragiketa sail baten foku konstantea, mugiezina, bere buruaren berbera, enuntziatuek, 
txandaka, diskurtsoaren azalean aditzera emango luketena. 

5 foku luzera. Foku luzeko gure argazki makinek 

6 foku luzera ik distantzia 6. Lente lau batek foku-luzera luzea du, eta, erdialdean sabelduxeago den leiar batek, berriz, foku-
luzera laburra. Argazki-kamera merke baten objektiboa f/16koa izan daiteke; horrek esan nahi du foku-luzeraren 1/16 dela objektiboaren 
irekiera. Kamera batean, finkoa da objektiboaren foku-luzera, eta, fokua infinituan jartzen denean, foku-luzerarena bera izan behar du 
objektiboaren eta filmaren arteko distantziak, irudi garbia lortuko bada. 
[3] foku luzera (8); foku txiki (3); fokuen azpian (16)] 
 
fokutzar iz adkor foku handia. Buchenwalden bertan laugarren eguneko gauean, fokutzarrekin argiztaturiko plaza itzelean. 
 
folio 1 iz gutxi gorabehera 32 cm luze eta 22 cm zabal den paper orria. Zenbait egunetan folio erdi bat baino 
idazteko gauza ez zela aitortu zuen. Hasieran folio zuriak eszitatu egiten ninduen, kitzikatu egiten zuen nire irudimena. Nekez heldu 
nintzen lauzpabost folio zirriborratzera. Folioz beteriko karpeta lodia. Eskuz izkiriatutako hogei bat folio besterik ez zuen. Iitzuli denean 
folio idatziak erakutsi dizkio aita Estanisi. Zenbait egunetan folio erdi bat baino idazteko gauza ez zela aitortu zuen. Hamasei folioko 
hitzaldi bikain, zorrotz eta eruditoa. Bost folioko idazlan bat. Folio tamainako liburu bat. 

2 in-folio folio tamainakoa. Eta litezkeen formato guztietan: frantses erara, italiar erara, in-planoak, in-folioak, in-quartoak, in-
octavoak. sei liburuki in-folio betetzeko lain. 
[3] folio erdi (4); folio zuri (4); folio zuriak (3); folio erdi bat (3)] 
 
foliolo iz hostoxka, hosto elkartuen zatietako bakoitza. Ez dago zientziarik foliolo baten tegumentuarenik, zelula baten 
filamentuenik, odol-zain baten makodurarenik, aztura baten maniarenik, aiurri baten gorabeherenik. 
 
folk 1 iz folklorean oinarrituriko musika. Folk dantzak. Kilema folk bandak. Folk musikarekin mugak gainditu. Musika, 
loreak, folk jantziekin gizon-emakumeak. Askotariko folk doinuak Getxon. Folk kutsuko balada. Jazzari pop edo folk dosiak sartzeko gai 
da. Popa, rocka, folka, jazza... Euskal folkaren erritmoak. Jimi Hendrixek folk elektrikoa egiten zuen... Berak eta bere folk leunak 
lortutakoa ez zen makala izan. Getxoko Nazioarteko Folk Jaialdiak. 

2 pounk-folk ik punk 6. 
[3] euskal folk (4); folk banda (3); folk doinuak (5); folk jaialdia (6); folk jaialdiak (5); folk jaialdian (3); folk jaialdiaren (3); folk musika (7); folk 
musikaren (3); folk musikari (4); folk rock (10); folk talde (7); folk taldeak (4); nazioarteko folk (3) 
benetako folka (3)] 
 
folklore iz herri ohituren, azturen edo sinesteen jakintza; herri jakin baten ohituren azturen edo sinesteen 
multzoa. Folklorea bost axola niri. Euskal folkloreko Basajaunaren edo Tibeteko Yetiaren moduko izakia. Ingalaterrako folklorean 
ere, birsortzea eta ernaberritzea pizten zituen zuhaitza omen zuten lizarra. Torrelavegako Folklore Eskolan hezi dira. Beltzen kultura, 
musika eta folklorean hazi zen. Haren arima blaiturik bide zegoen folkloreko kontakizunez. Gertuago zegoen folkloretik, etnologiatik, 
atabismotik. Folklore-aditu amerikarrak [...] hasi ziren kontzeptu hau erabiltzen. Portugaleteko Folklore Jaialdia, Europari so. 
[3] euskal folklore (3); folklore jaialdia (8); nazioarteko folklore jaialdiak (3); euskal folklorea (5); euskal folklorearen (3); euskal folkloreko (3)] 
 
folklorekeria iz folklore adierazpen hutsala. Ez da folklorekeria. Nire asmoa hurbilago omen dago folklorekeriatik, 
gizartea eta gizakiak ikertzen dituen zientziatik baino. 
 
folklorezale izond folklorearen zale dena. Juan Antonio Urbeltz, donostiar folklorezaleari. Istoriotxo moralizatzaile eta 
folklorezalea proposatzen digu autoreak. 
 
folkloriko izond folklorearena, folkloeari dagokiona. Betiko irudi folklorikoetan kokatzen gintuzten besteek... São 
Pauloko barrenaldeko beste abeslari folkloriko batzuk. Ez dela, alegia, bitxikeria folkloriko hutsa, zerbait unibertsalagoa baizik. 



Andaluziako kulturaren manipulazio folklorikoaren kontrako jarrera estetiko eta soziala erakutsi zuen. Ustez folklorikoak ziren jantziez 
apainduriko emakumeak. Geure antzinako euskal txilbor mitiko aratz parerik gabekoari mirespen erlijioso-folklorikoz begira beti. 
 
folklorikoki adlag era folklorikoan. Abertzaleak dira folklorikoki. 
 
folklorismo iz folklorerako joera. Ikuskizunarekin Andaluziari atxikitako «pandereta eta folklorismo irudia» uxatu nahi duela 
azaldu du Tavorak. Soldaduska egiten ari zela idatzi zuen lanak pertsonaia-nobelari hasiera eman zion, aurreko folklorismotik urrun. 
Folklorismorako eta jatorrismorako joera obsesiboa. 
 
folklorista iz folklore gaietan aditua. Testu hau Barandiaran, Azkue eta beste folklorista batzuek bildutako tradizioetatik 
abiatuta idatzi dut. Oroit zaitez lurra Ama Lurra dela folkloristentzat eta ekologistentzat, beste izenez Natura deitzen duten zerako zera 
hori. Frantses folklorista baten arabera, uraren ahalmen sendatzailea munduan kasik onartuen eta zabalduen dagoen sinesmena da 
industrializazio aurreko kulturetan. 
 
folklorizatu, folkloriza, folklorizatzen du ad folklore osagai bihurtu. Euskal kultura folklorizatzea zuten xedea, 
bizitik ateratzea. Gu, aldiz, iparraldekoak folklorizatuak garela iruditzen zait beren begiradan. 
 
folklorizazio iz folklorizatzea. Euskal kulturaren folklorizazioa salatzen du. 
 
folky izond folk girokoa. Hotelaren inguruko jatetxe folky batera goaz. 
 
folkzale izond folkaren zale dena. Ea hurrengo bisitan [...] folkzaleek kalitatea non dagoen asmatzen duten. 
 
fonazio iz (fonetikan)ahoskuntza, ahots igorketa. Fonazioaren mekanismoa. Baina nolanahi ere, fonazioak inplosio eta 
esplosio segida bat izatea eskatzen du, eta hau da silabazioaren baldintza funtsezkoena. Burmuinak fonazio organoei bultzada bat 
bidaltzen die. Fonema mota guztiak zehaztuak gertatuko dira, fonazio ekintza guztiak zehazten direnean. 
 
fonda iz ostatua. Hotelak badira hemen eta "fondak" eta aski da bar batean galdegitea ohe bat badenez jakiteko. Espainiako hirietan 
anitz venta dago, erran nahi baita anitz taberna, zenbait posada, erran nahi baita zenbait ostatu, eta arras fonda guti, erran nahi baita oso 
hotel guti. 
 
fonderia iz galdategia. Fonderiako burdinagileek txorrukotan metatuak zizkieten urtuketa-moldeetan erabili lurra. Agur egin die 
norbaitek fonderiatik ibaiaren portu sarreran, labeak ezin inoiz itzali, garretan egon behar dute igandeetan ere. Kiratsa zetorren arrotik, 
paperolaren gernu karmina fonderiaren berotasun itogarriari gain hartuz. 
 
fondo 1 iz (Hiztegi batuak funts hobesten du) funtsa, erakunde baten liburuen, agirien edo artelanen 
multzoa. Azken berrikuntzen farfaila atzean utzi eta fondoko liburuen bila hasi naiz. ik funts 6. Oso fondo interesgarriak, Norminharen 
bildumakoak. Berlinen ikus daitezke egunotan AEBetako museoaren fondoak MoMA Berlinen izenburuko erakusketan. Euskal Zinemaren 
Eguna Euskadiko Filmategiko fondoetako film baten emanaldiarekin hasiko da. 

2 diru funtsa. Dena fondo batean gordetzen ari dira, baina fondo horretan 700 milioi besterik ez dago. ik funts 3. Ehun eta hogeita 
hamar mila libra inguru fondo publikoetan. Udalak fondo berezia lortu zuenez Gobernutik. Naturarako Mundu Fondoak arrantza 
mugatzeko eskatu die Norvegia eta Errusiako Gobernuei. 

3 hondoa. Panelaren fondo ilunean doi-doia nabaritzen ziren kontinenteetan. Fondo ilunean nabarmen ebakitzen zirela. 
4 mamia. Hizkuntzan formak fondoak baino garrantzi handiagoa duela. 
[3] haurren laguntzarako fondo (3) 
haurren laguntzarako fondoak (4); mundu fondoak (4); naturarentzako mundu fondoak (3); populazio fondoak (3)] 
 
fonema 1 iz hizkuntza baten hots sistemaren barnean berezi eta bereizgarri gertatzen diren banakoetako 
bakoitza. Fonema baita hotsaren errealitate linguistikoa. Bloomfieldarrentzat, bestalde, banaketa edo distribuzio osagarrian azaltzen 
ziren hotsen sailkapen-tresna zen fonema. Beraz, garbi dago hizkuntzalaritzaren historian gorabehera handiak izan dituen kontzeptua dela 
fonemarena. Beste horrenbeste esan liteke /S/ fonemaren [S] eta [´z] aldaerak analizatzean. Formaldatzen dena fonema bat da; 
hortaz, gertakari bakartua da -gertakari diakroniko guztiak bezala-, fonema hori agertzen den hitz guztiak era ber-berean aldatzea ekarri 
ohi duena. Fonemen osagai bereizleak. 

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik fonemiko; fonologiko. Hizkuntza guztiek fonema-kopuru mugatu bat baitute. 
Adibidez, ingelesdun askorentzat, /aneim/ fonema-hurrenkera era bikoitz batean uler daiteke, bai a name "izena" eta bai an aim "xedea" 
bezala. Morfema-kateak fonema-kate bihurtzen dituen erregela morfofonemikoen hurrenkera bat. Garbi dago fonema-sistema 
hizkuntzaren fonologiari dagokiola. Badakigu afrikatuak dituzten hizkuntzek herskariak ere izaten dituztela bere fonema sailetan. 
Euskararen fonema bilduman. 
[3] fonema hurrenkera (14); fonema kopuru (3); fonema taldea (3); lehen fonema (3); behin behineko fonema (4) 
bokal fonemak (4); fonemak eta morfemak (3); irekierako fonemak (3)] 
 
fonemika iz fonologia. Idatzi honek sintaxi egitura du aztergai, bai zentzu zabalean (semantikari kontrajarriaz) eta bai zentzu 
estuan (fonemikari eta morfologiari kontrajarriaz). Hizkuntz mailak, hala nola fonemika, morfologia, edota sintaxia, gramatikak egiteko 
eskaintzen diren tresna deskribatzaileak dira batez ere. Oraindik konpontzeke daudelako beheragoko fonemika eta morfemika-mailetako 
arazoak. Fonemikako analisi baten hautapenerako goiko mailetako hausnarketak, bai morfologiakoak, osagai-egiturazkoak, edota 
formaldatzeenak, beharrezkoak izan litezkeelako ideia eztabaidatzen da bertan. 
 
fonemiko izond fonemarena, fonemena. ik fonema 2. Euskaraz, berriz, afrikatuek nortasun bereziko sail fonemikoa 
osatzen dute. Gramatika osatzeko, morfema horien egitura fonemikoa adierazi behar dugu. Alde horretatik, idazkera alfabetikorik 
fonetikoena ere idazkera fonemikoa da, ez direlako hots guztiak islatzen, linguistikoki bereizten direnak baizik. Euskaraz igurzkari guztiak 
maila fonemikoan ahoskabe izatea fortitio paradigmatiko baten emaitza da. Aurkakotasun fonemikoak. Bereizkuntza ortografikoak 



gehienez ere fonemikoak direla. Ezetz jakingo du, eta egitasmo hau hitzez hitz beteko badu, analisi fonemiko bera egotziko die, okerra 
dena. Belartasun hori euskaradunok ez entzutea eta, hartara, ez-fonemikotzat hartzea gauzen analisi fonologikoaren alorrekoa da. 
[3] ezaugarri fonemiko (3) 
bereizkuntza fonemikoa (7); bereizkuntza fonemikoa erabakitzeko (3); egitura fonemikoa (3) 
aurkakotasun fonemikoak (3) 
maila fonemikoan (4)] 
 
fonemikoki adlag fonemen aldetik. Esaldi bi fonemikoki ezberdinak dira, bakarrik esanahiaren aldetik ezberdinak badira. 
Baina badira esaldi-banakoak fonemikoki ezberdinak direnak esanahiaren aldetik berdinak (sinonimoak) izan arren, eta badira esaldi-
banakoak fonemikoki berdinak eta esanahian ezberdinak (homonimia) direnak. 
[3] fonemikoki ezberdinak (7)] 
 
fonemikotasun iz fonema izateko nolakotasuna. Kontsonante hasperendunen fonemikotasunak (bestela esan, erabilera 
linguistikoak). Zubererazko [y] bokalaren fonemikotasunaren inguruko gogoetetan. 
 
fonetika iz hizkuntzalaritzaren adarra, hizkuntza-hotsak eta hauen ezaugarriak aztertzen dituena. ik 
fonologia. Esan daiteke fonetika akustikoa fonetika artikulatorioaren osagarri dela. Liburu eta artikulu on asko dago fonetika eta 
fonologiaren alorrean. Lexikoan ez ezik, fonetikan eta intonazioan ere izaten dira aldeak. Oker liteke, ordea, fonetika unibertsala dela eta 
fonologia hizkuntza bakoitzak berea duela sinestea. Euskararen fonetika legeak. Fonetika Historikoaren lanak ahanzturaren zakuan galdu 
dira. 
[3] fonetika aldetik (3); fonetika eta fonologia (17); fonetika eta fonologiaren (5); fonetika fonologien (4); fonetika fonologiezko (4); fonetika mailako 
(3) 
fonetikaren aldetik (3); fonetikaren eta fonologiaren (9); fonetikaren ikuspuntutik (3) 
oharmen fonetikaz (3)] 
 
fonetikari (orobat fonetikalari) iz fonetikan aditua den hizkuntzalaria. 1932an Trubetzkoy-k, Pragako Zirkulukoen 
ordezkari, Forchhammer fonetikariari idatzi zion eskutitza. Fonetikari eta fonologialariok bereziki ahalegindu beharko genuke hori 
argitzen. Hotsaren ezaugarri fisikoen ezagutzarako, ezinbesteko zaizkio fonetikariari azken aldian ordenagailuen iker-eremuan arras 
aurreratu diren tresnabidezko teknikak. Fonetikariak fonologiaren emaitzak ezagutu behar ditu eta aintzakotzat hartu. Normala da 
fonetikariak hizketa-hotsaren alderdi artikulatorioa aukeratzea sistemaren oinarritzat. Fonetikarien laguntza gehiago behar du fonologiak 
horrelako galderei zintzo erantzuteko. Liburu berezietan eta batez ere fonetikalari ingelesen obretan, mintzairaren hotsei buruzko 
azterketa zorrotzak aurki daitezke. 
[3] forchhammer fonetikariari (3)] 
 
fonetiko izond hizkuntza-hotsei dagokiena. ik hots 5. Kantari horrengan azaleko baldintza fonetikoak ezaugarri fonemiko 
oinarrizkoen gainetik nagusitzen direla. Hots horien tasun fonetiko guztiak ez dira nahita egiten. Euskararen deskripzio fonetikoetan. 
Alde horretatik, idazkera alfabetikorik fonetikoena ere idazkera fonemikoa da, ez direlako hots guztiak islatzen, linguistikoki bereizten 
direnak baizik. Esan liteke transkripzio fonetikoa historiarik, testuingururik eta adinik gabeko idazkera dela. Nazioarteko Alfabeto 
Fonetikoa. Nazioarteko Elkarte Fonetikoaren eskuliburua. 
[3] aldaketa fonetiko (14); aldaketa fonetiko bat (4); bilakaera fonetiko (4); ezaugarri fonetiko (3); gertaera fonetiko (8); lege fonetiko (3) 
aldaketa fonetikoa (7); alfabeto fonetikoa (3); antzekotasun fonetikoa (3); arrazoi fonetikoa (3); desberdintasun fonetikoa (3); fenomeno fonetikoa 
(7); nazioarteko alfabeto fonetikoa (3); transkripzio fonetikoa (4); zio fonetikoa (4) 
aldaera fonetikoak (3); aldaketa fonetikoak (13); aldakuntza fonetikoak (3); bilakaera fonetikoak (4); fenomeno fonetikoak (9); ikur fonetikoak (6) 
transkripzio fonetikoan (3) 
aldaketa fonetikoaren (3); bilakaera fonetikoaren (4) 
aldaketa fonetikoei (3) 
aldaketa fonetikoek (5) 
aldaketa fonetikoen (8)] 
 
fonetikoki adlag fonetikaren aldetik. Hizkuntza fisikoki, fonetikoki, kanporatzen eta jasotzen dugu eta, hori egin ahal izateko, 
gaitasun fonologikoa dugu. Dudarik gabe, hainbatik hainbatean fonetikoki silaba azentudunen eta azentugabeen arteko desberdintasuna 
erlatiboki txikia izateak lagunduko du azentuak nortasun linguistikorik ez izate horretan. Batak (markatuenak) amore ematen du, nolabait 
esan, besteak (fonetikoki onenak) iraun egiten du. Fonetikoki deskriba ezin daitezkeen salbuespen-zerrendak Bigarren hizkuntzaren 
ahoskera: fonetiko-fonologikoki zer gertatzen den, sortzen diren galderak. 
 
fonetikotasun iz fonetikoa izateko nolakotasuna. Oharmena eta hots/fonema erlazioaren fonetikotasunaren kaltetan eta 
pare minimoen erosotasun mekanikoaren mesedetan 
 
fonetismo iz hizkuntza edo dialekto baten hots berezitasun eta ezaugarriak. Bokalak batzerakoan sortzen diren 
fonetismoak. Fonetismo horiek onartu egin daitezke "eskualdeko euskalkian" dihardugunean. Tokian tokiko fonetismo bereziak. 
 
fonetista iz fonetikalaria. Hortaz, fonetistak arreta handiz bereiziko ditu berrikuntza guneak [...] eta kutsatzeko inguruak. 
 
fonia iz irratitelefonia edo telefonia. Ez genuen galderarik egin nahi, bagenekien ez zela posible, foniarik gabe geldituak ginen. 
Eta debiletaren kontra lehertua foniako portatilaren zati bat. 
 
foniatra iz foniatrian espezialista den medikua. Historia hau gurasoek mila aldiz kontatu izan diete bai beren lagunei, bai 
andereño, irakasle, psikologo, foniatra eta orientatzaileei ere. Foniatrarengana eramango dute. 
 
foniko izond hotsei, bereziki hizkuntza-hotsei, dagokiena. ik hots 5. Hizkuntzak kontzeptuen mundua eta gai fonikoa 
tankeratzen dituela. Baina badakigu kate fonikoaren lehen ezaugarri lerro gisakoa izatea dela. Hizkuntza baten banako fonikoak ezagutu 
ahal izateko, ez da ezinbestekoa horien kualitatea zehaztea. Hor, elementu foniko berak bi balio desberdin ditu, eta horrenbestez, bi 
hizkuntza elementu desberdin ditugu. -Erotika fonikoan, hortxe zegok koxka. 
[3] desberdintasun foniko (3); gai fonikoan (3); gai fonikoaren (6); elementu fonikoen (3); 
 
fonikoki adlag ahotsen aldetik. Erradikalak eta erroak desberdinak izaten jarraitu dute, nahiz diren biak fonikoki elementu bera. 
Fonikoki izaerarik ez badu ere. 



 
fonoestilistika iz fonetikaren adarra, estiloaz aritzen dena. Bestalde, fonoestilistikaren eremuan ahultze edo lenitioek 
hotsen ebakera ahalegin artikulatzailearen aldetik errazten dutela gogoan hartuta. Fonoestilistika arazoek ikerlarien arreta gutxiago jaso 
dute beste batzuek baino. 
 
fonoestilistiko izond fonoestilistikari dagokiona. Hor sortzen da aldagarritasun fonoestilistikoa. Bilakabide fonologikoak 
zailtasun fisikoei aurre egiten dieten ordezkatzeak direla gogoan hartuta, ongi uler daiteke hizketaren aldakortasun fonoestilistikoa. 
Bilakabideen emankortasunaren eragileen artean, baldintza fonoestilistikoak, ingurune fonikoaren eta bestelakoen interferentzia, 
hiztunaren alfabetatze maila, eta abar eta abar daude. 
 
fonoestilistikoki adlag fonoestilistikaren aldetik. Aintzat hartzekoa da arazoa, besteak beste, hautazko bilakabideak 
bakarrik erabil daitezkeelako fonoestilistikoki. 
 
fonografia iz (hitz elkartuetan) fonografiarena. ik fonografiko. Nazioarteko fonografia industriaren arabera, 2002ko 
lehen sei hilabeteetan disken salmentak %11,2 egin zuen behera, 2001eko datuekin alderatuz 
 
fonografiko izond fonografiari dagokiona. ik fonografia. Hizkuntza guztien erakuskari fonografikoen bilduma bat. 
Hizkuntza guztien erakuskari fonografikoen bilduma bat. Industria fonografikoaren egoera eta merkatuari buruzko azterlan bat egin. 
Industria Fonografikoaren Nazioarteko Federazioak. 
 
fonografo 1 iz soinuak eta ahotsak zilindro batean grabatzen zituen tresna, grabaturikoa berremateko gai 
zena. Edisonek 1898an egindako fonografo bat. Handik denboraldi batera, zilindrozko fonografoaren asmatzaileei eskaini zien koadroa, 
Edison-Bell-i. Garai hartan ez zen zinematograforik ez fonograforik. Madeleinek fonografoaren manibelari eragiten dio. Fonografoaren 
ordez Berliner-ek asmatutako gramofonoa jarri zitzaion aurrean Nipperri. Oroitu egiten naiz, batez ere garai hartan Marielexako jende 
nagusia asko ikaratu ohi zelako irrati edo garaitsu haietan ezagutu zen fonografoaren soinu haiekin, gizonik inon ageri ez eta inbutu haien 
barruan zer sorgin ote zegoen! 

2 gramofonoa. Fonografoaren platerean. Fonografoko diskoen atzean. 
 
fonologia 1 iz hizkuntzalaritzaren adarra, hizkuntza hotsak ez berez, baizik hizkuntzan zertzen dituzten 
betekizunen ikuspuntutik aztertzen dituena. ik fonetika. Euskararen fonologian. Fonetika unibertsala dela eta fonologia 
hizkuntza bakoitzak berea duela. Fonetika ezin da fonologiatik banakatu. Fonologiaren fonetikarekiko beregaintasuna aldarrikatzea. 
Fonologia Naturalaren teoriari jarraiki. Fonologia Sortzailea edo Generatibista, orain "klasikoa" deitzen dena da. Fonologiazko 
eztabaidetan, naturaltasuna beti egon da, gehiago edo gutxiago, fonetikarekin lotua. 

2 (hitz elkartuetan) ik fonologiko. Fonologia sistema batez oro har jabetzeko. Substratu euskaldunaren inguruan fonologia 
mailako oharrak bildu zituen. Fonologia hatsapenak. Fonologia motak. Fonetika-fonologien eremuan. 
[3] euskal fonologia (5); fonetika eta fonologia (17); fonologia atala (4); fonologia lexikoa (3); fonologia naturala (3); fonologia naturalaren (4); 
fonologia sortzailearen (3) 
euskal fonologian (4); naturaltasuna fonologian (8) 
fonetika eta fonologiaren (5); fonetikaren eta fonologiaren (9); fonologiaren aldetik (3); fonologiaren historian (6) 
hizkuntzaren fonologiari (3) 
fonologiazko lan (3) 
 
fonologialari 1 iz fonologoa. Nolabait esan, fonologialariak txandakatzeak aurkitzen ditu eta ordezkatzeak proposatzen. 
Fonetikari eta fonologialariok bereziki ahalegindu beharko genuke hori argitzen. Nire fonologialari-heziketan. Pragako eta Estatu 
Batuetako fonologialariak. 
2 (izenondo gisa) Esker mila, halaber, Gorka Elordieta lankide fonologialariari bere iruzkinengatik, bere eztabaida gogoagatik. 
 
fonologiko izond fonologiari edo fonemei dagokiena. ik fonema 2; fonologia. Hizkuntza fisikoki, fonetikoki, 
kanporatzen eta jasotzen dugu eta, hori egin ahal izateko, gaitasun fonologikoa dugu. Ez da ahaztu behar, dena dela, [i] bokala sabaikari 
edo palatal deitzeak analisi fonologikoari dakarkion onura praktikoa. Idazkera fonologikoak beti ikur batez saiatu behar du irudikatzen 
ahozko katearen elementu bakoitza. Bilakabide edo prozesu fonologikoa hots edo hots andana baten lekuan beste hots edo hots andana 
bat ipintzen duen ordezkatzea da. Sistema fonologikoa batez ere fenomeno soziala da, gramatika bezalaxe. Orotariko sistema fonologiko 
unibertsala. Hizketaren unitate diskretoen kateatze fonologikoa. Garbi dago, halaber, [/f/] ongi txertatu dela kontsonante sailean eta 
hizkuntzaren dinamika fonologikoan. 
[3] bilakabide fonologiko (5); ezaugarri fonologiko (3); mota fonologiko (3); bilakabide fonologikoa (3); sistema fonologikoa (9); hizkuntzaren sistema 
fonologikoa (3); eratorpen fonologikoaren (3); bilakabide fonologikoen (5)] 
 
fonologikoki adlag fonologiaren aldetik. Fonetika ekoizten dugula, baina fonologikoki funtzionatzen dugu. Bigarren 
hizkuntzaren ahoskera: fonetiko-fonologikoki zer gertatzen den, sortzen diren galderak. 
 
fonologo iz fonologian aditua den hizkuntzalaria. Fonologoek, gehienetan, hots guztiak [...] artikulatu ahal izateko arauak 
ematen saiatzen dira. Fonologo ingelesek. Fonologo asko eta asko fonazio ekintzan saiatzen dira bakar-bakarrik, hau da, organoek 
(laringeak, ahoak eta abarrek) hotsak sortzeko ekintzan, eta alde batera uzten dute akustikoa den guztia. Hizkuntzalariak ez du fonologo 
amorratua izateko inolako beharrik. 
 
fonotaktika iz hotsak elkarren ondoan gertatzeari dagokiona. Esaterako, garai bateko euskararen fonotaktikak ez bide 
zuen onartzen hitzak dardarkariz hastea. 
 
fonotaktiko iz fonotaktikarena, fonotaktikari dagokiona. Hizkuntza baten baldintza fonotaktikoek adierazten dute zein 
hots-bilkura gerta daitekeen hizkuntza horretan eta zein ez. Badirudi gure paradigman, hizkuntzaren hots-osagaiaren memorian, alegia, 
bilkura-aukerak (fonotaktikoak) ere gordetzen ditugula. 
 



fonoteka iz magnetofono bidezko grabazio bilduma; grabazio horiek gordetzen eta zaintzen diren tokia. 
Baina onena, fonotekako bilduma: ikaragarria zen. Proiektuak Euskararen Fonoteka du izena, eta bertan bi milatik gora grabazio antolatu 
dira. Donostiako Koldo Mitxelena kulturuneko fonotekan. Euskadi Irratiaren fonotekan. Fonotekak, bideo-filmotekak. 
 
football (orobat foball) iz futbola. Aviron Bayonnais football taldeko entrenatzailearen ahotik. Larunbatean, aratsaldean 
Gantxiki barnean football lehiaketa. Hurrengo igandeko football partidari buruzko Joeren ohar batekin amaitzen da narrazioa. Kristaletik 
ikusi zituen amerikar football-aren irudiak. Eta azkenerako, hara neu ere, futbolari begira, edo gure aitxitxak esaten zuen bezala, 
foballari begira. Ditxosozko foballa! 
 
footing 1 iz lasterketa. Marta footing egitera joana zen egun hartan eta errebolberra sukaldeko mahaian utzia zuen. Orduan erabaki 
nian footing egiten hastea. 

2 (hitz elkartuetan) Footing modalitate berezi bat du estualdi: soka bat darama gerrian lotuta, eta sokatik tiraka, Siberiar huski 
txakur zuri-gris horietako bat. Arratsean egin zuen Martak footing saioa. 
 
foral 1 izond foruari dagokiona. ik foru1 3. PPk proposatutako aurrekontuaren proiektua diputazio foralera bueltatzeko 
eskatu zuten atzo. Española zen eta Nafarroako diputatu foral, bai eta Madrileko Cortes-etan diputatu. Sozialistek erantzun zuten 
Nafarroako araudi forala ez dagoela «arriskuan». Lurralde Historikoen eskubide foralak. Euskal Zuzenbide Forala. Lurralde foralak. Eta 
Tolosara goaz, hiriburu "foralera". 
2 iz Bizkaiko Foru Aldundiaren mendeko zen miliziako kidea. Han ziren beste bi foral, iskiluak prest. Mendillorrin 
okupatutako etxea foralek hustu dute. Foralen buruak Gure Gizona hango ziega batean sartu nahi izan zuen. Foralen kuarteletik irten 
nintzenean. Ibaik [...] guti faltan ez hau frijitu, bertze foral bat hintzelakoan. Foralen lan baldintzak arautzen dituen dekretu berriaren 
aurka elkarretaratzea egin zuten 200 foral inguruk, Nafarroako Diputazioaren aurrean. 
[3] lege forala (3); eskubide foralak (6)] 
 
fordismo iz Fordismo deitu ohi zaio konbinazio horri, hots, intentsibo bihurturiko eta barne-merkatuen hazkundean oinarrituriko [...] 
metaketa-dinamikaren eta gizarte-konpromisoen estatu-erregulazioaren konbinazioari. Hau da [...] industria astunarena, fordismo izeneko 
ekoizpen-moduena, komunismoarena. 
 
fordista izond fordismoari dagokiona. Langileek lan antolaketa fordistari gogor egin ziotelako kontra. Produkziorako 
teknologia berrikuntzek, ikusiko denez, produkzio eredu fordistaren gainbehera ekarri dute. 
 
forentse (orobat forense) 1 iz auzitegiko medikua. Autopsiaren eta forentsearen gainerako lanen emaitzak jakinarazten 
ez diren artean. Gomez de Segura, epaitegiko forentsea. Riminiko Fiskaltzako forentseak eginiko txostenak. Forentseek ez zekiten 
xuxen burdinen uherrak geldotu edo bizkortu egiten zuten gorpuaren usteltzea. 
2 (izenondo gisa) auzitegiko medikuarena. Hilobietako gorpuen analisi forentse zorrotzak egingo zirela baieztatu zuten. 
Kafkaren Prozesuak txosten forentse baten itxura guztia du. Mijailovicek Suediako Mediku Forentseen Nazioarteko Elkartearen test 
psikologikoa egin beharko du datozen egunetan. Ertzaintzak hilotza Gasteizko Patologia Forentse Zerbitzura eraman zuen. Nafarroako 
hiriburuko Institutu Anatomiko Forentsera eraman zituzten autopsia egitera, Nafarroako Ospitalera. 
 
forja iz sutegia; burdin goria mailuaz lantzeko lantegia. Burdina forjan gorriztatzen hasten den bezalaxe. Non jarriko 
dugu, beraz, forja? 
 
forjalan (orobat forja-lan) iz burdinlana. Zeren oroitzen baitut nola harako bidean gelditzen zen herri guztietan, forjalan 
guztien aitzinean. Aroztegian aritzen zen forja-lanean bere bost semeekin. 
 
forjari iz burdin goria mailuaz lantzen duen langilea, burdina-lantzailea. Ni druida nauzue, arma forjaria, eta ez 
herrixka bateko errementari arrunta... 
 
forjatu, forja(tu), forjatzen 1 du ad metalez mintzatuz, jo. Armak eta ezkutuak forjatzeko zuen iaiotasuna. Eskuz 
forjatutako burdinaren erritmoan. Barbaroek ezingo zuten inoiz eraginkortasunez erasorik egin zibilizazioaren armategietan forjaturiko 
armak erabili gabe. Orduan pentsatu zuten metal haiek, sutan urturik, gauzen edozein forma eta itxura har zezaketela eta, forjaturik, 
punta edo aho bihurtzeraino zorroz eta mehe zitezkeela. 

2 (era burutua izenondo gisa) Altzairu forjatua, aluminioa, kobrea. Beirazko eta burdina forjatuzko atetik. 
 
forma 1 iz gauzaki edo izaki batek agertzen duen eite edo itxura; bereziki, eite edo itxura horren alde 
bereizgarrien multzoa. Formaren ideia oso ideia zaharra da, baina oso testuinguru desberdinetan erabiltzen denez, ideia konplexua 
bilakatu da. Errealitate oro materiaren forma bat besterik ez baita. Gorputzek euren forma daukate, forma gabe gorputza ez baita 
gorputz. Metal haiek, sutan urturik, gauzen edozein forma eta itxura har zezaketela. Baina aho bat ere bazegoen..._formarik gabeko zulo 
handi bat. ik formagabe. Glotisetik gorako barrunbeen forma eta neurria alda ditzakegu gihar mugimenduari eskerrak. Lurrunezko forma 
hura, Cumhailen izpiritua hain zuzen. Aspalditik buruan zerabilen gaiari behin betiko antzerki forma eman zion arte. Hebreerazko jatorrizko 
forma. Bere bular ederrek malko erraldoien forma zuten. Edozein gisaz, eremuaren formak eta hedadurak eragina daukate gure 
sentimenduen sorkuntzan. Forma ikusita kaktusak ziren. Ilunean forma batzu ageri dira, orain arbolak ez direnak, forma puskatu batzu, 
urratuak, deseginak. Forma bat alda daiteke tamainaz, lekuz, esate baterako, edo alda daitezke haren osagarri diren zenbait elementu 
(puntuak marra jarraitu baten ordez, ...) eta ez aldatu egiaz forma den aldetik. Hona testuinguruak forma pertzibitzeko eran duen eragina 
frogatzen duen adibide bat: oso forma bakun bat (koadro bat), 45º-z biratuta aurkezten baldin bada, erronbo gisa ikusiko da. 
Azpimarratzen du pentsamenduaren ordena eta hotsen ordena konbinatzetik forma bat sortzen dela, eta hala da: linguistikoa denaren 
izatasuna ez da substantzia, forma baizik. Materia eta forma, potentzia eta aktua: iraganeko kontuak dituk horiek, Joanes...! 

2 (izenondoekin) Oso forma desberdinak ageri dituzten organismoak gene sail berdin-petoz osatuak dira. Presondegiaren forma 
karratua zen oro har. Iraupenaren forma espontaneoak. Laukia edo zirkulua bezain forma sinpleak. Forma ikusgaien kasuan. I. jauna gai 
zen forma geometriko gehienak bereizteko. Perspektiba "forma sinboliko" bezala. Estudioan baizik ez zitzaion jasangarri bizitza, forma 
indartsu eta berezkoetan bereganatzen baitzuen han mundua. Margolan horietako askotan, forma abstraktuak ageri ziren. Forma filmiko 
batzuek espazialtasuna gehiago lantzen dute denborazkotasuna baino. 
3 era. Kapitalismoaren forma berriei aurre egin behar zaiela dio. Sexua forma ugaritan probatu du emakumeak, eta eskarmentu 
horretan pilatutako jakinduria zabaltzen du liburuan. Literaturak dituen forma ugarien bidez. Forma artistikoen arteko autonomiaren 
kontzientzia. Oso goiz iritsi zen komikia forma espresionistak beretu eta arrakastaz egokitzeko gai izatera. Perspektiba espazioarekin 



dugun erlazioaren "forma sinbolikoa" dela. Oxigenoaren forma alotropikoa da ozonoa, hiru atomoz osatutakoa. (91) erregelak sortzen 
dituen aditza+osagarri forma gehienak muinetik kanpo atera behar liratekeela. Analogiaz sorturiko forma batzuk fluktuazio horren lekuko 
dira. Azterketa honetan sentsuzko begiespenaren bi forma huts daudela aurkituko da, apriorizko ezagutza hutsaren bi printzipio, hots, 
espazioa eta denbora. Arima gorputzaren forma baita, eta horrek barnean dagoen higiduraren printzipioa darama. 

4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik formal1. Forma akatsengatik baliogabetu zuten epaileek lehenengo dekretu hura. 
Tortura ez da forma kontua, eta ezerk ez du egiten bidezko, ezta torturatu izanak ere. Iradoki zuen existitu behar zirela ikusmen-gune 
bereizi batzuk, ikusmen-kortex primarioan, "argi-inpresio", "kolore-inpresio" eta "forma-inpresio"entzat. Izakiak ere, orduan, bere izaera 
bera atxikiko du forma aldaketarik gabe. Forma-batasun gisa atzemateaz ari gara hemen. 
5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Bizi forma artifiziala sortzeko lehen urratsa egin dute AEBetan. Genetistek bizitza-
forma berriak kontrolatzen dituzte. Horrek kanpo-forma bat sortzen zuen haren pertzepzioetarako. Arte-forma guztiz berri bat. 
Gramatika-forma finkoa duten enuntziatu guztiek (berdin da lehen pertsonakoa izan edo bigarren pertsonakoa izan) ez dute 
enuntziatuaren subjektuarekin harreman-mota bat eta bera. Aditz forma hauen jokabidea. Enuntziatua ez da murrizten gramatika edo 
logika-forma batera, materia, substantzia, denbora eta lekuzko ezberdintasunek eragina baitute bere baitan. Badaude beste erlaitz-forma 
batzuk zizelkatuak. Sare-forma duen mundu osoko egitura baten mesedetan. Zigorraren, izurritearen astindupean, gizarte-formak 
desegiten ari dira, ordena suntsitu eta bizitza alderantzika mugitzen da. Ilgora formako hondartza txiki batera. Haizemaile-formako 
atalgain hautseztatuaren azpi-azpian zegoen zutik. 
6 sasoia, trenpua (alferrikako berrikeria dirudi) David eta Paxkal forma handian, nagusi lehiaketan. Forma gaitza Eugik, 
lehen ere xapelen berri dakienak. “Nahiko forma onean etorri dira guztiak” aipatu zuen entrenatzaileak. Hoa lotara, bizkorkilo, bihar 
forman egoteko! 
7 forma eman Markoa da, bada, bere bi zentzuetan, irudiari forma ematen diona, edota, hitzekin jolas pixka bat egiteagatik, irudiari 

formatu bat ematen diona. Sormenari forma emango liokeen egituraketa bat. · Testuari forma egokia ematen saiatuaz, arretaz idatzi 

behar da. Argi distiratsu bat piztu zait buruan, sententzia baten forma hartu duena: "Leialtasuna ez da fideltasuna". · Eragin-truke horri, 
forma-emate prozesu horri zor zaio eulia euli izatea, edo elefantea elefante. 

8 forma hartu Loreak ernaldu eta pipita ttiki batzuk forma hartu orduko. Hutsunea beteko zela, forma hartuko zutela apaingarri 

hutsal haiek. Smeeren hitzek forma hartu zuten Kako-okerren burmuin zitalean. Gaita bere aroztegian forma hartzen ari zen. · 
Elementu honek beste hainbat forma har ditzake. Diskurtso horrek eleberri forma hartzen duenean. Laster agertuko zen armiarma berriz 
ere, auskalo zer nolako forma harturik. Kristautasun katolikoaren aurkako errebolta, lehen aldiz Frantziaren hegoaldean hamabigarren 
mendean piztu zenean katarismoaren forma hartu zuena. Deabruak gaur tigre baten forma har baitezake, bihar belearena, eta etzi 
herensugearena. 

9 formazko ik formal1. Baina horren ordez, euskaldun asko eta askoren kontrako Espainiaren formazko batasun politikoa ezarri 
zen. Ahalmen horien guztien oso gainetik dago, erabat single, esentziazko eta formazko denez. Hizkuntzaren egiturazko, formazko edo 
interpretaziozko azterketen gainetik. Ondasun horiek, gizakiaren gogoan oso poliki eta neke askorekin sortutakoak, jaiotzeko eragile 
gorenen laguntza behar izan zutenak, formazko tresneria handiarekin batera. 
[4] adigai baten forma (3); adimenaren forma (3); aditz forma (6); agerpenaren forma (3); animaliaren forma (3); antzerki forma (3); arte forma (4); 
azken forma (7); barneko begiespenaren forma (7); barneko sentsuaren forma (3); basoaren forma (3); begiespenaren forma (29); begiespenaren 
forma hutsa (5); begiespenaren forma soila (4); betiko forma (4); bizi forma artifiziala (3); bizitza forma (4); buruaren forma (3); esperientziaren 
forma (4); ezagutza ororen forma (3); ezagutzaren forma (8); 
forma abstraktu (4); forma akats (8); forma akatsa (8); forma akatsak (12); forma akatsengatik (5); forma aldaketa (5); forma aldaketarik (3); forma 
aldatu (5); forma aldetik (20); forma arazoak (3); forma arazoengatik (3); forma artifiziala (5); forma bakarra (6); forma begiztatzen (3); forma 
berekoak (4); forma berezi (4); forma berezia (3); forma berri (11); forma berri bat (3); forma berria (9); forma berriak (16); forma berrien (3); forma 
biribil (3); forma desberdin (4); forma desberdinak (7); forma desberdinetan (3); forma egokia (4); forma eman (19); forma emango (4); forma ematea 
(7); forma emateko (6); forma ematen (21); forma erabakigarria (3); forma esanguratsua (8); forma eta edukia (3); forma eta xedea (4); forma 
ezberdinak (10); forma ezberdinekoak (3); forma ezberdinetan (4); forma gabeko (3); forma gaitzean (3); forma geometriko (5); forma har (6); forma 
hartu (23); forma hartuko (7); forma harturik (4); forma hartzeko (4); forma hartzen (31); forma huts (10); forma huts gisa (3); forma hutsa (11); 
forma hutsak (7); forma hutsaren (3); forma hutsari (3); forma hutsen (5); forma idatzi (3); forma idatziaren (4); forma ilun (3); forma izango (5); 
forma izateko (4); forma jakin (10); forma jakin bat (7); forma judizialak (3); forma kontuak (3); forma logiko (8); forma logikoa (12); forma logikoaren 
(5); forma modernoa (3); forma onean (3); forma oro (4); forma orokorra (3); forma osatzen (12); forma osatzen duen (5); forma pertzibitzeko (3); 
forma sinboliko (5); forma sinbolikoa (3); forma sinpleak (3); forma soila (17); forma soilak (7); forma unibertsalak (3); forma zaharraren (3); forma 
zehatz (4); forma zehatzik (3) 
giza gorputzaren forma (4); gobernu forma (3); gorputzaren forma (10); hizkuntza forma (6); hizkuntzaren forma (3); irudi eta forma (3); itxura eta 
forma (3); izadiaren helburuen forma (4); izateko forma (3); jatorrizko forma (7); kolore eta forma (12); liburu forma (3); materia eta forma (7); 
munduaren forma (3); objektuen forma (4); oroimen forma (3); pentsamen forma (4); pentsamen forma soilak (3); pentsatzearen forma (13); 
sentimenaren forma (7); sentsuaren forma (4); sentsuzko begiespenaren forma (5); sorturiko forma (5); substantziazko forma (8); substantziazko 
forma izateko (4) zuraren forma (8) 
begiespenaren formak (3); bezalako formak (4); gauzen formak (3); gorputzaren formak (3); hodeien formak (3) 
arrautza formako (4); bihotz formako (3); ganga formako (3); hiruki formako (3); kupula formako (4); triangelu formako (3); zirkuluerdi formako (5) 
inperioaren forman (5) 
barneko sentsuaren formaren (4); formaren aldetik (20); formaren ideia (4); formaren pertzepzioa (3); formaren pertzepzioaren (3); formaren teoria 
(3) 
formari dagokionez (19); formari erreparatu (4) 
formarik gabe (5); formarik gabea (6); formarik gabeko (15) 
formaz aldatu (3); formaz aldatzen (4); formaz osatua (4); materiaz eta formaz (7) 
formei dagokienez (3) 
formek eta koloreek (3) 
formen eta jokaeren (3); formen teoria (3)] 
 
formagabe izond formarik ez duena. ik deforme. Oso luzeak, formagabeak eta koloregabeak ageri zitzaizkion ezpainak. 
Masailetako kolore gorria bekokiraino iristen zitzaion, eta, bekokian, orban gorri margul formagabe batzuetan zabaltzen. Harri tente eta 
formagabeek osaturiko ilara bikoitzari esker. Psikologikoki, gure pentsamendua, hitzen bidezko adieraztea alde batera utziz gero, masa 
formagabe eta bereizgabea baizik ez da. 
 
formagabetasun iz formagabea denaren nolakotasuna. "Izatearen formagabetasunerako bide zuzen-zuzena ematen 
dizu", esango zion, bere iragan akademikoko mordoiloaren trufa egiten zuelarik 
 
formagaldu izond forma galdu duena. Bada tristura bat hezea eta errea, betea eta betegarria, bildua eta beltza, lurrari kendua 
dirudiena, kaotikoa, formagaldua, haragi-izpi guztiei gainez eragiten diena, itzal dardartien mendean eroria, ixila, sorra, haizerik egundo 
ibili ez den basamortuetan jaiotzen dena. 
 
formakera iz Gainera, forma jakinei kolore jakinik ez baitagokie eta edozein koloretan lehenkien formakera guztiak egon baitaitezke. 
 
formakuntza [329 agerraldi (horietatik 263 Herria astekarian), 8 liburu eta 186 artikulutan] 1 iz hezibidea; 
prestakuntza. ik formazio. Formakuntza eta hezkuntza garatuko diren bi alor garrantzitsu dira. Historiagilea naiz, hori da nire 
formakuntza. Formakuntza klasikoa dute dantzariek baina garaikidea edo modernoa ere dantza dezakete. Aristidek ez du ideologiarik, ez 
du formakuntzarik, ez du programarik, ez du ezertan sinesten... baina hitz jario bikaina du. Kirol-eskaladan aritzen direnek, ez dutela 
neguko eskaladan aritzeko behar adina formakuntzarik. Iduritzen zitzaion gainera erromatar argiari, herritar hoberenen formakuntzak, 
haien zuzentasunak eta zuhurtziak izan behar zutela, oroz gainetik, lehentasuna. Azken bi urteetan balioen formakuntzan eta 
biolentziaren prebentzioan egindako lanarengatik. Giristinoen formakuntza jarraikia. Kazetarien formakuntzarako plangintza. Bizkaiko 
Foru Aldundiko Enplegu eta Formakuntzarako diputatu kargua. 



2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Angelura etorriko diren IUT (baxotik goiti bi urte ofizio ikasketa) eta IUP (baxotik goiti 
hiru urte) formakuntza adarrak. Enplegu eta formakuntza programen jarraipena egitea. Unibertsitateko formakuntza sareen garapena. 
Oohana Hazparneko Formakuntza etxea. Ez baita formakuntza egitarau ederragorik eta sanoagorik haurren baitan izpiritu eta bihotz 
berri baten moldatzea baino. Formakuntza ikastaroak segitu ditu. 

2 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Programak kultur formakuntza proposatuko die irakasle euskaldunei. 
[3] bi urteko formakuntza (4); enplegu eta formakuntza (4); euskarazko formakuntza (3); formakuntza berezi bat (3); formakuntza berri (5); 
formakuntza berri bat (3); formakuntza egun bat (3); formakuntza jarraiki (3); formakuntza jarraikia (8); formakuntza jarraikian (4); formakuntza sail 
(4); formakuntza segitu (4); informatikan formakuntza (3); langileen formakuntza (4)] 
 
formal1 izond formari dagokiona. ik forma 4; forma 9. Aurrera gehien egin duen sistema politikoa demokrazia formala 
izan da. Pinturaren barruan gertatutako "iraultza" formalak. Izadiaren batasun formalaren iturburua. Ikaste naturala (jabekuntza) eta 
formala (ikaskuntza). Erabileraren alde formalari begira. Silogismoaren teoria aristoteliko formala. Logika orokorrak adimenaren eta 
arrazoimenaren zeregin formal guztiak bere osagaietan xehetzen ditu. Proposizioen egitura formala. Analogia formalen joko edo 
antzekotasun semantikoen bidez. Chomskyk bere garaiko hizkuntzalari eta matematikariek erabiltzen zituzten eredu formalak aztertu 
zituen. Osagai-egitura sistemaren ezaugarri formalak. Osagai egituraren azterketaren bertsio formala. Gramatikaren azterketa 
formalean aurkitzen ditugun elementu eta egiturek funtzio semantiko jakinekin duten lotura harrigarria. Zaila da, baina, sailkapenerako 
irizpide formal bat aurkitzea, arbitrarioa eta ad hoc ez dena. Berritasun formalak eman dio liburuari ospea. 
[3] baldintza formal (7); ezaugarri formal (3); hizkuntza formal (3); irizpide formal (3); logika formal (3); printzipio formal (3); sistema formal (12); 
sistema formal bat (7) 
baldintza formala (10); batasun formala (3); bilera formala (3); demokrazia formala (3); erabaki formala (4); erabaki formala hartu (3); eskaera 
formala (4); eskaintza formala (3); eskaintza formala egin (3); hizkuntza formala (4); izate formala (5); logika formala (3) 
baldintza formalak (6); ezaugarri formalak (6); ideien izate formalak (3) 
ezaugarri formalei (3) 
baldintza formalekin (5); esperientziaren baldintza formalekin (3) 
baldintza formalen (4); baldintza formalen menpean (3); denboraren baldintza formalen (3); ezaugarri formalen (4)] 
 
formal2 1 izond zintzoa, zentzuzkoa. Horregatik dira hango haurrak hain formalak. Ganera, seguru nago zure alabea oso 
neska formala dana eta karrerea ondo atarako dauana. Arront neska formala, moñoña eta txintxoa bera. Gizon formala ematen zinan 
baina ezin nindunan hola, besterik gabe, fiatu. Urriak 5a kristau formal eta natural batek oso gogoan gorde behar duen data da. 
2 (adizlagun gisa) Formal egin behar dira lanak. Axierrek bere txanda heldu arte formal itxaron zuen, agindutako lekutik mugitu 
barik. Pentsa ezan bestela, lapur batekin formal eta serio hasi banintz. Formal ibili eta kasu egin maisuei. Irribarretsu egin zieten harrera 
guztiei; batzuei sutsuago eta besteei formalago. 

· 3 izond arauak edo ohiturak eskatzen dituen forma baldintzak betetzen dituena. Klase altuko jendea gonbidapen 
formalik gabe joan zitekeen lagunen etxeetara bisitan. Izan ere, ordurako hizkuntza periferikoak kontuan hartzea eskakizun formal 
derrigorrezkoa zenez, Euskal Idazleen Elkarteari egin zioten gonbita. Barkamen eske formalik ez badago. Ez ikur, ez ezpata, ez armarririk 
hilobian, ez errito noblerik, ez zeremonia formalik. Txarrena zen neskalagun formalik ez izateaz gain, ez zutela batere ligatzen. Etika 
formal huts bat. Euskara formala, jasoa eta jantzia euskaldun guzti-guztien eskura ipintzea. Eskola formalak, berriz, egunean ordubete-
edo baino ez ziren, eta ez egunero ere. Karabineroen aurrean salaketa formala egin arren, ez zuen noski inork sekula argituko misterioa. 
Eledunaren hitzetan, «oso hotzak eta formalak» izan dira Euskararen Udal Kontseiluaren bilerak. Litekeena dela, horregatik, guk gehiago 
erabiltzea ahozko tradizio formala: ipuinak, koplak eta bertsoak. Azkeneko eragilea hezkuntza ez-formala da: hedabideak eta, bereziki, 
telebista eta Internet. 

4 (adizlagun gisa) Gizon bat -ilun eta formal jantzitakoa- inguratu zitzaigun. 
5 irud Jose Egiak eta Elias Elortzak besoak gurutzatu zituzten, garai batean behintzat, umeek, formal egoteko esaten zitzaienean, 
gurutzatzen zituzten bezala. Normaletik dabilen abuztuak, esan duguna: euri asko ez, eta formal samar egiten duena ekaitz erasan oparo 
eta labur horiena. Bien artean ez da harritzekoa ekaitz formalak sortzea. 1614an, harri erauntsi formala, Valentzian. 

6 formal-formal Elkarren ondoan formal-formal eseri eta arkatza atera zuen Marcosek; papera eta borragoma Romak. 
 
formaldaki iz forma aldaera. Hit "jo" hitzaren horrelako deskribapen batek automatikoki azalduko luke hit "jo" hitzaren erabilera, 
Bill was hit by John edo hitting Bill was wrong bezalako formaldakietan, formaldakiak euren jatorriko muin-perpausen arabera "ulertzen" 
direla erakutsiko bagenu, nahikoa argitasun eta orokortasunez. 
 
formaldatu, formalda, formaldatzen du ad formaz aldatu, eraldatu. Perpaus horietatik sortzen den itxurapena 
"formaldatzen" duten eragiketekin. 
 
formaldatzaile izond formaldatzen duena. Egituraren eta 'erregela formaldatzailearen' nozioak elkarri estu loturik daude. 
Erregela formaldatzaileek izugarri soiltzen dute gramatika. Hizkuntz egituraren eredu formaldatzailea. Gramatikaren atal 
formaldatzailea eraturik dago. Analisi formaldatzailea egokiro formulaturik dagoenean. Azterketa formaldatzaileak garrantzi handiko 
abantaila kontzeptualak eskaintzen ditu gramatika sortzerakoan. Hurbilketa formaldatzailearen abantaila. Maila formaldatzailean, 
esaldia are abstraktukiago itxuratzen da. Ikuspuntu formaldatzaile batetik. 
[3] azterketa formaldatzaile (3) 
atal formaldatzailea (4); egitura formaldatzailea (4) 
azterketa formaldatzaileak (4); erregela formaldatzaileak (3) 
maila formaldatzailean (3) 
erregela formaldatzaileen (3)] 
 
formaldatze iz formaz aldatzea, eraldatzea. Formaldatzeen teoria arretaz formulatzen dugunean. Formaldatze batek 
perpaus-egituraren arauek emandako hurrenkera baten itxurapena hartzen du abiapuntutzat, eta bere horretan uzten du, formaldatzeak 
berak dakarren aldaketa izan ezik. Izenda ditzagun erregelok "formaldatze gramatikalak". "Formaldatze nominalizatzaile" baten 
bitartez. Ez dugu eztabaidatu formaldatzeek doinuan duten eragina. 
[3] formaldatze baten bitartez (4); formaldatze gramatikalak (3); formaldatze mailan (4) 
formaldatzea eratzen (4); formaldatzea ezartzen (4); pasiboaren formaldatzea (7); tgald formaldatzea (3); tw formaldatzea (6) 
beharrezko formaldatzeak (4); nahitaezko formaldatzeak (4); tez formaldatzeak (5); tgald formaldatzeak (4); tso formaldatzeak (4) 
formaldatzearen bitartez (3); pasiboaren formaldatzearen (3); tban formaldatzearen (4); tgald formaldatzearen (7) 
formaldatzeen bitartez (5)] 
 
formaldehido iz (kimikan) metanoletik eratorririko aldehidoa (HCHO), gas antiseptikoa, uretan urtzen 
dena. ik formol. Parafinarekin egiten diren kandelak erretzean ustez minbizi sortzaile diren estirenoa eta naftalenoa aireratzen dira, 
formaldehidoarekin batera. Erakundeak eginiko probetan garbigarriok minbizia eragiten duen formaldehido gasa isurtzen dutela ikusi 
dute. 
 



formaldu, formal(du), formaltzen 1 du/du ad forma jakin bat eman edo hartu. cf formalizatu. Telefono dei 
batek itzel formaldu ditzake gauzak. Pikeren proposamena formal daitekeela. Gurago zuen kasualitatez aurkitu, noizbait, nonbait, aldez 
aurretik pentsatu eta erabaki gabe, ez al zen formalduko euren artekoa. 

2 formal edo zintzo bihurtu. Dagoen tokian egonda, egun ttikiak artean ere hazten doazela, eguraldia ezin formalduz, hilabeterik 
laburrena eta txarrenaren famarekin, euri eta bisutsetik aiseago ekartzen duela... 
 
formalidade iz formala edo zintzoa denaren nolakotasuna. cf formalitate. Korrekzio, txintxotasuna eta 
formalidadea zeruko benedikazioak dira. 
 
formalismo 1 iz alderdi formalei edo formalizatuei erabateko garrantzia ematen dion jardunbidea edo 
doktrina. Adibidez, zuzentasuna neurtzeko proposatzen diren neurriei ezin euts dakieke formalismoa berrikusi gabe. Israelen 
ondorengoek beren ondare espirituala fariseuen formalismo, saduzearren materialismo, herodetarren oportunismo eta zeloteen 
fanatismoarekin nahastua zutelarik. 

2 arauak edo ohiturak eskatzen dituen forma baldintza. ik formalitate. Haren egoeran dauden askoren akatsa izaten 
da ikasleei erabateko konfiantza eskaintzea, lagun gisa hartzea, hierarkien formalismoak gainditu nahi izatea. Formalismoen eta 
zurrunkerien gaitzespen sakona. Ia garai hauetako ohitura, errito edo formalismo zentzugabe eta esanahigabe diruditen gehienek 
antzinako praktika zentzuzkoren bat dutenez sorburu [...]. Ehizara joaten hintzen, baina gizarteko formalismo bati amore ematen dionak 
bezala, besterik ez. 
[3] formalismo hutsa (4)] 
 
formalista izond Formalismoaren aldekoa dena. Arkitektoa formalista zen eta gogoko zuen simetria. Aurrez aurre nuen 
espainol ordezkaritzan Racla deitu aholkularia, arrunt puntalakurloa, formalista, bihurria eta jukutrilaria. Uste dut ez genukeela horrela 
ekin behar gure komunitateko kide den norbaiten aurka, horren era hotz eta formalistaz. Izan ere, ez dago gauza amorragarriagorik, 
formalista amorratua baino. 
 
formalitate iz arauak edo ohiturak eskatzen duen forma-baldintza. ik formalismo 2. Ordena publikoko gaiak 
une bakoitzeko gauzak dira, eta gauza txikiak izan ohi dira; beraz, ia ez dira behar formalitateak. Baina erromatarren artean, 
testamentuak zuzenbide publikoari zegozkionez, beste ekintzek baino formalitate handiagoak zituzten. Justiziaren formalitateak 
beharrezkoak zaizkio askatasunari. Izan ere, formalitate burokratikoak burdina baino hertsatzaileagoak gerta zitezkeen. Notarioarengana 
jo zuen Napumoceno da Silva Araujo jaunaren testamentu itxia irekitzeko ekitaldian formalitatea betetzeko. Formalitate bat besterik ez 
duk. Formalitateez arduratu ondoren, L.B.ek eta J.B.ek geltokira lagundu zidaten. Notarioarengana joan zen, osabaren testamentua 
irekitzeko formalitaterako. 
 
formalizaketa iz formalizatzea. Azterketa errekurrentziala da eta bera bakarrik zientzia osatu baten barruan gauza daiteke eta 
behin bere formalizaketa atalasea iraganda. 
 
formalizatu, formaliza, formalitatzen 1 du ad era formalean ezarri, egitura formalen bidez eman. cf. 
formaldu. "•" sinboloarekin hizkuntza naturaleko "edo" disjuntzioa formalizatu nahi izan da. Mugakizunak, gehienetan, formaliza 
daitezke; haien kontua dena, beraz, probabilitate handiz aurreikus daiteke. Funtzio-sinboloak matematikako funtzioak formalizatzeko 
erabiliko dira. Ideologiari buruzko galdera zientziari egin ahal bazaio, hau jakitean kokatzen den neurrian izango da, [...] enuntziatu jakin 
batzuk sistematizatzen dituen neurrian, bere kontzeptuetatik eta estrategietatik batzuk formalizatzen dituen neurrian. Matematiken lehen 
positibotasunak eratu beharra zuen dagoeneko formalizatutako jardute diskurtsiboa. Gutxi formalizatutako diskurtso-multzoak. 
2 (era burutua izenlagun gisa) Teoria formalizatu batek automatikoki konpon ditzake jatorrian azaldu behar zituenak baino 
arazo gehiago. Hizkuntz egituraren teoria orokor formalizatua eraiki eta teoria horrek oinarrian daukana ikertzeko. Ez dit ardura Ipuin 
Orokorraren zaleek [...] ahozkotasuna kaleko hizketa arruntarekin parekatzeak, haren adierazpen erritmiko eta formalizatuak aintzat 
hartu gabe. 
 
formalizatzaile izond formalizatzen duena. Metodo baten berezitasuna sorrarazten ahalegindu naiz, izango ez dena ez 
formalizatzailea, ez interpretatzailea. 
 
formalizatze iz era formalean ezartzea, egitura formalen bidez ematea. Nola eskuratu ahal izan dituen 
zientifikotasun-arauak, eta, agian, nola heldu ahal izan den formalizatze-atalaseraino. 
 
formalizazio iz formalizatzea, egitura formalen bidez ematea.. Laburki, formalizazioak, izan ere, gorago aipatu dugun 
lan baikor eta ezkor hori egin dezakeela ikusten dugu. Zein da formalizazioaren maila legitimoa? Bera da zientzia bakarra behingoan 
iragan duena positibotasun atalasea, epistemologizazioarena, zientifikotasunarena eta formalizazioarena. 
 
formalkeria iz forma-gehiegikeria. Ez, Nous irons à Valparaiso honetan ez dago formalkeriarik; aitzitik, zerbait gordin, zerbait 
berde, zerbait ia basati antzematen dugu bertan, eta hala iruditzen zaigu, bizitzak ezin duela formaren muga hertsietan etsi, 24 lerro 
horietatik ateratzeko lehian ari dela. 
 
formalki adlag formari dagokionez, formaren aldetik. Formalki, kontatzeko erari dagokionez, zatika osatua dago filma. 
Hauxe dugu konponbiderik errazena formalki, eta intuizioaren aldetik ere zuzena ematen du. Jainkoaren izaera mugagabetik formalki 
datorren guztia. Estatuok atzo sinatu zuten formalki erakundearekiko bat-egitea. Gizakia zorionduko duen Jainkoarekiko harremana haren 
endelguaren bidez gertatuko da formalki. Formula egiazkoa bada I interpretazioan, I formularen eredua dela esango dugu ere; formalki I 
•= A idatziko dugu. 
 
formaltasun 1 iz formalitatea. Honako morrosko hau ez zuen sekula ikusi, eta identifikazioaren formaltasuna bete beharrean 
aurkitu zen oraingoan, gogoz kontra bada ere. Formaltasun handiz, eskua eman zigun guztioi. Erniek arnasa sakon hartu eta esan zion, 
formaltasun handiz: [...]. 

2 formalismoa. Legeak hartzekodunak formaltasun baten mende jarri besterik ez zuen egin. 
 



formaltxo izond formal samarra. Izan ere, txikarrik ere egin gabeko institutu eta unibertsitateko ikasle formaltxo eta grisa izan 
nintzen. Izan ere, formaltxo, santujale eta ikastun fama ondo irabazia neukan. 
 
formante iz hots konplexu bat osatzen duten frekuentzietako bakoitza; bereziki, bi nagusiak. Osagai 
indartsuenak biltzen dituzten maiztasun multzo horiek dira hotsaren formanteak. Lehen bi formanteak erabili ohi dira bokal 
nolakotasunak elkarren artean bereizteko, deskribatzeko edo sailkatzeko. Hizketa-hotsen formanteak ahots-bidearen erresonantzi guneen 
araberako maiztasunetan kokatzen dira. [i] baten lehen formantea 324,94 Hz-etan gertatzen da eta bigarrena, 2288,88 Hz-etan; [u] 
batenak 360,41 eta 762,5 Hzetan, hurrenez hurren. 
 
formarazi, formaraz, formarazten du ad formatzera behartu. ik formatu 3. Eta Goiatzen zeuden karlista tropak 
formarazi zituen. Eta berehalatik formarazi zituen batailoiok Luzaideko errepideaz bi aldeetan. 
 
formateatu, formatea, formateatzen 1 (informatikan) disko bati edo beste euskarri magnetiko bati 
formatua eman. Batzuetan, oroitzapen guztiak ezabatzea nahiko nuke, disko gogorra formateatzen denean bezalaxe 
2 irud Maitemintzea sexu-grina formateatzea besterik ez da. 
 
formato ik formatu2. 

 
formatu1, forma(tu), formatzen 1 du ad eratu. Tapoiaren gainean hogei mila metro kubiko urezko aintzira bat formatu zen. 
Zeren hegaberak bi multzotan banatuta baitzetozen, eta zeren multzo batek E bat formatzen baitzuen, eta besteak O bat. Hor azaltzen da 
berriro laino mehar ttattar bat, bertan formatzen eta gorpuzten doana. Horiek dute haren gogoa formatu. 

2 soldaduez mintzatuz, ilarak eratu. Garbitu, gosaldu eta formatzera! Heltzen diot besotik zakar, eta pelotoiari fusilamendurako 
formatzeko agintzen diot. Ordurako, preso guztiak barrakoi atarietan formatuta zeuden. 
· 3 da/du ad hezibidea hartu edo eman. Gaur egun baditugu milaka lagun EHUn edo beste unibertsitate batzuetan formatu 
direnak. Eta Pierre-Philippe, aprendiz gaztea, putiko beltzaran fierra, ederki formatzen ari zena. Eliteak formatzea zuen helburu nagusia. 
Gazteak formatzeko eta haiengan ofizio horien irudia hobetzeko beharra aipatu zuen. Langile horiek formatu eta igorri behar ziren 
Paranako beneditarren etxera. Terrorismo eskola berezietan formatuak. 
4 (era burutua izenondo gisa) Historian zehar inoiz baino jende gazte formatuagoa dugula. Pasarte batean, kasurako, rabinoak 
bera baino gehiago den beste rabino formatuago batengana eramatea erabakitzen du, katuaren dialektikari aurre egiten asmatuko 
duelakoan. 
 
formatu2 (orobat formato) 1 iz argazkien, margolanen eta kidekoen luze-zabalak. Bi parametrok definitzen dute 
formatua: irudiaren tamaina absolutuak eta haren neurri nagusien tamaina erlatiboak. Aspaldi honetan formatu handiko argazkiekin dabil 
lanean. Lehenbailehen jakin behar dugu zein izango den erabiliko dugun formatua: kartela, iragarkia prentsan (orrialde erdikoa ala bazter 
batean azalduko den modulu parea?), pegatina bat... Bat-bateko argazki ugari ere egin ditu, 35 milimetroko formatuan eta mota 
guztietako giro, lagun eta egoeretan. A4 formatuko orri pila handi izugarri bat luzatu zidan. Fitxen formatoa neurtu, beraz. 

2 tamaina. Formato txiki eta ertaineko estrukturak egin ditu, alanbre, aluminio eta pinturarekin. Formatu txikiko obra ezezagunak 
bildu ditu 'Divertimento' erakusketak Txillida-Leku museoan. Gaur estreinatuko du Bilbon 'Kaputen kanta' formatu txikiko musikala. Izan 
ere, formatu askotako antzezlanak izango dira ikusgai. 

3 filmez mintzatuz, zabalera. Formatua: 35 mm, koloreetan. 1932. eta 1935. urteen artean 16 milimetroko formatuan eta 
minutu erditik 30 minutura arteko iraupeneko bobinetan, gizakiaren eta animalien jokabidea ikertu eta filmatu zuen Laburuk. 
4 liburuez mintzatuz, forma. Apal bakoitzak formato berdineko hogeita hamabi liburu dauzka. Zortziko formatoan inprimaturiko 
ale bat zen. 
5 (informatikan) Maikak kopiatu-kolatu zituen eta "word" formatuan pasarazi-eta, bere disketan grabatu. Jende askok Word 
formatua erabiltzen du artxiboak bidaltzeko. 
6 edukiei buruz, aurkezpen era. "Bertso-paperak" berriz, deituko nieke paper-formatoan eskuratzeko modukoak direnei. Aurreko 
urteetan, Kultura Sailak liburu formatuan argitaratu zuen gida, baina aurrerantzean euskarri elektronikoa izango du, eta eguneratzen 
joango dira. Epe jakin batean liburu-formatoan sartu beharreko materiala sortu behar genuelako. Hiru euskal nobelatan oinarritutako 
beste horrenbeste TV movie ekoizteko asmoa du, formatu digitalean. Bi formatu ditu: idatzizkoa eta elektronikoa. Donostiako Orfeoiak 
lau opera eskainiko ditu DVD formatuan bere egoitzan. Bere katalogoa mp3 formatuan erosteko aukera ireki du Metak zigiluak. Diskoa 
osorik jaitsiz gero, azala eta kontrazala PDF formatuan eskura ditzake erosleak. Formatu horizontaleko margo akrilikoak dira. Formatua: 
digitala, koloreetan. Bertso-saio formatu berri batzuk sortu eta esperimentatu dituzte. 
[3] formatu akustikoan (3); formatu berri (3); formatu digitalean (3); formatu ertaineko (3); formatu handiko (26); formatu handikoak (4); formatu 
txikiko (24); formatu txikikoak (4) 
formato handiko (3); formato txikiko (5); ohiko formatoa (3) 
dvd formatuan (7); formatuan aurkeztuko (3); liburu formatuan (4); pdf formatuan (3)] 
 
formatzaile 1 iz hezitzailea; prestatzailea. AFMR ikastetxeko formatzaileak. Parropiako artzain, gitoen omonier, gazteen 
elgarretaratzaile, morala erakasle, fededunen formatzaile... Bost formatzaile badauzkate eta Michel Garat samaztar apezak du 
apezgaitegia kudeatzen. 

2 (hitz elkartuetan) Guy Sonnois ikerlari formatzaileak esplikatu dauku zergatik bere ustez hainbeste ikaslek adin batetik goiti 
galtzen duten eskolako gustia. Elkarteak animatzaile-formatzaile bat bilatzen du, denbora osoz lan egiteko. 
[3] animatzaile formatzaile (6); animatzaile formatzaile bat (6)] 
 
formazale izond formen zalea dena. Gauza jakina da erromatarrak oso formazaleak zirela; eta esan dugu lehenago 
errepublikaren espiritua legearen letrari jarraitzea zela. 
 
formazio [237 agerraldi, 36 liburu eta 124 artikulutan] 1 iz formakuntza. Formazio matematikoa dutenentzat. Formazio 
teorikoa irentsi aurretik. Ikasleek hemen ikus ditzakete beren formazioan dauden gabeziak eta, bide batez, gabezia horiek zuzentzeko 
neurriak zein izan daitezkeen. Formazioko hilabete batzuk pasa ondoren berak atera zituen nota onenak. Gipuzkoako Ganberak 
formaziorako diru partidak handitu ditu. Hark, horretarako behar ziren eskolak eginak zituen Hazparnen: B.T.A. diploma, eta bestalde 
bere nahitara 120 oren formazio, ardiez arduratzeko. 

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Definitu den formazio-sistemak egonkorra dirau. Liburua, bere osotasunean, formazio-
garaian edota ikerkuntzari ekiteko prest dauden ikasleei zuzenduta dago. Edozein literaturzalek formazio prozesuan ikasten duen lehen 
ikasgaia. Arrazoia eman nion formazio-lanaren garrantzia goraipatzeko unean. 



3 (geologian) arkaitz edo mea egitura. Gidari zihoala, morrenak, estratifikazioak eta bestelako formazioak seinalatzen 
zizkidan. Landare guztiak, txori guztiak, formazio geologiko guztiak ezagutzen zituen Templek. 

4 tropei buruz, ilarak. Kapitainak formazioan jarrarazi zituen soldadu guztiak. Erromatarren formazio militarretan. Soldaduak 
formazioan antolatu ziren eguzkipean. Formazioan ibili ziren hiriko kale zabal eta luzeetan barrena. Alborengoaren eztula erreketeen 
formazioaren isiltasunean. Loxetako zumardi hura bailitzan sei Heinkel 51en helburua, eskuineko hegoa altxatu [...] eta bonbaketarien 
lantza formazioa utzi zuten. 
5 osaera. Gelatxok ia hasieratik eutsi dio formazio honi: soinua, saxofoia eta jazbana edo bateria. 
[3] formazio diskurtsibo (6)] 
 
formika iz erretxina artifizial batez gaineztaturiko gai geruzatua. Formika arrakalatu haren gainean. Gurasoen etxeko 
sukaldeko formikazko mahaia. Aleetako batzuk askatu egin ziren eta mahaiaren formikazko gainera erori ziren punpaka. Gela modernoa 
zen, formikazko panel zuri asko zituena. Baina leihotik kanpoko hostoak dirdirka ari ziren oraindik, eta leihatiletan eta formikazko 
gainean osatzen zituzten irudiei begiratu nien. 
 
formol iz formaldehidozko ur soluzioa, desinfektatzaile gisa erabiltzen dena. Formol usain pixka bat zeriela 
erabaki nuen. Formola injektatzea bihotzean biki judu nahiz ijitoei, begi heterokromatikoak ateratzeko. Hiri honen bihotza aurki baneza, 
formoletan ipiniko dut ontziren batean, hilik bada ere iraun dezan. Bai, zer batzuk formolean sartuta. 
 
formosatar izlag/iz taiwandarra. Formosatarrek infernu moduko batean sinesten dute. 
 
formula 1 iz (zerbait) adierazteko edo egiteko forma finkatua. Bihotzezko gonbit bat baino gehiago, izan zitekeen 
formula hutsa, denok erabili ohi dugun "badakizu non duzun zure etxea". "Hasta mañana" batez despeditu zen, formula hori erabiltzeko 
ohitura zuelako ziur asko. Zin egiteko formulak dioen bezala. Kortesiazko formula hutsak erabiliz. Bizitzak beti apurtzen ditu formulak. 
Egoera batzuetan, formulak erabiltzea hobea zen, zintzoagoa. Formula estereotipatuetan finkaturik. Formula erretoriko batez bete du 
bertsolariak bertsoarena azkeneko puntua. Arrakastaren formula. Hurrengo edizioan, txapelketaren formulara itzuli zen. Formula asko 
daude egoerari aurre egin ahal izateko. Gehiengo bikoitzaren formulari uko egin gabe. Enpresa handiak krisitik irteteko formula bila ari 
dira, eta euskal disketxeek ere «poliki-poliki hortik jo beharko dugu. Formula ona da egin zen injustizia salatzeko eta egoera horri behar 
bezala aurre egiteko. Erdibideko formula da. Formulak egungo bertsolaritzan. Formula bidezko jardunbidean oinarritzen da ahozko 
testuen produkzioa. Zein da momentu honetan literaturaz gozatzeko formula? 

2 sinbolo bidezko adierazpidea. Orain gai gara logikaren formulak zein diren zehazteko. A eta B formulak badira, orduan (A • 
B) formula da. Bestalde s'= <1,1,1,...> segidak ez du aurreko formula asetzen, 1 ez delako 1 baino txikiagoa. n mailako ekuazio bat edo 
errefrakzio-legearen formula algebraikoak enuntziatutzat jo daitezke. Formula matematikoen bidez. Fisikako formulaz beteta zegoen. 

3 kimikan eta, zerbaiten osagaien adierazpen laburra. Amonio kloruroa sartzen bazen formulan, zerbaitetarako balio zuen 
seinale. Begien aurrean daukat pozoiaren formula. 

4 lehiaketa automobiletako kategoria. 1 formulako pilotuen antzera. 1 Formulako txapelketa bateko irteeran baleude bezala. 
5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Bertsolaritzaren formula-izaerak inolaz ere ez du analisirako gaitasuna oztopatzen. 
Inolako oztoporik gabe onartuko dugu bertso mota hauen formula-izaera. Egungo bertsolariak ez du formula-errepertorio itxi bat 
erabiltzen. 

5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Protesta horiek ilegalak eta ez-legitimoak dira, presio-formula onartezina. Otoitz-
formula guztiak. Beste bi meza-formula prestatu dizkigu. Tsarrak bere eskuz emandako sinadura ezagutu zuen, sakramentu formularen 
ondotik. Bedeinkazio-formula. Haren aurrean, bada, zin-formula luzea esan behar izaten genuen. Mezenas formulak eta beste batzuk 
ere aztertu behar dira. Halako esakuneak, beraz, ez dira axiomak [...] baizik eta zenbaki-formulak deitu behar zaie. Newtonek emandako 
datu, kalkulu-formula eta neurririk gehienek. Azti-formula bat, arriskuaren eta beldurraren uxagarri. Bizikidetza formula berriak 
aztertzeko eta borroka alde batera uzteko. 
[3] a formula (13); a formula asetzen (4); definitu gabeko formula (3); egiteko formula (7); erabilitako formula (3); formula asetzen (8); formula 
atomikoak (4); formula aurkitu (3); formula auto batekin (5); formula bera (11); formula berarekin (3); formula berri (6); formula berri bat (4); formula 
berria (4); formula berriak (8); formula egiazkoa (3); formula egoki (3); formula erabili (4); formula erabiltzea (3); formula hutsa (3); formula idatzi 
(3); formula magikorik (6); formula matematiko (4); formula multzo (3); formula ona (5); formula osoa (3); markulforen formula (4); parekotasun 
formula (4) 
b formulak (3); formulak adostu (3); formulak bilatu (3); formulak bilatzea (3); formulak landu (3); hizkuntzako formulak (3); plko formulak (4); 
talesen formulak (3); 
 
formulaketa iz formulazioa. Antzekotasun fonemikoa, take+iragana forma took formara itzultzen duen erregela 
morfofonologikoaren egiazko formulaketan azal daiteke. Halako formulaketa oinarri-esakunearen asmoaren aurkakoa da. Hala balitz, 
bere formulaketak jakintzaren eta kulturaren plazaratzea eta elkarbanaketa librea bultzatu beharko lituzke. 
 
formulario 1 iz formulak dauzkan liburua, Luma batez zirriborratzen ari zen zenbakiz betetako formulario erraldoi bat. 

2 bete behar diren lauki zuriak dituen inprimakia Formulario bat betetzen ari zen bezero bat ere hila gelditu zen tiro 
erauntsian. Hiru formulario izango dira, zeure identifikazio datuekin bete beharko dituzunak. 
 
formulatu, formula(tu), formulatzen 1 du ad ahoz edo idatziz era zehatzean adierazi. Gauza jakina da, orobat, 
Kantek bosgarren galdera ez zuela formulatu. Irudi estereoskopikoaren printzipioa Wheatstonek formulatu zuen 1838an estereoskopioa 
asmatu zuenean. Zelako babesa eman diezaiekete esperimentu zientifikoek formulaturiko hipotesiei? Oinarri objektibo hori Inperatibo 
Kategorikoaren bitartez formulatuko du Kantek. Helburuak besteak kontuan hartu gabe formulatzen ditu politikariak. Berdintsu formula 
litekeela biziaren edo bizimoduaren ezina beste era honetara ere: "gazteak baleza, zaharrak baleki". Hain esplizituki eta biribilki 
formulatua. Maurice Pirenne-k [...] formulatu zuen hipotesi hau. Argudio nagusia formulatzerakoan. Argudioak, egokiro antolatuak eta 
formulatuak, gogoan edukitzea. 

2 formula bidez adierazi. Optika era axiomatikoan formulatzeko. Ekuazio perfektua honela formulatzen zen: estetika gehi etika, 
berdin politika. Analisi formaldatzailea egokiro formulaturik dagoenean, osagai-egituraren araberako deskribapena baino ahaltsuagoa dela 
ikusten dugu. 
 
formulatze iz ahoz edo idatziz era zehatzean adieraztea. Hizkuntzalaritzan formulatze zehatzak bilatzea ez du bakarrik 
logikaren edertasunarekiko zaletasunak edo hizkuntz analisiko metodo ezagunak garbitzeko nahiak eragiten. Formulatze instantzia 
hauetatik at. 
 
formulazio 1 iz formulatzea. Erlatibitatearen teoriaren eta mekanika kuantikoaren formulazioak. Eboluzioaren teoriak askotariko 
formulazioak izan baditzake ere. Arazoa, ohiko formulazioan, hauxe zen: lege zientifikoa enuntziatu unibertsala izateaz gain [...] zerbait 
gehiago bada, zertan datza "zerbait" hori? "Inork ez du entzun" formulazioa aurkitzen bada eleberri baten lehen lerroan. Adostasunaren 



bidean besteak onartu ezin zuen formulaziorik ez planteatzea izan da gure irizpidea. Formulazio baten dentsitate poetikoa baliabide 
poetikoen presentziaren muntarekin pareka daiteke. 

2 (izenondoekin) Argudioen formulazio egokia. Elocutioa, argudioen eta edukien formulazio poetikoa. Formulazio matematikoak 
errealitateaz ari direnean, ez dira egiazkoak; egiazkoak direnean, ez dira errealitateaz ari. Nemoteknia hertsiki lotua dago formulazio 
gogoangarriekin. Modelo matematikoen formulazio abstraktuak. Antzinateko hiru problemen formulazio zehatza adieraz diezazueket. 
Notopoulos eta Ongen formulazio kanonikoen arabera. Maimonek kapitulu batean formulazio enigmatiko bat eta handik urruneko beste 
batean erantzuna idatziko balu bezala gertatzen da, erantzun horrekin han urrunean planteaturiko enigma dezifratzen duela esan gabe. 
Formulazio hain sinple horietan aldatu dena ez da hitzen zentzua izan. [Jardun erretorikoa] erretorika eskolako jardun antzu bihurtu 
zenean, elocutioak, formulazio dotore-apainen arteak neurriz gorako garapena izan zuen aurreko biak (inventio eta dispositio) oso-osorik 
janez. 
3 formula. Homeroren hori ez zait iruditzen batere formulazio kaskarra [...] fikzioa eta errealitatea, uztartzeko. 
4 (hitz elkartuetan) Formulazio-testuinguruei buruzko ikerketa. Enuntziatu bat badela formulazio-ekintza bat antzeman eta bakar 
daitekeen alde guztietan "speech act" delakoaren antzerako zerbait. Formulazio-testuinguruei buruzko ikerketa. Uztartutako arloa 
formulazio-multzo batek osatzen du. 
[3] formulazio berri (4); formulazio hori (3); formulazio horiek (3); gai korapilatsuren formulazio (3); korapilatsuren formulazio (3 
 
fornikatu, fornika, fornikatzen du ad haragizko bekatua egin. Etxe galdu hartan fornikatzen harrapatu gintuztelako. 
Beila egiten badugu, besteak lo egiten du, fornikatzen badugu, bestea kastua da, ebasten badugu, bestea eskuzabala da. 
 
fornikatzaile iz fornikatzen duena. Bi partenerrak, besarkada lizunean munstro laranjakoloreok sortu ziren bi fornikatzaileak, 
kromatoa eta erretxina ziren. 
 
fornikazio iz haragizko bekatua. Anaia maitea, sexua eta fornikazioa ez ditzazula zuk deblauki non-nahi sar: bakoitzak bere 
lekua badu. Loreen fornikazioak ideia likitsak sor bailitzake alabaren gogoan. 
 
fornitu, forni, fornitzen (orobat furnitu) du ad ipar hornitu. Nagusiak berehala baietz segurki, dirua fornituko zuela. 
Urtegi horrek edateko ura furnitzen diote nunbait han hogoi bat mila jenderi. Lagundua zutela Saddam Hussein armamendu aitzinatuak 
fornituz. Irakiarrek petrolioa forni eta sartaldekoek janaria emaiteko. Egia da berenaz arras garbia den indargaia furnitzen daukutela. 
Multxo horiek armaz fornituak zituzten Amerikanoek Taliban delakoen gudukatzeko. Manifestatzalek galdegiten zuten gobernuak sala 
zezan nola diruz fornituko zituen xahar arranda horiek. Büchenwald-ek langilez fornitu beharrak zituen kanpalekuko fabrikak, bai eta 
inguru haietako lan tokiak. Horri buruz ere familia bakotxak lau ageri fornitu behar ditu adibidez : bizilekuarena, 2003ko zergena, 
familiako libreta, eta kirolaren egiteko gaitasuna. 
 
fornitzaile (orobat fornitzale eta furnitzale) iz ipar hornitzailea. Euskaldunak Hego Korearen fornitzaile haundiak 
dira, Seul-en altzeiru-hodiak harat salduz. Arats hortako janari fornitzaileak, apairu guziak urririk eman dituzten Ibarrungo Bonnet eta 
Elbarrungo Pyrenees Atlantiques ostatuak. Petrola furnitzale diren hiru etxe handik. 1991-ko gerlaren ondotik ttipitu dela Irakiaren militar 
indarra, arma fornitzale zituen lantegi frango behar izan baititu suntsitu. Ikusiko, Chirac jaunaren bisitaren ondotik, ea frantses diru 
fornitzaleak Errusiari buruz itzuliko direnez. Hau zen beraz Baionako apezen arno furnitzalea. 
 
foro 1 iz Erroma zaharreko plaza nagusia. Hiritarren egokiera eta erabilera komunerako lekuak [...] tenplu sakratuak, foroa 
eta gainerako leku publikoak. Altxortegia, presondegia eta kuria edo senatu-etxea foroari itsatsita egin behar dira. Eta hala, portuaren 
barreneko aldean foroa eraiki zuen. Gure arbasoengandik jaso baitugu foroan gladiatoreen arteko ikuskizunak eskaintzeko ohitura. 
Rodaskoak inguratu eta han bertan hil zituen, foroan. Venusen tenplua Zesarren Foroan. Hango senideak, bai baitzuten gure berri, bidera 
atera zitzaizkigun Foro Apio eta Hiru Bentara. 
2 (orobat foru g.er.) gai jakin batez aritzeko bilera, bereziki adituena. Asmoa foroak ugaritzea da. Legebiltzarren 
barruan alderdien foroak osatzeko proposamena egin duzue. Gobernua prest dago edozein forotan parte hartzeko, bere iritzia emateko 
aukera baldin badu. Politikari ezagunak elkartu ziren atzo Miarritzeko foroan, Europa eta Hego Amerikaren arteko topaketen bigarren eta 
azken egunean. Giza Zientzietako fakultateak 'Gipuzkoa XXI Foroa' antolatu du. Uraren foro horren benetako helburua. 

3 (izenondo eta izenlagunekin) Foro iraunkorra hamasei kidek osatzen dute berez, tokian tokiko gobernuek aukeratutako zortzi 
lagunek eta indigenek eurek aukeratutako beste zortzi ordezkarik. Geroztik, lurraldeka egiten dira foru sozialak. Rio de Janeiroko goi 
bilerarekin batera izan zen Foro alternatiboan. Nazioarteko foroak, herrialdeen artekoak eta tokian tokiko foroak. Hori izango da MBR 
200, kezka politikoak dituzten militarren isilpeko foro bat, gero zibilei ere zabalduko zaiena. Elkarrizketa foroaren aldeko 100.000 
sinadura lortu ditu Elkarri-k. Eztabaidarako foroa ere abiatuko du plataformak. Euskal Herriko Foro Sozialak garatu egin nahi ditu Porto 
Alegre eta Bonbaiko Munduko Foroetan finkatu ildoak. 

4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Miarritzeko Bellevue eremuan iraganen da ostalaritzako lan foroa. Itun konstituzionalaren 
egitasmoaren zirriborroa egiteko ardura eztabaida foro baten esku [...] jartzea hobetsi zuten. Hezkuntza Sailak eragile gehienen kritikak 
entzun ditu Hezkuntza Foroa hasi aurretik. Baionako Jauregi Berrian bilduko da hirugarren aldiz Euskal Herriko Gizarte Foroa. Munduko 
Ekonomia Foroaren oinarri neoliberalak salatzeko. Munduko Gizarte Foroaren (MGF ) lehen topaketak Porto Alegren (Brasil) izan ziren 
2001eko urtarrilean. 
[3] elkarrizketa foro (5); europako foro (7); euskal herriko foro (9); eztabaida foro (5); foro alternatiboa (3); foro alternatiboan (4); foro egokia (3); 
foro iraunkorra (4); foro soziala (12); foro sozialaren (5); foro sozialean (6); foro sozialetan (3); gizarte foro (7); munduko foro (4) 
afrikako gizarte foroa (3); ekarpen foroa (9); ekarpen foroa egin (3); elkarrizketa foroa (6); elkarrizketa foroa sortzeko (3); elkarteen foroa (3); 
ermuko foroa (12); europako gizarte foroa (11); foroa antolatu (5); foroa antolatzeko (3); foroa egin (5); foroa egingo (7); foroa egiten (3); foroa hasi 
(7); foroa osatzeko (3); foroa osatzen (4); foroa sortzeko (3); gizarte foroa (64); hezkuntza foroa (3); ibaetako foroa (3); iritziak emateko foroa (3); 
maliko foroa (3); martin ugalde foroa (6); munduko ekonomia foroa (3); munduko foroa (10); munduko gizarte foroa (27); nazio batuen foroa (3); 
nazioarteko foroa (6); uraren foroa (3); uraren munduko foroa (7) 
ekarpen foroak (3); ekonomia foroak (3); ermuko foroak (65); europako gizarte foroak (3); eztabaida foroak (3); eztabaidarako foroak (3); foroak 
antolatutako (3); foroak deituta (3); gizarte foroak (21); ibaetako foroak (24); itsas foroak (4); maliko foroak (5) 
ekarpen foroan (3); ekonomia foroan (10); europako gizarte foroan (14); foroan parte hartu (7); foroan parte hartuko (5); foroan parte hartzeko (4); 
foroan parte hartzen (4); foroan parte hartzera (5); gizarte foroan (47); ibaetako foroan (3); maliko foroan (3); martin ugalde foroan (3); miarritzeko 
foroan (3); mundu foroan (3); munduko ekonomia foroan (7); munduko foroan (7); munduko gizarte foroan (14); uraren munduko foroan (3) 
ameriketako gizarte foroaren (3); ekonomia foroaren (3); ermuko foroaren (24); ermuko foroaren ekitaldia (3); europako gizarte foroaren (12); 
foroaren antolatzaileek (4); foroaren bileran (4); foroaren izenean (3); foroaren laugarren (4); foroaren lehen (8); foroaren manifestua (3); foroaren 
ordezkariak (3); gizarte foroaren (45); gizarte foroaren antolatzaileek (3); hezkuntza foroaren (3); ibaetako foroaren (9); munduko foroaren (3); 
munduko gizarte foroaren (14); uraren munduko foroaren (3) 
gizarte foroari (5) 
europako foroetan (4); gizarte foroetan (7); nazioarteko foroetan (5) 
ermuko foroko (12); ermuko foroko kidea (3); europako gizarte foroko (3); foroko kide (4); foroko kideak (3); foroko kideek (7); foroko partaideak (3);; 
foroko parte hartzaileek (5); foroko presidente (6); foroko sortzaileetako (3); gizarte foroko (21); ibaetako foroko (4); itsas foroko (3); munduko 
foroko (3); munduko gizarte foroko (8)] 
 
forradura iz zerbaiti barnealdea estaltzeko ezartzen zaion oihala edo zernahi gai. Bi mahukak tarrataturik 
baitzeuzkan ukondoetan, forradura aspalditik ateratzen zitzaiola handik. 
 



forraje iz belarrezko bazka. Nekazariek euren ekoizpenekin jarraitu ahal izateko, forraje erosketa bateratuak egin zituzten eta 
mailegu bereziak hitzartu zituzten Nafarroako Rural Kutxarekin. 
 
forratu, forra, forratzen 1 du ad forraduraz hornitu. Oihal gaztainkaraz forraturiko beroki hartz-larruzkoa soinean eta 
neguko txano belarriduna buruan. Buruan astrakanez forratutako txanoa. Kortxoz forratu zituela bere logelako paretak. Artile zuriz 
forratutako oholetan. Barrutik forratutako kutxa bat ematen zuen hark, munduaz ahaztu eta ehun urtez lo egiteko aterpe aparta. Belus 
gorriz forratutako kutxatila hura izan da [...] Lajosengandik jaso dudan opari bakarra. Larruz forratutako besaulki batean. Idazmahai 
garai estura hurbildu zen; berdez forratua zen, eta tintaz zikinduta zegoen. Enbalatzeko papera erosi eta mekano-apalak forratu ditut. 
Larruz forraturiko zortzi-hamar liburuk salbatu gintuzten. 

2 (era burutua izenondo gisa) Panpinak, borragomak, zorrozkailuak, neguko zapata forratuak, arrosarioa eta meza-liburua. 
[3] larruz forratutako (5)] 
 
forru (orobat forro; Hiztegi Batuan forru agertzen da) 1 forradura. Falangeko afiliazio orria txapelaren forruaren 
barruan gorde eta nire benetako beste orria jakan neramala ziurtatu nuen. Longainaren barruko forrua. Barkatu, baina urratu txiki bat 
egin behar diot artaziekin zure longainaren forroari. Segituan gabardinak forruan duen sakela haundi batean gorde du paketea. 

2 forru polar poliester zuntzez osaturiko ehun isolatzailea; ehun horrekin egiten den jantzia. ik polar 4. 
Gazteak, ez hain gazteak, forru polarrak, larruzko berokiak, alkandorak... Gau bi eman ditu kobazulo baten sartuta, zero azpiko 
tenperaturatik babesteko forro polar xume bat besterik ez zuela. Forro polarraren kremailera jaitsi, eta eskuak patriketan sartu zituen. 
 
forsitia iz Olibondoaren familiako landare abar-luzea, kolore hori biziko lore ugari ematen dituena. 
(Forsythia sp.) Forsitiak atera genituen; hormaren oineraino etorrita zeuden, loratzeko zorian. Erratz bat portxeko habearen kontra, 
bi aulki hautsi eta forsitia-multzo bat aldamenean. 
 
forte1 iz gotorlekua. Oihal-puska koloreduna, armaden gainetik eramaten dena eta forte eta itsasontzietako mastetan egoten dena. 
Forte gehienak errautsetan zeuden. "Ishimgo katea" deritzana, dorrez edo egurrezko fortez osatutako katea bat. 
 
forte2 adlag/iz (musikan) indartsu. ik fortissimo; piano2. Pianofortea pianoari hasieran eman zitzaion izena dela, klabea 
ez bezala gogara jo zitekeelako, nahi zenean piano, ahul alegia, eta nahi zenean forte. Pianissimo-tik forte-ra igarotzeko. Esaldien 
adierazgarritasuna dinamikarekin konpondu zuten piano, mezzo eta forteak txukun neurtuz. 
 
fortetxo iz gotorleku txikia. Virginia ez zen izan, urte horietan, fortetxo kaxkar bat baino, Chesapeake-eko badian eraikia, 
Powhatan errege handiaren eskupeko lurraldeen erdian. 
 
fortifikatu, fortifika, fortifikatzen du ad gotortu. Mendi goreneko kaskoan bazuen gaztelu bat imajina ez daitekeen modura 
fortifikatua eta hetsia. 
 
fortifikazio iz gotorlekua. Harresi eta dorreen fortifikazio-sistemak indartu egiten dira lubetekin babesten badira. Marseillarrek 
baleztekin goritutako burdin barrak jaurtiz fortifikazio hura dena suntsitzea lortu zuten. 
 
fortissimo adlag/iz (musikan) guztiz indartsu. ik forte2; pianissimo. Dinamiketan maisu pianissimotik fortissimo-ra 
crescendo-en bitartez, fraseatze lanetan txukun. Pianisssimi kilikagarriak eta fortissimi-ak ondo kontzertatuak. Kontzertu baten antza 
hartuz zihoan hura: gaia beti bera izaki, bazituen bariazioak, eta baita fortissimi eta pianissimi zatiak ere. 
 
fortitio iz (fonetikan) indartzea. Paradigman fortitioak daude, eta sintagman, berriz, lenitioak zein fortitioak gerta daitezke. 
Eransketatzat hartuta, azken ordezkatze hori fortitio edo indartze ere bada. Euskaraz igurzkari guztiak maila fonemikoan ahoskabe izatea 
fortitio paradigmatiko baten emaitza da. 
 
fortuna 1 iz zoria, asturua. Baina, orduan ere, zortea eta fortuna neure alde eta fabore izan nituen. Hain fortuna gaixtoarekin, 
non tiroz hil baitzuten kapitain italiarra. Zer zigor dizue, lagunok, fortunak ezarri, honako presondegi honetara ekar zaitzaten? Eta 
bizpahiru mendeotan bere indarra etengabe handitu badu, bere legeen ontasunari egotzi behar zaio hori, ez fortunari, honek ez baitu 
horrelako irmotasunik. Fortunaren gurpilean bueltaka doazen aingeruenak. Ez diot sekula uko egin fortunari, fortuna baita maite 
dituzun pertsonengana eta lekuetara itzularazten laguntzen dizun jainkosa. Baina fortunak itzulia emana zuen. Aintza Jaunari! -hasi zen 
oihuz Phips-, horra egina gure fortuna! Uste izanik loriazko egunak eta fortunazkoak dituztela aurrean. 

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Errebantxa txalupa, nerau naizela buru, Thomas kapitaina, neure fortuna-kideekin. Nire 
fortuna egunak amaituak ziren. familian zoritxar ugari eta fortuna-galerak izan zituztela esaten zuen denbora guztian. 

3 (jainkotzat hartua) Bost danga entzun ditugu, bost sos sartu dituzu patrikan, bost hatzekin igurzten du Fortunak gure etorkizuna. 
Oi arima handiak babesten dituen Fortuna! Adur da Fortunaren gurpilari eragiten dion jainko gupidagabea, Adurrek bideratzen ditu 
ametsen, ahaleginen, nork bere buruari emandako animuen porrotak. Honelakoa da Fortuna Zaldizkoaren tenplua, harrizko teatroaren 
ondoan dagoena. 

4 ondasunak. Henrikek [...] bere fortunaren parte bat onar zezala erregutzen zion Konradi, ez baitzekien harekin zer egin. Eta 
badudala fortuna koskor bat eta bere eskuetan jartzen dudala komeni denerako. Mehatxatzen zuten Landesetara joanen zirela bizitzera, 
edo berdin muga zeharkatuko zutela, Gipuzkoan kokatzeko, berekin eramanez beren fortuna guzia. aberatsak zaiztela diozuet, ez 
balinbaduzue fortunarik bankoetan metaturik ere. Bost urtetan ehuneko hamabian emendatuak dira kostalde honetan fortunaren 
gaineko zerga deklarapenak. zer fortunak, bistan dena diru publikoz hornituak, behar diren ezarri uraren garbitasunarentzat. Fortuna ttipi 
bat da jadanik dirutza hori. 

5 fortuna egin Amerikan bezala fortun egiterat. Edozeinek egin zezakek fortuna Argentinan. 

6 fortuna zaldun Aurrena, uhartediko lurtxo hareatsu batean, biltzarra egin zuten fortuna-zaldun bihurtzeko. Hori al da fortuna-
zaldun jator baten jokaera? Baina neroni ere fortuna-zaldun ibilia nauzu. 
[3] fortuna bila (3); fortuna gaixtoa (4); fortuna gaixtoaren (3); fortuna zaldun (4); 
 
fortunatu (orobat portunatu g.er.; Hiztegi Batuan fortunatu agertzen da), fortuna(tu), fortunatzen 1 da 
ad gertatu, egokitu. ik suertatu. Amua ikusi zuten haren niniek, eta lepoa niganantz jiratu beharrean, bere eskuinerantz jiratu 



zuen parean fortunatu zitzaion Kotkowski okindegiko opilei begira geratuz. Zakuen edo kaxen gainean lo egiten zuen, parean fortunatzen 
zitzaion edozein bazterretan. Elurretarako egoera apropostxoren bat erraz fortunatzen da neguaren bihotzeko sasoi hauetan. Ez da elur 
pisutsu eta hondatzailea, arina eta ongarria baino; garisoroa irabazian fortunatzen da. Gaurko egunez, San Prudentzio bixamonian justu, 
fortunatu zen Erromatik Gasteizera lehenengo gotzaina bidaltzea. Eta, gero, adiskide fortunatu gintuan. 
2 (era burutua izenondo gisa) Bere lagun jator zaldun fortunatuei. 
[3] parean fortunatzen (3)] 
 
fortzatu, fortza, fortzatzen du ad bortxatu. Ea baimenik ematen duten haietako baten autoa fortzatu eta barruan zer dagoen 
ikusteko. 
 
foru1 1 iz lurralde bateko ohiko zuzentza biltzen zuen legedia. Bizkaiko Foru Zaharra edota Durangaldekoa. 
Lapurtarrek, foruari atxikirik, ezetz erantzun zuten. Foruaren Hobekuntza delako hura. 

2 pl Baionesek lapurtarren foruen etsai amorratua zen Pes de Puyanne izendatu zuten alkate. Gobernadorea foruak errespetatu gabe ari 
zen erabakiak hartzen. Berorrek foruak betetzeko hitza eman zuen. Foruak betearaz zitzala eskatzeko. Foruak berriz indarrean jartzeko. 
Foruen aldeko borroka gogor honetan. Guri foruak kendu zizkigunari merezi zuena emoteko. 1876ko uztailean gertatutako euskal foruen 
ezeztapena. Hori al zen euskal Foruak beren osotasunean berreskuratzeko bide egokia? 

3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik foral. Foru kontzientziaren hastapenak. Foru-hiriburuan ospatutako elizkizun 
guztien arteko garrantzitsuena. 3/1992 Legea, uztailaren 1ekoa, Euskal Herriko Foru-Zuzenbide Zibilari buruzkoa. Nafarroako Toki 
Araubidea Eguneratzeko Foru Lege Proiektua aurkeztu zuen duela gutxi Nafarroako Gobernuak. Foru Dekretu berriak. Toki Administrazioko 
Sailak igorritako foru-agindua. Gai horri buruzko foru araurik ere ez dago. Salerosketak, dohaintzak eta foru emakidak. Bilboko Foru 
Artxiboan. Protesta ekitaldia Foru Jauregitik abiatuko da. Apirileko foru hauteskundeetan. Hor ditugu Foru administrazioak, udal 
administrazioak [...] eta abar. Nafarroako Foru Erregimena. Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundeak. Nafarroako Foru Erkidegoko 
agirietan. Nafarroako Foru Komunitatea. Bizkaiko Foru Aldundiko Euskararen Sustapenerako zuzendariak. Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
Giza Eskubide, Enplegu eta Gizarteratzea sailak. Arabako Foru Ahaldun Nagusia. Foru Parlamentu eratu berrian. Parlamentua izango da 
foru organo eskuduna zeregin hauetarako: [...]. Bizkaiko Ingurumen foru diputatuak iragarri duenez. Foru Ogasuneko Ikuskaritzako 
zuzendariordea kargugabetzea. PPko foru diputatu Carlos Samaniegok. Hiru foru parlamentari. Bizkaiko foru agintariek adingabeko 900 
neska-mutiko dituzte euren ardurapean. Foru Poliziak eta Polizia Nazionalak hasitako orrazketak. Foru Gobernuko Barne kontseilariak. 
Foru Liga Autonomiazalearen presidentea. 

4 foru hobekuntza Nafarroako Gobernuari dagokio Foru Hobekuntza erreformatzeko proposamena egitea. Gernikako Estatutua eta 
Nafarroako Foru Hobekuntza agortuta daudela. IUN-NEBk Foru Hobekuntza aldatzeko premia berretsi zuen atzo. Arau horiek, besteak 
beste, Espainiako Konstituzioa, Nafarroako Foru Hobekuntza eta Euskararen legea urratzen dituzte. Nafarroako foru hobekuntzaren 
garapenaren inguruan. 
[4] arabako foru aldundiak (68); bizkaiko foru aldundiak (74); 
foru administrazioan (5); foru administrazioetako (13); foru administrazioetako langileen (4); foru agintariek (7); foru aldundi (4); foru aldundia (58); 
foru aldundiak (477); foru aldundian (37); foru aldundiarekin (20); foru aldundiaren (146); foru aldundiaren jarrera (4); foru aldundiaren laguntzarekin 
(6); foru aldundiarena (4); foru aldundiari (52); foru aldundiei (9); foru aldundiek (32); foru aldundiekin (4); foru aldundien (12); foru aldundietako (9); 
foru aldundiko (147); foru aldundiko diputatu (7); foru aldunditik (7); foru araua (5); foru arauaren (5); foru dekretu (4); foru dekretua (6); foru 
dekretuak (4); foru diputatu (10); foru diputatuak (28); foru diputatuaren (5); foru erakunde (4); foru erakunde eskudunaren (4); foru erkidegoa (5); 
foru erkidegoak (8); foru erkidegoan (11); foru erkidegoaren (13); foru erkidegoari (4); foru erkidegoko (17); foru gobernuak (13); foru gobernuaren 
(4); foru gobernuko (4); foru hauteskundeak (26); foru hauteskundeak egin (4); foru hauteskundeen (8); foru hauteskundeetan (44); foru 
hauteskundeetara (7); foru hauteskundeetarako (5); foru hauteskundeetatik (4); foru hobekuntza (31); foru hobekuntzak (9); foru hobekuntzan (7); 
foru hobekuntzarekin (5); foru hobekuntzaren (36); foru hobekuntzaren aldaketa (6); foru hobekuntzaren erreforma (5); foru hobekuntzaren 
erreformarako (7); foru hobekuntzari (4); foru jauregiaren (9); foru jauregitik (5); foru komunitatearen (6); foru lege (7); foru organo (4); foru 
parlamentua (4); foru poliziak (9); foru soziala (5); foru sozialak (4); foru zaharrak (4) 
gipuzkoako foru aldundiak (214); ingurumen foru diputatuak (6); nafarroako foru erkidegoko (4); nafarroako foru hobekuntza (8); nafarroako foru 
komunitatearen (4); nafarroako foru poliziak (4) 
foruak kendu (5) 
foruen aldeko (6); foruen enparantzan (4); foruen monumentuan (5); foruen monumentuaren (4); foruen plazan (9)] 
 
foru2 ik foro. 
 
forudun izond forua duena. ERCko idazkari nagusi Josep Lluis Carod-Rovira diputatu foruduna den baieztatzeko. Nafarroako 
Kutxa foruduna da eta Legebiltzarraren kontrola izatea zaila litzateke. 
 
forum iz foroa. Foruma Radio Euzkadi Internacional-en zuzendari den Jose Felix Azurmendiren eskutik. Uste dut ez dela txat bat, 
Vilaweb-eko forum bat edo ez-dakit-zer. Bi aldeek forum kontsultibo independente bat sortuko dute, gizarte zibila ordezkatzeko. Itoitzekin 
Elkartasuna taldeko kideek 2000. urtean Europan bira egin zutenean proiektu horien berri izan zuten Uraren Munduko Forumean. Nueva 
Economia Forumak gonbidatuta. Berlingo Zinemaldiko Forum atalean. 
[3] bartzelonako forumean (3); kulturen forumean (3)] 
 
foruzain iz Nafarroako foruzaingoko kidea. Etxetik kanpo, lurrean etzanarazi ninduen, eta gainontzeko foruzainei deitu 
zien. Etxeak husteko unean ez zutela batere lagundu erran dute foruzainek. Artozkin gertatzen zen guztia kontrolatzen baitzuten herrian 
eta inguruan goiti eta beheiti ibiltzen ziren foruzainek. Hiru prostituzio etxe miatu zituzten foruzainek, Ribaforadan, Corellan eta 
Erriberrin. 
[3] foruzainei deitu (3); atxilotu zuten foruzainek (3); foruzainek atxilotu (5)] 
 
foruzaingo iz Nafarroako foru polizia. Foruzaingoak nazioarteko prostituzio sarea desegin du Nafarroako Erriberan. Urrutira 
Foruzaingoaren auto nabarmen bat ikusi du. Etxetik Foruzaingoak atera zuen, atxilotuta. Niri tokatu zait Foruzaingoaren ziegan 
bakarrik egotea, eta ez da batere atsegina. Foruzaingoaren, Guardia Zibilaren eta Espainiako Poliziaren egoitzetan. 
[3] atxilotu zuen foruzaingoak (8); foruzaingoak atxilotu (3); foruzaingoak hartu (3); foruzaingoak hartu du (3); iruñea foruzaingoak (6); nafarroako 
foruzaingoak (13) 
foruzaingoaren egoitzan (4); foruzaingoaren esanetan (4); foruzaingoaren esku (3); foruzaingoaren polizia (3); tuterako foruzaingoaren (3)]

 

 
foruzale izond foruen aldekoa; foruak berrezartzearen aldekoa. Trueba idazle foruzale ospetsua. Kontzientzia 
foruzalea mamitzen. Nik neuk, euskal foruzalea bai, baina oso erregezale ez naizen joxemaritar honek, oso hotz hartzen nituen errege-
famili arteko gorabehera horiek. Txarto ezpanago, Fidel Sagarminaga foruzale bizkaitarra da. Foruzaleek, karlistek, euskal diputatuek eta 
isabeldarrek bat egin zuten Gasteizen. Foruzale amorratua. 
 
foruzaletasun iz foruen zaletasuna; foruzaleen doktrina. Foruzaletasunaren, karlismoaren eta klerikalismoaren 
babesle. Nolanahi ere, eta eliza kutsu horrez gain, lehenengo orrialdetik beretik, foruzaletasuna nabarmen ageri zela iruditu zait. 
 



fosfato iz azido fosforikoaren gatza. Ongarriak dira kontaminatzaileetako batzuk nitratoak, fosfatoak, nitritoak... Heptakloroa 
eta fosfato organikoak. Frantziak Maghrebeko fosfatoen ustiakuntza beretu zuen. Fosfato eta kare karbonato pixka bat baizik ez ziren, 
gatzekin eta urarekin nahasirik. Horra magnesioarekin fosfatoa, beti berdin. Fosfato bat gehituz beste proteina batzuk aktibatzen dituzten 
entzimen «etengailu» antzekoak dira kinasak. Hari bakoitzaren azpian lau unitate mota daude, oinarri nukleotiko izena hartzen dutenak, 
eta unitate hauek azukre-fosfato oinarriarekin islatzen dira. 
 
fosforeszente izond fosforeszentzia duena. Berde fosforeszentea. Izan ere, oso izen ederra du fosforoak ("argi-eramailea" 
esan nahi du); fosforeszentea da. Botoiaren berdeak gehiago zeukan fosforeszentetik berde normaletik baino. Gaztainondoek pintatuak 
ziruditen, argi horiak igurtzirik, zuhaitz fosforeszenteak bailiran. Halako argitasun fosforeszente bat zerien laino itxi haietako batzuei. 
Ehun eta berrogeita hamar dolarreko kirol-oinetako urdin fosforeszenteak. Gero fosforeszente bilakatu zen. 
 
fosforeszentzia iz gorputz batzuek, irrada baten pean jartzen badira, ilunpean argia igortzeko duten 
gaitasuna. Izar-itxurako lore batzuek dir-dir egiten zuten fosforeszentzia argiz. Erresuma Batuan hezi zuten, eta fosforeszentziaren 
inguruko ikerketetan murgildu zen. Garuneko fosforeszentzia bat, islapen bat, adimena alegia. 
 
fosforiko izond (kimikan) oxigeno atomo asko dituen gai elkartu fosforoduna. Azido fosforikoak berebiziko 
garrantzia zuen karbohidrato zahartuak berritzeko orduan. 
 
fosforita iz batez ere kaltzio fosfatoz osaturiko mea. Fosforita material erradiaktibo mota bat da, besteak beste 
animalientzako pentsua ekoizteko prozesuan erabiltzen dena. Era berean, fosforita ere atzeman dute, kantitate txikitan bada ere. 
 
fosforito izond adkor fosforeszentea. Esatariak, gorbata fosforito distiratsuak eramaten dituzten esatari horietako batek, [...]. 
Fosforito asko erabiltzen du, baina hori ez da, berez, joera berria, lehen ere bazuelako, kolore ilunagoekin arituagatik ere, fosforitorako 
joera. 
 
fosforo 1 iz (kimikan) gai bakuna, ez-metal sukoia, fosforeszentea eta pozoitsua, izadian hainbat eratan 
agertzen dena. Alkimistek fosforoa gernutik ateratzen zuten garai haietara itzuliko banintz bezala. Fosforoa daukagu garunetan, eta 
arrainek ere badaukate. Aholkatu zidan landare kopuru zabal bat analizatu, fosforo organikoz aberatsenak aukeratu [...]. Fosfororik gabe 
landareak ez dira hazten. 4-5 granada (2 fosforozko, 2-3 su-emaile) baizik ez lituzke behar tiroa doitu eta puxka ttikitan den-denak 
lehertzeko. 

2 hed Ordu bi eta erdiak ikusi nituen orratzen fosforoan. 

3 (hitz elkartuetan) Fosforo-eduki handieneko landareak. Ustez fosforo bonbak bota ditu Washingtonek. 

4 fosforo zuri fosforo arrunta. Zientzialarien arabera, fosforo zuria hilgarria eta pozoitsua dela aski frogatuta dago. Hasiera 
batean fosforo zuriak erre egiten du eta, ondoren, urtu egiten du burbuila masa bat osatu arte. Ameriketako Estatu Batuetako Armadak 
iragan astelehenean Falujan abiatutako operazioan fosforo zuriko bonbak erabili dituela. 

5 fosforo gorri hauts gorrikara itxura duen fosforoa, pozoitsua ez dena. Beste [zoritxar] bat ere gertatu zitzaidan, 
fosforo gorria eta bolbora beltza maneiatzen ari nintzela. 
 
fosforodun izlag fosforoa duena. Fosforodun gaia bakartzen saiatzea. Izan ere, saneamendu azpiegiturak egin ziren, eta 
murriztu kobre (%59) eta zink mailak (%78), baita fosforodun konposatuak ere (%89). 
 
fosil 1 iz landare- edo animalia-hondakin harri bihurtua. Hankadun animalia baten fosil zaharrena aurkitu dute. Itsas 
trikuen fosilak. Bere ikerlanetarako landareak eta are fosilak ere biltzeko asmoz zebilela Errusian barrena. Amonite deitu zien fosil horiei, 
eta izen horrekin ezagutzen ditugu oraindik ere. Gaur egun oraindik bizi den Nautilus moluskuaren antzeko antigoaleko bizidun batzuen 
fosilak ziren. Diplodokoaren antzeko dinosauro baten hezur pelbianoaren fosila. Eta bazituen fosil batzuk ere, Urbiaingo mendietan 
bilduak. Fosiletako bat dinosauro haragijale batena da ustez. 
2 irud Fosil bat zen, azken hippya. Berrogei urte inguruko fosil bat Lacoste markako polo batean kabitu ezinda. Ez genuen fosil 
disdizaririk edo gorpu zurbil makillaturik nahi. Era berean, «Nafarroako Gobernuak euskara fosil bihurtu nahi» duela salatu zuen. 
Desagertutako zibilizazioetatik bizirik iraundako fosilak. Baina judu eta parsien diaspora horiek ez ziren Gizarte Siriako desagertuak bere 
atzean utzitako fosil bakarrak. Tibeteko goi-ordokiak ia gotorleku iristezin bat eskaintzen zuen desagertua zen Gizarte Indikoaren 
mahayaniar fosil tantrikoarentzat. 
3 (izenondo gisa) Landare-jatorriko erretxina fosilak dira, urtze-puntu altu samarrekoak. Adituen esanetan, orain arte aurkitutako 
kolibri fosilik «zaharrenak» dira. Belemnite fosil ugari aurkitu izan dira -hobeto esanda, belemniteen karezko atal fosil ugari. Gutxienez 
15 milioi urtez eguzki izpirik gabe izotzaren azpian iraun duen laku fosil bat. Hauxe gertatzen da, besteak beste, erregai fosilekin, 
petrolioarekin alegia. Energi iturri fosilak. Beren aztarna fosila utzi baitzuten haitzetan gure jakinguraren sustagarri. Gero 
Völkerwanderung postminoikoaren uhinak azpian hartu zituen, eta aurrerantzean komunitate fosil mordo batean iraun zuten bizirik, Tauron 
hankalatraba. 
[3] erregai fosilak (8); erregai fosilak erretzen (3); fosilak aurkitu (12)¸ erregai fosilen (3)] 
 
fosildu, fosil(du), fosiltzen [34 agerraldi, 21 liburu eta 2 artikulutan] 1 da ad fosil bihurtu. ik fosilizatu. Eta 
izango da behinola asmatu, inork desegin ez, eta dagoeneko fosilduriko egia bihurtu den gezurrik. Eta zergatik otalora salatari hori bera, 
aspaldi haunditik toponimian fosildurik, beste landare loreak ez bezala? Eta izango da behinola asmatu, inork desegin ez, eta dagoeneko 
fosilduriko egia bihurtu den gezurrik. 
2 (era burutua izenondo gisa) Zeuden lekutik, Urgullek eta Uliak piztitzar fosildu baten buru-gorputzen itxura zuten. Pizza-
hondakin fosilduez eta zigarrokinez zipriztindutako egongela baten erdian. Bere irakasle fosilduek amorrua ematen zioten, bere 
ikaskideek berdin. Nekazaritzako lehen garaietako abertzale fosildua. Zenbait iraultza sozialistek erabili duten fraseologia fosildua. 
Gizarte Siriako beraren beste erlijio fosildu bat. Hizkuntza berez poesia fosildua baizik ez dela. Betikoaren errepikapen soila baino ez 
litzateke; jardun fosildua. Oroitzapen fosilduetatik ihesi. Gure oroimenaren atalasean geratutako bizi-txinparta fosildu haien berpiztea 
gertatzen den arte. Beste forma guztietan desagerturiko zibilizazio baten erlikia fosildua zen. 
 
fosilizatu, fosiliza, fosilizatzen [17 agerraldi, 10 liburu eta 6 artikulutan] 1 da ad fosildu. Sugainaren inguruan 
fosilizatutako koipea kentzea edo komunak goitik behera garbitzea. Joera horrek lagundu baizik ez zuen egiten ideiak zurruntzen, 
fosilizatzen. Harri artifizialean fosilizatutako sentimendua. Argazki hura biziarazten saiatu zen, fosilizatutako une hura sentitzen. 
Mamuta ez zegoen fosilizatuta, eta, horri esker, haren ehun bigunak ere aztertu ahal izango dituzte. Bere osabatasunean fosilizatua. 
“Txandrio” Nafarroako hizkeran fosilizatua gelditu den euskal hitza da. 



2 (era burutua izenondo gisa) Erle fosilizatu bati begira. Baita urki fosilizatuak ere, ingurua eta zura ikatz bihurtuta, eta azala 
argi, aldakaitz. Iragan fosilizatuaren aztaparretarik askatzeko. Gizarte Hititaren gerakin fosilizatua. 
 
fosilizatze iz fosiltzea. Norbaiten izenarekin kaleak, enparantzak, sariak eta beste bataiatzen ditugunean hasten da fosilizatze 
lana. 
 
fosilizazio iz fosilizatzea. Tartean finkapen, fosilizazio edo harrizko bihurtzeko indar bat dagoela ohartzen da bat, 
errekategorizazio edo berrikusketa-prozesu normaletatik erabat etenda-edo, daudela oroitzapenok. 
 
foso iz zulogunea. Harresietan nago fosoa eskalatu ondoren. Lau euskal artzain, txapela eta jaka gorriz, fosoko itzalean lo. Fusilatu 
bat fosora bezala. 
 
foto 1 iz argazkia. Gorputz erdiko fotoa, baserriko ate aurrean. Fotoa erdi planokoa da. Foto bat egiteko denbora. Karneta kadukatu 
zaidala esan zidatek eta, foto batzuk ateratzeko zain. Horren fotoa erakusten ibili dituk ertzainak azokan. Kurtso bukaerako fotoa zela 
eta. 

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Foto-inkesta zen batez ere buruko minik gehien sortzen ziguna. Foto ateratzaile talde 
bat bazen, burua Xavier de Bourbon Parme printzea zuena. Jakina, foto-hargailuak edukitzeak abantaila handia ematen du hainbat 
egoeratan. Bezperatik foto-ateratzekoa hutsik neramala. 

3 foto-finish (orobat fotofinix) laskerketa baten heldueraren argazkia hartzen duen kamera berezia. Hor ez 
da foto-finishik beharko!, baina, liskarra, igoal bai... Biak paretsu iritsi gera / nahiko nuke azpimarra / erabakitzeko izango da / 

fotofinixan beharra. · Hiru behako bota dizkiot eta bere aurpegiaren foto-finisha lortu dut. 
 
fotoboltaiko ik fotovoltaiko. 
 
fotoelektriko 1 izond fotoelektrizitatearena, fotoelektrizitateari dagokiona. Zer da efektu fotoelektrikoa? 

2 zelula fotoelektriko argiaren eraginak sorturiko elektrizitateaz baliatzen den gailua. Zelula fotoelektrikoen 
bidez. 
[3] efektu fotoelektrikoaren (4)] 
 
fotoerrealista izond Marrazki fotoerrealista, kontraste handirik gabea. 
 
fotoerrezeptore izond argi estimuluen hartzailea. Pertsona baten erretinetako zelula amak txertatu dizkiete sagu eta 
oilasko jaioberriei, eta ikusi dute txertatutako zelula horiek zelula fotoerrezeptore gisa garatu direla. 
 
fotoestatika iz Inprimatze, fotoestatika eta beste teknika batzuen bidez. 
 
foto-finish. ik foto 3. 
 
fotofobia iz argia ezin jasate neurriz gainekoa. Meningokoziko meningitisaren kasuan, gainera, orbain gorrixkak, sukar 
handia, hotzikarak, fotofobia eta buruko mina ohikoak izaten dira. 
 
fotogenia 1 iz argazkietan efektu ona eragiteko nolakotasuna. Argazkiak gauza presente bihurtzeko duen ahalmen 
nabariaren gaia, fotogeniarekin lotura estua duena. Argazki arrakastatsu batean hunkitzen gaituena, hunkitzen nauena da fotogenia. 
Argazkiaren artea eszena antolatzeko moduan zetzala, errealitatea koadratzearen eta argiztapenaren bidez balioztatzean zetzala [...] eta 
horri esker (trebetasunari esker) lortzen zela fotogenia. Zinemaren artea zinemagilearen artea dela, fotogenia lortu egiten dela. 

2 (hitz elkartuetan) ik fotogeniko. Zinemaren fotogenia-ahalmena. Filmeko irudiaren fotogenia-indarrerako sentibera. 
 
fotogeniko izond fotogeniari dagokiona. Izadia bere itxurarik onenean erakusten jakitea, hartan fotogenikoak izan 
daitezkeen elementuak nahita eta berariaz aurkitzen jakitea da, beraz, argazkiaren artea: errealitatea adieraztea. Gehikuntza hori indar 
fotogenikoa da. Hori dugu gogoan norbait "fotogenikoa" dela esaten dugunean; norbait hori argazkian berez baino "ederragoa" dela ari 
gara esaten, egiazko pertsonak beharbada ez duen xarma bat izango duela argazkiak. Mugikortasun fotogenikoa espazio-denbora 
sisteman gertatzen den mugikortasun bat da. Zuzendaria nazkatuta agertu zen gaur egungo zineman egiten den «pobreziaren tratamendu 
fotogenikoarekin». 
 
fotograbatu, fotograba, fotograbatzen 1 du ad fotografia-tekniken bidez grabatu. Argazkiena are zailago: batean 
Pauerat eta zenbait denboraz Miarritzerat behar ginituen igorri argazkiak eta klitxeak fotograbatzerat eta horrek astea irauten zuen, 
autokar zerbitzua baliatuz. 
2 (era burutua izen gisa) fotografia-tekniken bidez egiten den grabatua. Hobekuntza tekniko batzuk ere saiatu 
nituen, fotograbatua barne. Gizon zarpailtsu bat igandeko egunkari bateko fotograbatuei begira zegoen. Fotograbatuen saileko argazki 
bati beha zegoen. 
 
fotografia iz argazkia. Horko fotografian dagoenaren irudia. Egunkari hartantxe agertu zen fotografia. Fotografiaren kopia 
ateratzeko. Fotografia horituen bidez baino ezagutzen ez nituen haien guztien istorioak. 
 
fotografiagarri izond fotografiatu daitekeena. Gatz eta hondarrezko basamortu hura, zenbait tokitan itsasoko maila baino 
beherago zegoena, niri fotografiagarri eta filmagarri baino gehiago hipnotizagarri gertatu zait. 
 



fotografiatu, fotografia(tu), fotografiatzen iz (zerbaiten edo norbaiten) argazkia egin. Menturatu natzaio orduan 
eskatzera fotografiatzen ahal dudanez. Alferrik mugituko da ikuslea horman jarrita dauden argazkien deformazioa konpentsatzeko, 
zeharka fotografiatuak baitira. Esposizio laburra eta, beraz, irekiera handia behar dira, berriz, mugimenduan dauden objektuak 
fotografiatzeko. 
 
fotografiko izond fotografiari edo argazkiei dagokiena. Koloretako argazkiak egin zitezkeela, nahiz eta emultsio 
fotografikoa bera zuri-beltzeko argazkietarakoa izan. Oroimen hark, itxuraz, ia zehaztasun fotografikoz eman zezakeen Pontitoko etxe, 
kale eta harri bakoitza: urrutitik, gertutik, irudika zitekeen edozein ikuspegitatik. Arne Jacobsen [...] arkitektoaren marrazkien 
erreprodukzio fotografikoak. Le Nouvel Observateur aldizkarian agertu ziren informazio fotografikoak. Barceloren lanari buruzko nobela 
fotografiko baten gisakoa. 
 
fotografo iz argazkilaria. Bidea zabal behar du, fotografoaren hiruhankakoa dakar besoetan trabes. Egun batez fotografoa heldu 
zen, urtero bezala klasearen erretratua atera behar zuelako. 
 
fotograma 1 iz zinema-irudia, bakartutzat hartua. Alain Resnaisen Hiroshima mon amour (1959) filmeko fotograma. 
Matrix-eko fotograma bat azaltzen da pantailan: Triniti, hegazti baten hegaldia antzeratzen. Eta zuri-beltzeko fotograma haietan. Hein 
Völker militante gaztearen ia gorputz osoko fotograma batek hartzen zituen kartelaren luze-zabalak. Proiektatzen zen fotograma 
bakoitzeko, bi edo hiru aldiz eteten zen proiektorearen argi-fluxua. Bi fotogramaren artean fotograma zuri bat tartekatuz. 
Teknikolorezko estatubatuar filmen aurkezpen-fotogrametarako. 

2 "Fotograma" hitzak bi esanahi ditu, eta kontu egin behar da biak ez nahasteko: -argazkigintzan [...] gainazal sentibera batean, 
objektibo batetik igaro gabe, argazkiak duen eraginaren bidez eratzen den irudi bat nahi du esan;- zineman, filmeko irudia pelikulan 
inprimatuta dagoen bezala nahi du esan. 
[3] filmeko fotograma (3)] 
 
fotogramakako izond fotogramaka egindakoa. Denboraren kalkulu guztiz zehatzetan, ia fotogramakako kalkuluetan. 
 
fotoi iz argi energiaren kuantua. "Fotoia uhinkia da eta ez da" esan genezake Bohr-en erara, edo "fotoia gorpuzkia da eta ez 
da". Bi fotoi 800 metrora teleportatu dituzte zientzialariek. Oso fluxu motel bat (10-13 lm, hamar bat fotoi baizik ez dena) aski izan 

daiteke argi-sentsatzio bat erregistrarazteko. Erlatibitatea, fotoiak eta partikulak. · -Ez horixe, mila fotoi!, biak ala biak jateko moduan 
zauden. 
 
fotokonposaketa (Hiztegi Batuak fotokonposaketa baztertzen du eta fotokonposizio erabili behar dela 
adierazten) iz fotokonposizioa. Ohar zaitez urgentea dela, fotokonposaketakoak fotolitoak egiteko zain daudela eta 
inprimategikoak ere berdin. Zuri, Mr._James, entregatuko dizut originala eta zu arduratuko zara fotokonposaketa eta inprimategiaz. 
 
fotokopia iz fotografiaren edo fotoelektrizitatearen bidez eginiko kopia. -Ez, hori ez duk fotokopia, jatorrizkoa 
baino. Agiri batzuen fotokopiak egin behar zituela. Liburuaren fotokopiak atera nituela niretzat. -Egidazu honen fotokopia. Zazpi ordutik 
gora eman nituen mila fotokopia banan-banan egiten. Dokumentu beraren bi fotokopiaren artean, adibidez, beti izaten dira 
desberdintasunak. Irakaslea fotokopia batzuk banatzen hasi zen. DIN-A3 tamainako fotokopia ez bereziki txukunak. Ate ondoan 
eskelaren fotokopia handitua dago. Pasaportearen fotokopia konpultsatuak. Une hartan langile bakarra zegoen fotokopia-dendan. 
[3] pasaportearen fotokopia (4); artikuluen fotokopiak (3); fotokopiak egin (4); fotokopiak egiten (5)] 
 
fotokopiagailu iz fotokopiak egiteko makina. Bulegoko fotokopiagailuaren tonerra aldatzean. Fotokopiagailuaren 
irensgailuaren ahoan jarri nuen paper pila. Fotokopiagailuaren estalki laranja behin eta berriro altxatuz eta jaitsiz. Fotokopiagailura 
itzuli nintzen. Begira, eskaner hori fotokopiagailu moduko bat da. 
 
fotokopialeku iz fotokopiak egiteko lekua. Alferrenak, berriz, txuletak egiten edo fotokopialekuan utzi dudan amu-
azterketa buruz ikasten. 
 
fotokopiatu, fotokopia(tu), fotokopiatzen du ad fotokopia egin. Testua fotokopiatzera eraman beharko dut. Leitu 
berria nuen Quim Monzóren ipuin bat fotokopiatu nuen. Golf klubeko araudia fotokopiatzea. Posible ote zen fitxa horri begiratzea eta 
ontsalaz fotokopiatzea? Horrela, hortxe dira fotokopiaturik aldizkariaren bost ale osorik. Liburuak fotokopiatzearen aurkako kanpaina. 
Horregatik bakarrik nahi nuke 2.000 ale salduko dituen liburu honetan jarri ditudan hitz hauek milioika aldiz fotokopiatuak izatea. 
 
fotokopiatzaile iz forokopiatzen duen pertsona. Zer uste dute gizajo horiek, ez dakidala fotokopiatzaile kabroi horrek 
kopia bat gordetzen duela eurei pasatzeko? 
 
fotolito iz euskarri garden batean egiten den klixe fotografikoa, fotograbatuan eta offsetean erabiltzen 
dena. Ohar zaitez urgentea dela, fotokonposaketakoak fotolitoak egiteko zain daudela eta inprimategikoak ere berdin. Fotolitoak nola 
erabiltzen diren azaltzeko. 
 
fotomatoi (orobat fotomaton eta photomaton) iz argazkiak ateratzeko kabina, automatikoki eta minutu 
gutxitan argazkia atera eta positiboaren kopiak egiten dituena. Hemen, ba, fotomatonean. Egun batean, bere argazki 
bat, fotomatoian egina, ekarri zidan, eta paretan itsatsi nuen nik. Ni argazkiak ateratzera joan nintzen fotomatonera. Photomatona 
eskuan hartu nuen eta abereki makilatu neskatila moskota munaka horailari Pierrak zer atzematen zion eskatu nion neure buruari. 
 
fotometria iz optikaren alorra, argiaren intensitatearen azkerketaz eta neurketaz aritzen dena. Fotometria 
argi kopuruak neurtzen dituen teknika da. Orkideei buruz hitz egiten ari zen bikote sofistikatu bat bere ondoan: fotometriaz loratzen dira 
orkideak. 
 



fotomontaia ik fotomuntaia. 
 
fotomuntaia (orobat fotomontaia) iz zenbait argazki konbinatuz lortzen den fotografia-lana. Fotomuntaiak 
ere badu tarterik Manterolaren obran. Nikolas Lekuonaren marrazki eta fotomuntaiak. Karikatura batzuk, fotomontaia bat, Kataluniako 
Avui egunkariak argitaratutako Marokoko disidente errepublikano izandako baten elkarrizketa erreproduzitzea dira bere aurka erabilitako 
akusazioak. 
 
fotopiko izond Ikuspen fotopikoa: ikusmen mota hau, ohikoena, egun argiz normalki argitutzat hartu ohi ditugun gauzen ikuspenari 
dagokiona da. Ikuspen fotopikoan konoak baliatzen dira batez ere; konoak, baina, [...] koloreen pertzepzioa eragiten dutenak dira, eta, 
hala, ikuspen fotopikoa kromatikoa da. 
 
fotoselektibo izond Prostataren lurrunketa fotoselektiboa erabiltzen hasiko dira laster Gipuzkoako Poliklinikan. Prostataren 
lurrunketa fotoselektiboak asko laburtzen du ospitaleko egonaldia. 
 
fotosentibera izond argiarekiko sentibera dena. Gai fotosentiberak. Paper fotosentibera. Gainazal fotosentibera bat 

argitan jartzen bada. Material fotosentiberaren bidez, artistak argia du lanabes. 
 
fotosintesi 1 iz argiaren energiaren bidez gai elkartu bat eratzea; bereziki landareetako klorofilak egiten 
duena. Banuen amets-asmoa karbono-atomo baten saga idazteko, jendeei ulertarazteko fotosintesi klorofilikoaren poesia bikain bezain -
kimikarientzat izan ezik- gordea. Fotosintesia ez dela soilik karbonoa bizidun egiten den bide bakarra, baizik eta, orobat, eguzkiaren 
energia kimikoki baliagarri bilakatzeko gai den bakarra. Ongarri horiek jaso eta fotosintesiaren bidez materia organiko bihurtzen dira. 
Irudiz fotosintesirik gabe irauten duen hosto lehorra naiz. 

2 (hitz elkartuetan) Erresalbu-gordailuok harrikatz eta petrolio hobietan dautza: horiek ere, baina, aro urrunetan buruturiko 
fotosintesi ekintzen ondorengo dira. 
 
fotovoltaiko (orobat fotoboltaiko) izond argi energia elektrizitate energia bihurtzeko gai dena. Horrek 
bultzatu zituen bere garaian plaka fotovoltaikoak eta haize errota jartzera argindarra sortzeko. Energia fotoboltaikoa eta biomasa ere 
garatzen ari da egun. Indoortromen, material eta estalgarri fotovoltaiko berriak aztertzen ari dira, kutsadura zer neurritan 
deskonponsatzen duten jakiteko. Porlan fotovoltaikoa erabili dute etxebizitzen estalgarrietan. 
 
fox iz fox-trota. Fox, bals, pasodobleak... Pasodobleak, tangoak, foxak... 
 
fox-terrier iz terrierraren aldaera, burezur zabala eta aurpegi txikia duena. Herrian fox-terrier batekin promenatzen 
eta denokin hitz egiten astebete eman zuen kapitain bilo-horiak eramanda. Aldamenean dudan auto alemanean dagoen neskatxa ilehoriari 
begiratzen diot, eta bere txakurtxoari, fox terrier bat. 
 
fox-trot iz iparramerikar dantza, bikote lotuentzakoa, pauso labur eta lasterretan dantatzen dena. Piano 
aurrean eserita egiten omen zituen bere inprobisazioak: mambo, chotis, foxtrot eta pasadobleak. Ipurmasailez jauzitxoak eginez fox-trot 
bati ekin zion egun hartan Luigik. Somebody loves me, Baby Divine, You´re in Kentucky Juss Shu´as You´re Born... fox-trot-en nota 
minberatuak herrenka ateratzen ziren ateetatik. Dave Stampe-ren "Prends garde..._Tchou-Thin-Tchou" hasiko da kantatzen maltzurki, 
Fox-trot erritmora edo Francis Salabert-ek One-Step geldira bihurtua. 
 
frack ik frak. 
 
fragata 1 iz gerra belaontzia, hiru mastakoa, XVII., XVIII. eta XIX. mendeetan erabili izan zena. Hiru 
mastadun eta berrogei kanoiko fragata bat zen, txopako gazteluaren ederragatik itsasalde guztietan ezaguna. Altxatu zenean, fragata 
frantses bat ikusi zuten aurrean, tiroka hurbiltzen ari. Belak zabaldu ditu fragatak. Ez zuten deus jan hogeita hamasei orduan, le Canada 
fragatako sotoan pilatu zituzten arte. Uko egin zioten Granadako gobernadoreak eskaini zien babesari, fragata ongi armatu baten 
laguntzari. Orduz geroztik bizitza fragata alderrai bat baino ez baita. 

2 (hitz elkartuetan) Joanes de Iraurgi, fragata kapitaina, adiskide baitzuen aspaldidanik. · Han dira frantses bandera daramaten 
gerra-fragata dotoreak. 
[3] fragata militarren (3)] 
 
fragmentario izond zatikakoa. Oroitzea ez da ezin konta ahal aztarna finkatu, bizigabe eta fragmentario akuilatzea. 
 
fragmentazio iz zatikatzea, zatiketa. «Produkzio egituraren fragmentazioak» langile klasean ekarri duen banaketa. Ikusgarria 
da oso Ameriketako Estatu Batuetan sortu den fragmentazio soziala. 
 
fragmento iz zatia, atala. Poema zahar anonimo horiek ditu nere gogoak bere guzizko, atsegin zahar ilun baten fragmento 
galduak iduri. Pentsamendu bat, hala ere, astean zehar jira eta buelta ibili zaidana: nire testuak fragmentoak dira, passages, zatiak. 
Fragmentoa du maite, pindarrak eta kondentsazioak eta aurrerantzean bide horretatik joko duela aitor du. 
 
frai iz frantziskotarrei eta beste zenbait ordenatako kideei ematen zaien izena edo titulua, “anaia”-ren 
kidea. Frai Antonio de Guevarak bere kroniketan egin ohi zuen moduan. Guk Frai Joxe deitzen diogu, apaizgaia omen dalako. Catalina 
zeritzan hogeita bortz urteko emazteki bat, liberala eta ederra, batik bat frai Antonio zeritzan fraide muturluze batentzat. 
 
fraide [610 agerraldi, 90 liburu eta 56 artikulutan] 1 iz erlijio ordena batean (Jesusen Lagundian izan ezik) 
profesa egin duen gizonezkoa. ik erlijioso; lekaide; moja; elizgizon; ik orobat fraile. Aurpegia ez nion ikusi, 



bekokia fraideen ohiko txano haietako batean estalirik etorri baitzen. Herriko erretorea bata, itsasondoarra baina Lazkaon fraide zegoena 
bigarrena. Han fraide zegoen baten lehengusuak. Bederatzi orenetan fraideak meza nagusian ziren. Gobernuak fraide guziak Frantziatik 
kanpo ezarri zituen. Fraideen komunitatearen oniritziaz eta abegi onaz. Gero Belokeko fraideetarat joan zen eta komentuko bizia jastatu. 

2 (izenondoekin) Frai Antonio zeritzan fraide muturluze batentzat. Gero domingotar fraide ezaguna bilakaturik, Erasmoren ikasle 
berritzaile, Trentoko teologo eta Ingalaterrako fede katolikoaren berpizle, 1559ko abuztuan, Toledoko artzapezpiku zelarik, Espainiako 
Inkisizioak heretikotzat jo zuen eta preso sartu. Fraide frantziskotar bati. Fraide beneditarren mendetako tradizioa ikertu, sailkatu eta 
argitaratzea. Fraide Predikatzaileek (Domingotarrek), beren aldetik, Domingo santuaren bizkar jarri dute Elizari eusteko eginbehar hau. 
Felix Zubiaga idazle eta fraide pasionistak. Baita fraide arrunten artean ere. Fraide zuzendari nagusiak Baionako zuzendariari. Presoekin 
batera etorritako fraide zaindariak lekuz aldatu zituzten. Fraide atezainak amaren berria eman zidanean. Ehunka eta ehunka fraide eta 
moja misiolarik. Anaia hura bere fraide lagunarekin ahuspez jarri zen otoitzean. Gandiagaren obra guztia bildu eta edizio kritikoa osatzeko 

asmoa dute haren fraide lagunek. · Maisu Petri Soto haren konfesore fraide kartsu bezain jakintsuak. 

3 (izenlagunekin) Baina harengana iritsi aurretik, frantziskotar fraide baten ezaguera egin behar izan zuen Ruche jaunak. Erdi Aroko 
zisterreko fraide batentzat. Jeronimotarren komentuko fraide batzuk ere etorriak ziren. 
4 (ikastetxeetakoa) Mutila ikastolara eraman behar genuela, ez fraideetara. Danba!, kristoren zaplaztekoa eman zion fraideak 
(anaia Pedro, anaia Jazinto, anaia Jabier), gure barregurak derrepente eten zituena. Aurpegia ez nion ikusi, bekokia fraideen ohiko txano 
haietako batean estalirik etorri baitzen. Hobe hortaz fraideetan, betiko lege zaharrean. Fraideenetan sortu zitzaidan jendeari izengoitiak 
paratzeko ohitura. Fraideeneko azken urtean eta unibertsitateko lehenbizikoetan. Seme-alabak gustura eramango omen zituzkeen 
fraideetara. 
5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Fraide-bizitzaren aurkakoa. Iragan denboretan fraide komentua izan zen. Hamasei 
urterekin etorri zen herrira fraide komentua utzita. 
6 fraide etxe ik fraidetxe. 
[3] fraide etxe (4); fraide frantziskotar (3); fraide gazte (5); fraide gaztea (3); fraide lagun (4); ordenako fraide (3); arantzazuko fraideek (5)] 
 
fraidegai iz fraide izateko prestatzen ari den pertsona. Garai batean, zenbat ikasle eta fraidegai hemen bertan...!? Adi-
adi ginduzkan fraidegaiok oso hurbiletik ezagutzen gintuen. -Fraidegai berriak zarete? Fraidegaien harrera ministroari (zehaztasun 
gehiagorik gabe) dagokio. 
 
fraidegaitegi iz fraidegaien etxea. Bizpahiru horiek fraidegaitegian egin zituzten, La Salle-enean, batxilerraren azken urteak. 
 
fraidekide iz ordena bereko fraidea. Poesia utzia zeukala aitortu zion honek, fraidekideek poesia marikoien gauza dela esan 
ziotelako. 
 
fraidekume iz adkor fraidea. Fraidekume modderno zibilizatuaren eskolaren karga bizkar gainean. 
 
fraidetegi iz monasterioa. Eta balinba harrizko eraikinek beno haboro balio düan erreforma bat bültzatü züan: beneditarrena [...] 
Cluny-ko fraidetegian hasi zena. Hor eta hüllan den Leire-ko fraidetegian eskolatüren da lehenik. Hots fraidetegietan eta horien 
üngürüan arrapizten hasiko dira, eta gero azkartüko, Eliza eta jentartea. 
 
fraidetu, fraide(tu), fraidetzen da ad fraide egin. Hogoi urtetan fraidetu zen. 
 
fraidetxe (orobat fraide etxe) iz monasterioa; komentua. 1943an Belokeko buruzagiei eskatu zitzaien, Espainiarako 
bidean fraidetxea etapa bat izan zadien erresistentziako jendeentzat. Belokeko fraidetxean zendu da Aita Frantxua Chotro Donibane 
Lohizuneko beneditanoa. Arantzazuko fraidetxea, Donostia eta Loiolako apezgaitegi eta saindutegiez. Karmelotarren fraide etxea ere 
presondegi bihurtua baitute. 
 
fraidetxo iz adkor fraidea. Fraidetxoak arratoi-zakur bat eraman ohi zuen gelara. 
 
fraidetza iz fraidearen bizibidea. Fraidetza ere erotu zelako utzi behar izan zuela, pentsatzen zuen jendeak. 
 
fraile [279 agerraldi, 21 liburu eta 57 artikulutan; Hiztegi Batuak fraile baztertzen du eta fraide erabili behar 
dela adierazten] iz 1 fraidea. Arropak frailea egiten duen bezala, funtzioak izaitea moldatzen du. Julian Alustiza Arantzazuko 
fraileak. Aita Alphonse Arreguy, Germieta Garakotxeko semea, Beloken fraile zena. Zaharreria nagusitu da hemengo fraileetan; akitu 
dira. Meza entzutera joateko ohitura zuen Jexuxek, fraileetara, urteak betetzen zituen bakoitzean. Komentu hortako fraileak etziren 
orduan nornahi. 

2 (izenondoekin) Anaidi bat, ehun bat fraile protestant daukana. Aita Luis Arostegi, fraile euskaldun argi eta gartsua. Aralar bidean 

zetozen fraile erromes batzuk. Guk euskaldunok fraile eskaleak deituko genituzke. · izond Kandido Izagirre fraile hitz-biltzaile finak. 
3 (izenlagunekin) Frantsiskotar fraileak. 
4 (ikastetxeetakoa) Aitak eskolara igorri zuen, frailetarat, hamalau urtetan sartu zen San Bernateko frailetan. Nik uste euskararen 
"mikroba" atxemana zuen Hazparnen, orduko frailetan zen Elizanburu, Juduen eta errepublikaren kontrako errabiatua. 
5 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Anitz bidean hiltzen ere ziren, hortakotz mendez mende, fraile elkarte zenbaitek 
ospitaleak eta elizak eraiki zituzten, han hemenka bide luze horien bazterrean. Halere gatazkak ukaiten ditu hiriarekin eta fraile ordena 
batzuekin. Apezgaiak gutitu dira, Serora eta Fraile etxeak hustu ondotik [...]. Fraile jauntzitan beztiturik eta beren harmak gordez. 
1903an, Errepublikak lege tzar bat bozkatzen du, honen arabera behar baitira eskolak hetsi eta fraile-serorak kanporatu. 
[3] fraile eta seroren (3); arantzazuko fraileak (4)] 
 
frailetegi iz komentua. Azken 50 urteak iragan ditu Arantzazuko frailetegian, eta han ehortzia izan da joanden ostegunean. 
 
frailetu, fraile(tu), frailetzen da ad fraidetu. Hazparnen bizpahiru urte egon ondoan, erabaki zuen ez zela frailetuko eta utzi 
zuen. 
 



frailetxe iz fraidetxea. Errobiko Salbatore parropian bizi diren adin ederrekoek izanen dute martxoaren 25 ean elgarretaratze bat 
Belokeko frailetxean. 
 
frak (orobat frack g.er. eta frac g.er.) 1 iz gizonezkoen jantzia, zeremoniazkoa, aurrean gerriraino 
heltzen dena eta atzealdean bi luzakin dituena. Musikariak frak-arekin edo soinekoarekin atera dira agertokira. Janzten 
duten frak beltza erantzi gabe. Kotoizko galtza zuriak zeramatzan, oso estuak eta laburrak, eta frak moda-usteko bat. Txilar koloreko frak 
izpilduna eta otso-larruzko longaina. Frack hark ezin hobeki ematen zidan. Frak zahar eta lizundu bat zeraman soinean. Erregeak frak 
urdina eta gerrontze zuria zituen soinean. Galtzak eta fraka gelan utzi, eta behera jaitsi zen. Frak estu eta labur batez jantzitako lekaioak. 

2 irud Mika gogaikarria, frak-isats eta guzti. 
 
fraka ik praka. 
 
frakalasai ik praka 12. 
 
frakasatu, frakasa, frakasatzen du ad porrot egin. Estatu-kolpe bat entseatu zuten Errepublikaren aurka, frakasatu zuten. 
Eta bik edo hiruk oraindik arrakasta lor bazezaketen ere, jada guztiek frakasatu zuten. 

2 (era burutua izenondo gisa) Arrazionalismoaren ahalegin frakasatua. Horretan ere maitale frakasatuaren sinboloa hartzen 
dizu zubiak. Frakasatuz betetako itsasontzi bat ginen: erreka jotakoak, Ingalaterra guztiko desoinordetuak. Frakasatu batzuk iruditzen 
zitzaizkidan: beren bokazioa sakrifikatzen zuten eguneroko ogiaren aldarean. Horrexegatik alde egiten du hemendik Madril aldera hainbeste 
frakasatu usainekok. Hura filosofoa zen, neu idazlea: biak zein biak, gizon nahiz intelektual gisa, frakasatu dohakabe batzuk. 
 
frakaso iz porrota. Ministro letradunen eta Hugolino kardinalaren presioak frantziskotar idealaren frakasoa eta Frantziskoren porrota 
ekarri zituela. Eta nire azken urteotako frakaso sentimentalen zerrendatxoa aipatzen du. Cesarrek beti uste izan zuen Alain bere frakaso 
edo irristadaren baten zain zegoela. Gerraoste eternaleko ilunpean besamotzak, herrenak eta itsuak topatuko ditugu, sartu eta irten 
dabiltzan frakasoaren heroiak, ahulak eta etsiak, bitxiak eta bizizaleak. Hura zen hura, frakasoa! 
 
frakzio iz zatikia. Segundo frakzio batez. Erlojuak eta segundoen frakzioak asmatu aurretik. 
 
framazon iz masoia. Komunisten, judioen eta framazonen kontra oldartzen baitziren. Framazonen ikur eta sinboloak Paris eta 
Erromako katakunbetan aurkitu izan dira. "Grand Orient de France", framazonen goi-jaunak. Beste batzuetan aise lerratzen dena piko eta 
ximiko, bereziki biziki partida zituen "gorri" heien kontra, gehiago oraino "gorri-beltzak" zituela begietan, erran nahi baita hargin-beltz edo 
framazonak... 
 
franbuesa iz masusta-gorria. ik mugurdi. Franbuesak eta marrubiak artatzen eta saltzen ditut. Franbuesa-tarta pusketa 
eta txokolatezko. Bandexa bete franbuesa-tartaleta oparitu zidan. Beren ohetxoetan harrapaturik aurkitzen zituen, txoriak gereizi eta 
franbuesen artean bezala. Aza eta franbuesa sorten artetik. 
 
franela ik flanela. 
 
frango ik franko. 
 
frankeza (orobat frankezia) iz frankotasuna, tolesgabetasuna. Solasaldi batean, frankeza, aldez aurretik iragartzen 
bada, nabarmen gelditzen da zuri; eta ez bada aldez aurretik iragartzen, bihurrikeria dirudi. Bederatzi egunen buruan, Mary Annen 
aurpegiari frankeziaz begiratzeko gai sentitzen nintzen, eta berari begira egon nintzen denbora guztian. 
 
frankia iz oparotasuna, eskuzabaltasuna. Zeuen limosnekin eta zeuen frankiarekin eta eskuzabaltasunarekin. Gizalegezkoa 
zela zure frankiari eta zure liberaltasunari esker onez ihardestea. 
 
frankismo iz Franco jeneralak Espainian ezarritako gobernu era (1938-1975), diktaduran oinarritua. Gerrak 
eta frankismoak ondo findutako belarriak genituen, entzun behar genuena non-noiz-nola entzun ahal izateko. Frankismoko sindikatu 
bertikalak. Frankismoaren lehen urteetan. Frankismoaren garai beltzetan bezala. Frankismoaren amaierako eta ondorengo urteetan. 
Frankismoaren garaiko batzar haietako batera. Frankismoaren kontrako borrokan. Frankismoaren biktimei onespen eta aitortza 
politiko, ekonomiko eta soziala ematea. Frankismoa azkenetan zela sumatuta. Alderdi Popularra Espainiako Gobernura iristeaz batera 
(1996), maila askotan, frankismorik gordinenera bueltatu gara Euskal Herrian. Harrokeria naziaren biktimak izan ziren batzuk; 
frankismoarenak, gulagetakoak, kastrismoarenak, Pinochetenak; hango eta hemengo faxismoarenak, hango eta hemengo moral 
iraultzailearenak. Urte geldo eta motelak izan ziren frankismopekoak. 
2 (hitz elkartuetan) Agusti Solerrek «daukagun frankismo egoera» salatu zuen. Frankismo garaia dirudi. Oraindik frankismo 
garaian geunden. Guk bizi genuen frankismo garaiko giro itxi integristak. Frankismo osteko lehenengo urteetaraino. 
[3] frankismo garaia (4); frankismo garaian (29); frankismo garaiko (22); frankismo osteko (3) 
frankismoaren aurkako (3); frankismoaren azken urteetan (5); frankismoaren biktimak (5); frankismoaren biktimei (5); frankismoaren biktimen (3); 
frankismoaren garai (7); frankismoaren garaian (11); frankismoaren garaiko (9); frankismoaren kontra (12); frankismoaren kontra aritu (4); 
frankismoaren kontra borrokatu (3); frankismoaren ondoko (4) 
frankismoari ihes (3) 
frankismoko biktimei (7); 
 
frankista 1 izond Franco jeneralari edo frankismoari dagokiona; Francoren edo frankismoaren aldekoa. ik 
frankozale. Aitona Carlos nola sartu zen armada frankistan bere emaztearen askapena lortzeko. Polizia frankistak dituen 
dosierretatik atera dira [datuak]. Espainia frankistatik ihes egindako bere guraso errefuxiatuek. Erregimen frankistaren aurkako 
borrokan. Nafarroako Diputazio frankistak dirua ematen zigun euskaraz genekienoi. Lehenbailehen ezabatu nahi zituzten beren iragan 
frankistaren arrasto guztiak. Zentsura frankistak debekatua zuen liburu hori argitaratzea. Himno frankista ez kantatzea eta agur 
faxistari uko egitea. Idazle frankisten liburu asko. Burgoseko egunkari frankistak. Hark asmatu zituela sinbolo frankistarik ezagunenak. 
Katolizismo dogmatiko frankista itogarriaren aurka. Apez eta kristau ez-frankisten eskandalagarri. 



2 (izen gisa) Don Migelek konbentzitu zuen frankistek irabaziko zutela gerra hura. Frankisten tropak ziren bertaratuak. Handik 
astebetera, irailaren 13an, Donostia geratu zen frankisten eskuetan. Emilio Mola frankisten generala. Loratu samartuta egon behar 
horrelakoak oihukatzeko, izan ere, frankisten presondegi batean. Gure diputazioak frankistez beteak zeuden. Frankisten aldekoek 
jarritako bonba. Sudurra kakoa, belarriak irtenak, bibotetxoa frankisten modukoa. Bere larrua edo bere fabrika salbatzeko pasako zen 
Zapero frankistetara. 
[3] alderdi frankista (3); polizia frankistak (3); armada frankistan (3); erregimen frankistaren (5)] 
 
frankizia 1 iz enpresa baten produktuak, beste jabe baten dendan, baldintza ekonomiko jakin batzuen 
azpian merkaturatzen diren salmenta-sistema. Frankizia bitartez abian jarri nuen moda-dendak nabarmen egin du porrot. 
Interes sinboliko hutsa duten maileguak, oso epe luzekoak eta frankizia-aldi luzea izaten dutenak. Bazkide eta hitzarmen formulen 
aukeraketa enpresaren nazioarteko estrategian ardatz bilakatu da (frankiziak eta lizentziak, azpikontratazioak, joint-venture direlakoak, 
eta abar). Frankiziek 10.000 lanpostu betetzen dituzte EAEn, eta 670 milioi euroko fakturazioa dute. Guggenheim frankiziak bultzatu 
dituen ekimenetan. 

2 irud Miguel Sanzen alderdia «PPren frankizia» gisa jokatzen ari dela. 
 
frankiziatu izond frankiziaduna. Iaz 155 saltoki berri zabaldu zituen Eroski Taldeak; horietatik zortzi hipermerkatuak izan ziren, 
28 Eroski center supermerkatuak, 26 Eroski cityak, 16 autozerbitzu frankiziatuak. Barkosek «Nafarroan PPren frankiziatuak diren 
UPNkoek» azken urteotan jorratutako «elkarbizitzarako politikarik eza» izan zuen hizpide. 
 
franko1 (orobat frango eta pranko g.er.; Hiztegi Batuak frango baztertzen du eta franko erabili behar 
dela adierazten) 1 zenbatz asko. (dagokion izenaren eskuinetara) Ukuilu eta ezkaratze, mandio eta ganbara, 
armiarma-sare franko bazen bazterretan garai batean. Kexu franko bildu izan du gure martxoak, baserritarra erabat ezkor 
kuzkurtzeraino. Gizon prestu franko hantxe bizi ziren eroso asko. Iragan aste hortan, greba frango izan da eskuin eta ezker. 
Bestaberrietako aitzindari, soinulari edo apez nahiz apezpiku batzuk, gure beste herritar iheslari, gudari ala desertur frango ere nazkatu 
eta nardatu zituzten. Ekitaldi frango izan da bost egun horietan. Baziren hainbat pintura eder non animalien historia frango agertzen 
baitziren. 

2 (dagokion izen sintagma mugaturik dagoela) Ekarriko zuen kexa eta enplastoa franko: Urtarrila bero, zinkurinak gero. 
Gas kutsatua franko, auskalo zenbat, tximinietatik gora. Bozak gogoan, bada apailua frango, jadanik duela zonbait aste erraiten ginuen 
bezala. Xede ona frango badute ja aipaturik. 

3 ipar (dagokion izenaren ezkerretara) Eskola berri hortan bada frango leku. Tolosaldeko frango jende bildu dira zortzi 
egunez. Han bizi dira frango jende arrotz, ez bakarrik frantsesak. 
· 4 adlag ugari, asko. Astronomiari buruz franko idatzi zuen. 

5 oso. Antzinako jainko bat, izen desberdinen pean franko adoratua. Hautetsiak frango hasarre ditugu hor gaindi. Eskuin, bere etxe 
xuriekin, herri bat, frango ttarroa: Arre. 

6 frankotan askotan Tekno klubetara joaten ginen frankotan, musikaz eta gainerako ekaiez horditzera. Hori frankotan gertatzen 
zen gazteluko lau murru laburren artean. Gero ere, Parisen egon naizeno, frangotan iragan naiz leku beretik. Ni neroni frankotan jana 
naiz baba beltxa etxean. Hitz egin ere, esango nuke etxe frankotan ez dugula askorik egin, ez behintzat izan duen eraginaren neurrian. 
Bataila intergalaktiko frankotan parte hartu duela ematen dik. 
[3] adibide franko (3); arazo franko (14); arazo franko sortzen (3); arrazoi franko (10); astia franko (4); aukera franko (4); borroka franko (3); 
buruhauste franko (11); buruhauste franko eman (3); denbora franko (10); ekitaldi franko (4); eraso franko (5); eztabaida franko (9); eztabaida franko 
izan (3); gai franko (3); gauza franko (10); hitzordu franko (3); izerdi franko (5); izerdi franko bota (3); jende franko (13); jendea franko (6); komeria 
franko (3); lan franko (7); lana franko (3); liburu franko (4); salaketa franko (3); urte franko (8); urte franko joan (3); zer esanik franko (3) 
jende frankok (4) 
frankotan aditua (4); frankotan egin (3)] 
 
franko2 iz libera, Frantziako diru zaharra. Urteko bost milioi libera inguru, markoak berrogeita hamar franko eginez gero. 
Bazkaria, prezio finkoa: 8 franko. Mila eta berrehun franko hilean, ez da dirutza. 3,5 Euro = 22,95 Franko = 584 Pts. 5000 euro inguru 

ekarri dituztela sartze eta besteek, heldu baita 32.500 franko, hots hiru miliun eta erdi, diru zahar. · Suitzako 8,5 milioi franko dagozkio 
Kroaziari Eurokopan parte hartzeagatik. Franko suitzarra eta koroa norvegiarra. 
[3] milioi franko (3)] 
 
franko3 1 izond/iz Erdi Aroan Frantzian kokatu zen germaniar herrikoa. Klovis Frankoak, adibidez, [...] 
Konstantinoplan urruti zegoen Anastasio enperadoreagandik prokontsul-titulua eta kontsul-intsigniak eskuratu zituen. Saladinoren 
ahaleginek [...] gurutzatu frankoak kanporatu zituzten Siriatik. Jopu frankoa edo jaregin frankoa hiltzeagatik ordaintzen zenaz. 
Frankoak germaniarrengandik zetozen. Gizon libreak, franko, erromatar nahiz galiarrak. Lege beraren arabera, erromatar batek franko 
bat kateatzen bazuen, hogeita hamar sos zor zituen; baina franko batek erromatarra kateatuz gero, hamabost besterik ez. Herri haiek -
frankoak ez bezala- Germanian geratu zirelako. Badirudi Nikolas santuaganako sineskera, Santiobideko merkatu eta hiri guneetan kokatu 
ziren frankoek sartu zutela gure artera. Rhin aldeko frankoen tribuak. Frankoen monarkia sortua zen jadanik. Aita Santuak frankoen 
beharra zuen lonbardiarren eta greziarren kontra. Frankoen mendeko lurraldean, lege salikoa zegoen frankoentzat, eta Teodosiar kodea 
erromatarrentzat. 

2 (hitz elkartuetan) Oposizio franko-alemanaren eskemarekin jarraitzea, XIX. mendean jarraitzea da. Aostan eta Piamonteko 
Alpeetan, italieraz gainera, frantsesa eta franko-okzitaniera hitz egiten dira. 
[3] frankoen mendeko (3); frankoen monarkian (3)] 
 
franko4 1 izond eskuzabala. Zerbitzuen pagatzeko orduan, franko eta liberala nauk... Frankoago eta eskuzabalago zen. 

2 eragozpenik ez duena. Gizarte-arautegi murrizgarririk batere gabe nazioarteko zuzeneko inbertsioei sarbidea ematen zieten 
eremu frankoak. Moilan, hozkailu biltegi berriak, zubi-garabiak, arku-garabiak, ro-ro arrapal haiek, gordailutegi frankoak. Pisu franko 
bat eduki genuen han 92an. 

3 portu franko ik portu 7. 
[3] franko eta liberal (6); portu frankoa (4)] 
 
frankofonia iz frankofonoen edo lurralde frankofonoen multzoa. Uagadugun (Burkina Faso) bihar eta etzi egingo den 
Frankofoniaren 10. bilera nagusian. Kanadako Frankofonia ministro Denis Coderre. 
 
frankofono iz frantsesez mintzo dena. Alferrik jardungo dute Aostako frankofonoek Italiako futbol taldea animatzen 
Frantziaren kontra. "Ca vous arrive souvent de vous tromper de chemin", galdegiten dit irriparrez frankofonoak. 



 
frankotasun iz tolesgabetasuna. Goxoki baina ahoan bilorik gabe, gauza asko esplikatu zidan eta zinez estimatu nuen haren 
frankotasuna. Frankotasun ederra! 
 
frankotiradore [4 agerraldi, 4 liburutan] iz frankotiratzailea. Frankotiradoreak paraxutistak hil zituen. Matxinatu faxisten 
aldeko frankotiradorea ez ezik, Bolinen harikoa ere ba omen zen Fernando. Durruti lasai antzean ibiltzen zen, baina ia tirokatu zuen behin 
frankotiradore batek. 
 
frankotiratzaile [36 agerraldi, 9 liburu eta 16 artikulutan] 1 iz bakarturik aritzen den gudari edo tiratzailea. ik 
frankotiradore. Armadak eraikin askotan frankotiratzaileak jarri ditu eta mugitzen den edozeri egiten diote tiro. Inguruko 
teilatuetan kokaturiko frankotiratzailek lau polizia inguru zauritu zituzten tiroz. Frankotiratzaileek bala gaizto bat nahikoa zuten gidaria 
seko uzteko, urrundik utzi ere. beti bezala, frankotiratzaile ezkutukoek, tiro zuzen bakar batez, lepo-hezurra txikitu zieten, eta bertan 
seko utzi. Frankotiratzailea zen eta askotan behar baino arrisku handiagoak hartzen zituen. Eta aise egingo zuen bere lana Sarajevoko 
frankotiratzaileak ere, mira teleskopikoan ez baitira ageri kilometro bat harago -azokaren atarian, autoaren bolantean- erortzera doan 
pertsonaren ezaugarriak. Poetak ere badu frankotiratzailearekin antzik. 

2 irud Dena dela, berriro ere sakea izan zen Nagoeren arma nagusia, lau t'erdiko frankotiratzaile hoberenak 8 tanto egin eta piloteoa 
nahierara menperatu baitzuen lehen pilotakadarekin. Lehen euskal film modernoa egin zenetik horrenbeste urtera, oraindik ere 
frankotiratzaileak behar dira, euskarazko zinema egingo bada. «Soldatapeko idazleak» arbuiatzen ditu, «beka-sari jokoak» gaitzetsi, eta, 
poeta bainoago, «frankotiratzailetzat» du bere burua, «odola borborka ipini eta larruazala ikara batean jarri nahi dizun frankotiratzailea», 
poetaren hitzetan esanda. 
 
frankozale izond Franco jeneralaren aldekoa dena. ik frankista. Argazkia El Correo Español frankozalean argitaratua 
da. Egunkari frankozaleak. 
 
frantses (5293 agerraldi, 218 liburu eta 1651 artikulutan; orobat frantzes g.er.) 1 izlag Frantziakoa, 
Frantziari dagokiona. ik frantziar. Errepublikaren Konstituzioak ez baitu aipatzen Frantses Populu bakarra baizik. Frantses 
nazioaren partalier izaitea eta horrela, ororen maila berean, frantses herritartasunaren abantailez gozatzea. Vichy-ko frantses 
gobernuaren peko. Euskara eta euskaldunak gutxiesten zituen frantses administrazio horrek. Frantses estatuaren errepresio politikaren 
esku makila bat. Frantses botere inperialista eta kolonialistari. Akats bat zuen bilduma hark: bitariko kodea osatzen zuen, jurisprudentzia 
frantsesa erromatar legearekin nahastuta baitzegoen. Kapitain alemanaren ondoan frantses armadako bi lotinant ere ba omen zituan. 
Saint-Exupéryk ongi ezagutzen duen frantses gizartea. Merkatua irabazi diote Gipuzkoarrek Alstom frantses enpresari. Frantses 
Iraultzaz geroztik. Frantses Institutuan izan nintzen, frantziar Estatuko eta Haitiko idazleekin mahai inguruan. Frantses telebixtako 
kazetari batek. Frantses lege-nagusiko bigarren artikulua. Oihal ederrez eta frantses modari jarraikiz josiak zituen jantziak. Chirac 
frantses presidentak. Michele Alliot-Marie Frantses Defentsa ministroa. Philippe Poels Sony-ren frantses estatuko zuzendariak. Gure 
frantses pentsalari, kazetari, irakasle, apezpiku, diputatu xuri ala gorrien gogoak ez dira hainbat aldatu. Victor Hugo frantses olerkari 
famatua. Frantses zinema zuzendaria eta antzezlea. Zeren frantses soldaduek ez baitute inoiz ikusi frantses hegazkinik. Frantses 
poliziaren buruzagiak. Frantses hizkuntza da Frantziako Errepublikaren hizkuntza. Frantses ortografian. Gaur, frantses gramatika eta 
historia. Baionako karrikak, frantses banderak airean. Aljeriak frantses behar zuela zioten, han ororen gainetik bakea premiazkoa zelako. 

2 (izenondo gisa) I. mundu gerlaren ondotik, Nazio Handia garaile atera zelarik, bazirudien 1789ko apez abertzale frantsesek irabazi 
zutela partida, 130 urteren buruan. Bazekiten preso bat zela, mediku frantses bat, guardiako. Nik pasaporte espainola neukan, Peiok aldiz 
frantsesa. Gerraontzi frantsesak zebiltzala-eta bazterretan. Ama frantsesa zuen, paristarra, 68ko maiatzeko mugimenduan ibilia. 
· 3 iz frantses herritarra. ik frantziar 2. 1794ko urtarrilean Barrère adiskideak salatu zuen bazirela Frantziako lau eskualdetan 
seiehun mila frantses bederen, nazioaren hizkuntza tutik ez zekitenak. Frantses katoliko zintzoek ongi ikasiko genuen amen erraten 
itsutuki Filipe Pétain gidari "zuhurrari". Jakin ezak, mutil, ez baldin baduk frantses izan nahi, ez haizela nehoiz apeztuko! Euskaldun gira 
beraz eta, orozbat frantses. Orduan zen frantses bilakatu. Bestela ezer ez gara; hoberenean, euskaraz mintzo garen frantses edo 
espainol soilak baino. 16.000 frantses bizi dira Boli Kostan, bereziki Abidjan hiri nausian. Frantsesen heren bat jadanik joana zen 
kamionetan. Denak hilak dira, 148 lagun, horietan 133 frantses. Frantsesa nintzela erran nion. Naziotasunez frantsesak garela, ofizialki, 

guztiok. · COU egiteko, Eskolapioetako ikasleez gain, lehen aipatu dugun Inmaculada ikastetxeko neskak etortzen ziren, Frantsesetakoak. 
4 Frantziako hizkuntza. Txikia eta makala delako euskara, eta handiak eta indartsuak, berriz, frantsesa eta gaztelania. Frantziako 
Estatu osoan frantsesa sendotzea zen Legearen helburua. Frantsesa erabiltzea babestu eta bultzatu zuen Legeak. Baina haietarik nehork 
ez zuen frantsesa ulertzen. Asko estimatzen niola esan nion, eta berdin zitzaidala, frantsesa banekiela zerbait. Badut herritar bat, Pilsen-
eko deputatua, gizon gisakoa, frantsesean trebatu nahi lukeena. Euskaraz, frantsesez edo bi hizkuntzetan. Andreak frantsesez hitz 
egiteko premia sentitzen omen du batzuetan. Mintzaldi horietarik gehienak frantsesez egin ziren. Hor aldiz senar-emazte bikote bat, 
frantsesez ari. Frantsesez oso ongi mintzo da. Bihotzez osoro frantsesa, biziki ongi egiten du frantsesez. Hik frantsesez ondo dakik. 
Badaki italieraz, badaki frantsesez, baina italierak eta frantsesak ez dute onik aterako hemendik, Afrikarik ilunenetik. Frantsesez bizi 
gara egunorokoan. Leibniz alemanak, esaterako, frantsesez idazten zuela. Monsieur Nestor, frantseseko irakaslea. Frantseseko klaseak 
antolatu zituen Genevièvek eta horregatik joaten naiz. Hiri arrotza, frantsesezko hitzak. Frantsesezko liburuxkak jendartean urririk heda 
ditzaten herrigizonei gomendatzea. Frantsesezko pluralaren balioa ez dator guztiz bat sanskritoan duen balioarekin. Berak idatzitako lana 
frantsesera itzuli eta Europan barna zabaldu ahal izan dezan. ik frantseseratu. Frantsesetik itzultzeko. Frantsesetik datorren hitz 
honek, beheko haizea [...] esan nahi du berez. Ganbaran frantses ikasten ari ginela. 

5 (izenondoekin) Lehenik, elizetan, elizkizun guztiak frantses hutsez emaitea. Frantses hutsean erakatsiak diren gaietan. [...] 
ihardetsi zion guardia buruak frantses garbian. Frantses eder, leun eta txukun batean. Arestiren Nire aitaren etxea irakurri nien eta bai 
azalpen batzuk egin ere, frantses kaskarrean. Bere frantses mordoiloan hurrengo galdera egin baino lehen. Ez baldin bazuten beren 
katiximetan eta predikuetan frantses soila erabiltzen, herri hizkuntza baztertuz. Frantses sukratu hura bera zuen. Frantses modernoko 
monoptongazioak. 

6 (izenlagun gisa edo hitz elkartuen lehen osagai gisa) Arra-iloben frantses ariketak. Frantses prosaren lege metriko 
funtsezkoenen azterketa bat. Gero erabaki du HERRIAren zuzendaritzak ez zuela frantses artikulu beharrik, HERRIA euskaldun astekaria 
zela eta, beraz, artikulu guziak euskaraz idatziak izanen zirela. 

7 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Euskara-frantses elebitasuna. 

8 frantses porru zainzuria. Alkandora apurtu zion frantses-porruaren alboko beste ikusle bat muturra txikitzen ari zitzaiola 
ordurako 
[5] chirac frantses presidentak (13); espainol eta frantses (5); frantses armada (5); frantses armadak (6); frantses bandera (10); frantses edo espainol 
(9); frantses erakasle (6); frantses erara (6); frantses eskolak (6); frantses estatu (7); frantses estatua (6); frantses estatuak (16); frantses estatuan 
(26); frantses estatuaren (17); frantses estatuko (15); frantses eta espainiar (8); frantses eta espainol (10); frantses eta ingeles (5); frantses 
euskaldun (9); frantses garbian (10); frantses gobernu (6); frantses gobernua (11); frantses gobernuak (43); frantses gobernuaren (10); frantses 
gobernuari (5); frantses gobernuko (6); frantses hiritartasuna (10); frantses hizkuntza (7); frantses hutsean (7); frantses hutsez (6); frantses idazle 
(15); frantses ikastetxeko (7); frantses itsas (7); frantses kasetariak (5); frantses kultura (5); frantses lege (11); frantses literaturan (5); frantses 
minixtroak (7); frantses mintzaira (7); frantses polizia (6); frantses poliziak (11); frantses presidentak (18); frantses telebixta (7); frantses telebixtako 
(8); frantses telebixtan (12); idazle frantses (5); mediku frantses (5) 
euskara eta frantsesa (17); frantsesa eta espainola (9); frantsesa ikasi (8); frantsesa ikasteko (8); frantsesa ikasten (5); frantsesa izan (8); frantsesa 
menperatzea (6); gaztelania edo frantsesa (6); gaztelania eta frantsesa (7); hizkuntza frantsesa (7); ingelesa eta frantsesa (6) 
frantsesak etorri (5); frantsesak ziren (8); idazle frantsesak (7); iraultza frantsesak (6); kazetari frantsesak (11) 
euskara eta frantsesaren (8); frantsesaren ezagutza (9); frantsesaren jakitea (5); iraultza frantsesaren (7) 
frantsesek esaten (5); frantsesek irabazi (5) 



estatu frantseseko (5); frantseseko irakaslea (7); frantseseko klaseak (5) 
soldadu frantsesen (7) 
frantsesera itzuli (9) 
euskaraz edo frantsesez (7); euskaraz eta frantsesez (39); frantsesez ari (6); frantsesez egin (14); frantsesez egiten (13); frantsesez erraiten (7); 
frantsesez esan (8); frantsesez eta espainolez (5); frantsesez eta euskaraz (11); frantsesez eta gaztelaniaz (11); frantsesez eta ingelesez (11);; 
frantsesez hitz egiten (13); frantsesez idatzi (12); frantsesez idatzia (11); frantsesez idatziak (5); frantsesez idatzita (6); frantsesez idatzitako (14); 
frantsesez idazten (9); frantsesez mintzatu (7); frantsesez mintzatzen (6); frantsesez mintzo (12); gaztelaniaz edo frantsesez (11); gaztelaniaz eta 
frantsesez (8); ingelesez edo frantsesez (6); ingelesez eta frantsesez (6) 
frantsesezko itzulpena (5)] 
 
frantsesdun izlag/iz frantsesez mintzatzen dena. Hemendik hamar bat egun barne, frantsesdun maisu bat izendatua 
izanen da Bretainiako herri bakoitzean, halaber Alsazian, Korsikan... eta Pirineoko mutur hortan. Euskal Herritik ateratako gurasoak 
dituzten seme-alabak; Frantsesdunak, Euskaldunekin ezkonduak; beste Frantsesdunak, Euskal Herrian familiarik ez dutenak. Gero, 
frantsesdunen munduan, ez baduzu Pariseko batek bezala hitz egiten, erraiten da ez zirela frantsesa. 
 
frantseseratu, frantsesera(tu), frantseseratzen du ad frantsesera itzuli. Euskaraz idatzi eta gero frantseseratu zituen 
Itxaro Bordak berak. Toti Martinez de Lezearen arrakasta handiko eleberri bat zuen frantseseratu: "Les enfants d'Ogaiz". Ahal dudan 
bezala itzuli diot izenburua Thierryri, ez baitakit frantseseratzean aldatuko ote zuten. 
 
frantseskeria (orobat frantzeskeria) iz frantsesetiko erderakada. ik frantxexkeria. Aipuak topaketari on eginen 
ziolakoan, izenaz oroitzera saiatu nintzen -frantseskeriaren bat noski-. Euskalkiaren izenean, hainbat berrikeria, hainbat bitxikeria, eta, 
batez ere, hainbat frantseskeria sartu dira. Frantzeskeria baten peko gaude hor, ohartü gabe frantzesez "je" bezala ahoskatzen dela 
"ge". 
 
frantseski iz frantses dialektoa. Dialekto ikuspuntutik, Frantsesa euskara bezain hizkuntza aberatsa izan zen duela aspaldi, baina 
orain kasik frantseski guziak hilak dira. 
 
frantseste iz frantses bihurtzea. Lauzpabost gauza badira alabaina, XIX. mende hartan berean gertatuak, euskaldunen 
frantsesteari kontrajartzeko gisan, euskal kontzientziaren adierazgarri dauzkagunak. 
 
frantsestu, frantses(tu), frantsesten 1 du ad frantses bihurtu. Eta emeki emeki, Behenafarroa arrunt frantsestuko da, 
azkenik Erreboluzione garaian. Horri begira lanean hasi nintzelarik ohartu nintzen zenbatetaraino pentsamendua frantsestua nuen. 
Transformer les paysans en français, hots, "gure arbaso baserritarren frantsestea" eta Nazio Handiaren menpeko zerbitzari isil eta umil 
egitea. Deitura frantsestu genien. Batto Marokanoa, bestea ere Marokanoa motaz bainan paperez frantsestua. Gisa berean, frantses 
batekin esposatzen den estranjer bat ez da paperez orai arte bezen errexki frantsestuko. Urteak joan urteak etorri, nabarmen ari zen 
frantsesten kultura, eta ama-hizkuntzan hitz egiteaz ere lotsatu egiten ziren sarritan. XIX. mendean berriz, Frantziako Iraultzaren eta 
Inperioaren ondotik, "frantsesten" hasi nahi zelarik nolazpait Espainia, estatu-nazioaren lehen konstituzioa asmatu zuten Cadizeko 
gorteetan, 1810ean. 

2 frantseseratu. Quai Rouge argitaletxean, Itxaro Borda-ren "100% basque" liburua, frantsestua. 
3 (era burutua izenondo gisa) Are urrunago Iparraldeko euskaldun frantsestuak. Louis parropiako apez nagusia, euskaldun 
frantsestua... Poloniar frantsestu bat, Guillaume Apollinaire Kostrowizki, askoren iritziz poesia modernoaren aita. Liberala baitzen, 
frantsestu antiklerikalaren fama zuena. Jean de Parisen trageria-k euskara «oso frantsestua» duela. 
 
frantxeskeria iz adkor frantseskeria. Bai, horiek, zinez frantxexkeriak. 
 
frantximant (orobat frantximent) iz pei frantsesa; frantsesez mintzatzen dena. Gure gaztean, apez-ikastetxe 
heietan, Euskara mintzo ez zutenak deitzen genituen Frantximantak eta frantximantek deitzen gintuzten gu "Les Bachkourras". Eta 
frantximant horien artean, euskaldun saldotto bat, Iparralde huntarik, Paul Sarcou beilarien apeza buru. Frantximentak dituzte maiz 
beren inguruko laguntzaileak. Frantximentek eta euskaldun epelek ez dezaten duda izpirik ukan euskara hemen bere etxean dela. Gure 
ustez, Mendiondo da errealki izen euskalduna; Lekornek aldiz badu halako frantximant aire bat, ongi litekeena behar bezala argitzea. 
 
frantximantu, frantximant, frantximantzen (corpusean frantximentu soilik) da ad frantximant bihurtu. 
Berrogei urteak bete arteraino, euskaraz idaztera ezin menturatuz egona zela, arrunt frantximentua zeukalakotz bere burua, oharkabean 
bere izate guzia euskalduna zuela. 
 
frantzes ik frantses. 
 
frantziar [1302 agerraldi, 57 liburu eta 806 artikulutan] 1 izlag Frantziakoa, Frantziari dagokiona. ik 
frantses. Frantziar idazle batek. Andre Wogenscky frantziar arkitektoa zendu da. Frantziar eraberritzaileen lanaren arrakasta. 
Frantziar Iraultzaren lege emaitza. Napoleonek frantziar legearen kodetze egin berria sartu zuen bere inperioko italiar, flandriar, 
alemaniar eta poloniar lurraldeetan. Marokoko espainiar eta frantziar eskualdeen arteko muga. Frantziar sukaldaritzari buruzko liburua. 
Emakumeak frantziar erara jantzita ateratzen dira noski. Napoleonen garaiko frantziar gobernuak. Frantziar Inperioko afrikar lurraldeak. 
Euskal Herriaren zatia hain da txikia Frantziar Errepublikaren barruan. Euskara, frantziar estatuko euskal herrietan hizkuntza ofiziala ez 
dela gogorazi nien. Jendeen gogo-bihotzentzat ez zen on jakitea frantziar gudarostea galtzaile zela. Erabateko frantziar hiritartasuna 
lortu zezaketen. 

2 (izenondo gisa) Joan Roma kataluniarrak eta Stefan Peterhansel frantziarrak jarraitzen dute lider sailkapen nagusian. Lenin 
Robespierre errusiarra eta Robespierre Cromwell frantziarra bihurtu dituzten historialari horiek bezala. Soldadu frantziarrek tiro egin 
dute berriro protesta egileen aurka, Abidjanen. Sozialista frantziar bat. Afrika iparraldean argitaratutako egunkari frantziarra zen. 

· 3 iz frantses herritarra. ik frantses 2. Aurrerantzean, frantziar guztien zuzenbide erkidea zen zaindu beharrekoa. Frantziar 
askoren bizitza irudikatzen duena. Frantziar malapartatu horiek ustelduta daude. Lehena, erdi-frantziar erdi-suitzar, eskualdun andere 
batekin ezkondua, Biarritzen bizi zena. Frantziar osoa zela utzi zuen agerian. Geneviève, Martin eta Teresaren ama, frantziarra zen 
sortzez. Badira izan, espainiarrak, frantziarrak... musulmanak direnak etorkinak izan gabe. Frantziarrek amerikarrei egindako oparia da 
Askatasunaren Estatua. Frantziarren Kode Zibila (Code Civil des Françaises) zuen izena. 

4 frantziar-kanadar Decaens eta Bega jokalariak dira arriskutsuenak erasoan, batez ere, Sebastien Decaens frantziar-kanadarra. 
[3] espainiar eta frantziar (8); frantziar estatuko (7); frantziar eta espainiar (4); frantziar herritartasuna (4); frantziar hiritartasuna (3); frantziar 
idazle (6); kazetari frantziar (4); lau frantziar bahitu (3); soldadu frantziar (3) 
aktore frantziarra (7); alpinista frantziarra (3); amelie mauresmo frantziarra (7); brechet atzelari frantziarra (3); gidari frantziarra (7); jokalari 
frantziarra (4); polinesia frantziarra (11); talde frantziarra (3); txirrindulari frantziarra (3); zuzendari frantziarra (5) 



amelie mauresmo frantziarrak (6); artista frantziarrak (4); aurrelari frantziarrak (3); enpresa frantziarrak (4); entrenatzaile frantziarrak (14); erdilari 
frantziarrak (4); espainiarrak eta frantziarrak (4); gidari frantziarrak (4); idazle frantziarrak (8); jokalari frantziarrak (3); kazetari frantziarrak (9); 
kazetari frantziarrak askatzeko (3); konpainia frantziarrak (6); ministro frantziarrak (4); musikari frantziarrak (3); polizia frantziarrak (4); talde 
frantziarrak (4) 
artista frantziarraren (3); estatu frantziarraren (4); frantziarraren aurretik (3); idazle frantziarraren (4); pentsalari frantziarraren (3); zuzendari 
frantziarraren (3) 
polinesia frantziarrean (4) 
soldadu frantziarrei (3) 
agintari frantziarrek (4); militar frantziarrek (3); soldadu frantziarrek (6) 
polinesia frantziarreko presidente (3) 
bi kazetari frantziarren (6); frantziarren arteko lehia (3); frantziarren defentsa (4);; kazetari frantziarren (9); soldadu frantziarren (7); 
 
frantziaratu, frantziara(tu), frantziaratzen da/du ad Frantziara joan; Frantziara eraman. Kantaria, 39 urte, preso 
dago Lituanian, bainan egun batez Frantziaratuko da. Frantziaratuak izan badira ere, lau lagun hauek ez dira, haatik, aske geratu eta, 
bai ordea, «terrorismoaren aurka» diharduten justizia zerbitzu berezien esku ezarriak izan. Akusazioaren arabera, 3.000tik 5.000 euro arte 
jasotzen zituen bere orkestrako kide zirela esanaz Frantziaratzen zuen kongoar bakoitzagatik. Lehen ministroak kritika zorrotzak entzun 
ditu, atzerrian dauden kapitalei Frantziaratzeko erraztasunak eskaintzeagatik. 
 
frantziaratze iz Frantziara joatea, Frantziara eramatea. Kongotik ehunka herritarren Frantziaratzea bideratu izanagatik 
atxilotu zuten. 
 
frantziskanista iz frantziskanismoan aditua. Hau dio frantziskanista ezagun batek titulu bitxi samarra duen idazki honetaz: 
[...]. 
 
frantziskano (orobat frantxixkano) iz frantziskotarra. Donapaleuko Frantziskanoetako liburutegian da hitzordua. 
Donapaleuko Frantxixkanoen etxeak ateak hetsiko ditu. Joxe Arregi frantziskanoa. Donapaleuko Frantxixkanoetan aratsaldeko 
2.15etarik 5ak arte. Galtzerdi pare bat, frantxixkano oinetakoak, eta buruan jockey iduri kasketa bat. 
 
frantziskotar 1 izlag San Frantziskoren ordenakoa. Frantziskotar kronikari ospetsuenak Gianoko Jordan, Ecclestongo 
Tomas eta Salimbene dira. Lehen bost frantziskotar martiriak, Marokon hilak. Julian Alustiza aita frantziskotarrak. Etxera abiatu zen 
bere frantziskotar jantziekin. Frantziskotar bizitzaren irakurketa moralizatzaileari jarraiki. Arantzazuko Frantziskotar Probintziak 
eraginda. Frantziskotar komentu guztiek. 

2 iz San Frantziskoren ordenako kidea. Frantziskotar bat bidali digute, eta pertsona zintzoa eta irekia dela erakutsi du. Lehen 
frantziskotarren garaiko ingurune historiko kulturalean. Donapaleuko frantziskotarren etxean. Donapaleuko Frantziskotarretako 
liburutegian. Hori da, behintzat, frantziskotarren web guneak jartzen zuena. Frantziskotarrenean izan zela uste dut. Bada santu 
euskaldun bat, Martin izenekoa, frantziskotar sartu, misioetara joan eta Nagasakin hil zutena. Eskerrak frantziskotar peto bat 
edozerekin moldatzen den. 
[3] fraide frantziskotar (3); frantziskotar anaiartearen (4); frantziskotar arazoa (6); frantziskotar bokazioaren (4); frantziskotar iturrien (3); 
frantziskotar iturrietan (4); frantziskotar mugimendua (4); frantziskotar mugimenduaren (4) 
arantzazuko frantziskotarrek (3) 
donapaleuko frantziskotarren (4); frantziskotarren etxean (3); frantziskotarren komentu (3); zarauzko frantziskotarren (3)] 
 
frantziskotartasun iz frantziskotar izaera. Pobretasuna jo izan da frantziskotartasunaren ezaugarri nagusitzat. Horretan 
datza benetako “frantziskotar arazoa", Frantziskoren eta frantziskotartasunaren betiko gurutzea. Junipero lehen orduko 
frantziskotartasuneko pertsonaia miragarrienetakoa da. Frantziskotartasunaren benetako historia. Frantziskotartasunaren "beste 
ikuspegia" 
 
frase iz perpausa. Paper-buruan data ipini du eta, estreinako frasea idatzi du: "Gau osoan elurra egin du". Frase etenak. 
 
fraseatu, frasea, fraseatzen du ad musika-pasarte bat bere egitura eta adierazkortasuna azpimarratuz 
interpretatu. Contrapuntoa fraseatzean maisu-maistrak ziren, afinatze zehatzarekin. 
 
fraseatze iz musika-pasarte bat bere egitura eta adierazkortasuna azpimarratuz interpretatzea. Mendean zituen 
penak edo amodioa adierazteko erregistro guztiak pianissimo-tik forte-ra igarotzeko, fraseatze txukuna, igorpen aratzarekin, tauletan 
bikain emakume zaurituaren rolean. Areago, jazzean, komeni da metrika, doinu eta fraseatze berriekin esperimentatzea. Dinamiketan 
maisu pianissimotik fortissimo-ra crescendo-en bitartez, fraseatze lanetan txukun. 
 
fraseo iz fraseatzea. Horietan ahoskera erraza hizkuntza desberdinetan eta fraseoa nagusitu ziren, arnasketaren erabilpen 
zehatzarekin. Adagio-an fraseoa, soketan bereziki, oso ondo zaindua egon zen. 
 
fraseologia iz joskeren eta esapideen multzoa. Bestetik, testu zati horiek joskera eta fraseologiarako jarraibideak ere 
ematen dizkigute. Horregatik, agian, zapatismoak baztertu du, adibidez, zenbait iraultza sozialistek erabili duten fraseologia fosildua. 
 
fratrizida izond/iz senidea hiltzen duena. Mende batean zehar erreakzioa eta atzerakuntza ekonomikoa haragitzen zuten indar 
fratriziden aurka borrokatu ondoren. 'Gertaera historiko nabaria da', adierazi nuen, 'Romulo, beragatik deitzen direlarik erromatarrak 
horrela, fratrizida eta emagaldu baten semea zela’. 
 
freaky 1 iz pertsona dottore ustekoa. Metroko pasadizoak horrelako hiri batek soilik erdi ditzakeen freaky eta kutreez ereinda 
daude, eta alkandora gona zapata media arrosak dituen emakumeak dirudi guztiaren epizentroa, arrosa koloreko bufanda egiten ari den 
irribarre arrosadun emakumea. San Frantziskoko freaky batek esango zuen bezala, “jaitsi gabe jarraitzen zuten denek, batez ere 
nekazariek”. Aurtengo freaky-ak hauetxek izan ziren, dudarik gabe. 
2 Freaky Friday ostiraletako merkealdi berezia. Urtarrilaren 30 ean, 31n, otsailaren 1 ean eta 3 an aratseko 9 etan Freaky 
Friday. 
 



freatiko izond uraz mintzatuz, lurpean geruza irazgaitz batean gainean batzen dena; ur horiei dagokiena. 
Biarnoko Artix herritik Lapurdiraino hedatzen den geruza freatikoa ustiatzeko xedea. Maila freatikoen jaitsiera da ezkutuen dagoen 
joeretako bat. 
 
fregatu, frega, fregatzen 1 du ad garbitu, xaboiarekin igurtzi. Hortxe dago Joxepi, mantala jantzita, ontziak fregatuz 
zigarroa beti bezala ezpainetan. 
2 lanbasa pasatu Yolo taberna fregatzen ari da maitekiro, aulkiak mahai gainetara jasoz lekua egin ondoren. Presio-eltzea erori zaidak 
eguerdian, fregatzen hasi naizenean. Astiro eta nekez, erratza eta pertza hartuta, fregatzen, marruskatzen, hondamena eta ustela 
geldiarazi zuten. 
3 (era burutua izenondo gisa) Sukaldeko mahai fregatu bat. 

4 (era burutua izen gisa) Utzi fregatu eta garbiketa eta txorakeria horiek eta aber, inork ekarri al du ezer pentsatuta 
manifesturako? 
 
fregear 1 izlag G. Frege matematikalari eta logikariari dagokiona. Zentzuaren eta erreferentziaren arteko fregear 
bereizketa gogora ekarriz, honela koka genitzake kontzeptuak: [...]. 

2 (izenondo gisa) "Pentsamendu" fregear hori elementu ez-psikologiko bat litzateke, eta ez hiztunaren interpretazio edota ulermen 
subjektibo bat. 
 
fregona iz lanbasa. Fregona pasa dut behin eta bitan. Berehala erreparatu zion zerbaiti: lurrean egunkari orriak zeuden zabalduta, 
baten batek fregona pasatu zuen seinale. 
 
frekuentzia [58 agerraldi, 5 liburu eta 25 artikulutan] 1 iz maiztasuna. Aldaketa ebolutiboa geneen frekuentzien 
aldaketa da. Arriskuak kontrolagarria eta aurresangarria den etorkizuna adierazten du: arriskuen gertaera frekuentzia (probabilitatea) 
determinagarria da. 

2 (uhinena) Musikologian bitartea bi notaren arteko bereizkuntza da, beren frekuentzien arteko tartearen arabera neur daitekeena. 
Izpiok oso energia handikoak dira (uhin luzera milimetroaren mila milioigarrena da, eta frekuentzia 100.000.000.000.000.000.000 
hertzekoa!), eta indar nuklearraren eta elektromagnetikoaren arteko interakzioaren bidez sortzen dira. Cuvier baleen sonar sistema oso 
sentikorra da, eta erdi mailako frekuentzia erabiltzen du. Mende berri hau hasi da jarriz iragan urtarrilaren 29an lehen errepikagailua 90,5 
MHz frekuentzian Azkaine eta Donibane Lohizuneko aldean. Frekuentzia handiagoetan, gehienbat gardena da gure gorputza X-
izpientzat. Ontziek frekuentzia bera eta altuagoa erabiltzen dute. Oraingoz lizentzia bai, baina frekuentzia propiorik ez du irrati horrek. 
Irrati bat frekuentziatik kanpo sintonizatuta dagoenean bezala. Antifrankistek dialean bilatzen zuten beste frekuentzia bat Radio Paris 
zen. uhinen frekuentzia, ordea, aldatu egiten da planetaren latitudearen eta errotazio higiduraren arabera. Sarekada hurbilaren 
iragarpena poliziaren frekuentzian kaptatu zuela azalduz, Txokok Boz abisatu zuen. 

3 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Ahizpak bagina bezala da, eta gure gogoak uhin frekuentzia berean dabiltza. 
Ezohikotasunak, azken buruan, gertaera baten jazoera-frekuentzia txikiari egiten dio erreferentzia, besterik ez. Arriskuen gertaera 
frekuentzia (probabilitatea) determinagarria da. 
[3] fm frekuentzia (3); mugaz gaindiko frekuentziak (3)] 
 
frenakada iz bat-batean frenatzea. Taxiak frenakada bat eman eta aurreraxeago geratu zen. 
 
frenatu, frena, frenatzen [30 agerraldi, 19 liburu eta 2 artikulutan] 1 du ad galgatu, balaztatu. Frenatu eta puntu 
geldian utzi du 2CVa. Mutilak abiadura guztian sartu ziren Delizia-ko zubian, baina, handik ehun metrora ere ez zirela, kolpetik frenatu 
zuen Rosako batek, bota zuen luze bizikleta errepidean, jostailu bat balitz bezala, Momentu batez, frenatzekotan egon nintzen, harriturik. 
2 irud Kanpotik huts eta barrutik beterik aurkitu zenetik, Frantzisko ez zuen ezerk eta inork frenatuko. Horrek esan nahi du zerbaitetan 
hasteko zure gogo eta nahi hori pixka bat frenatuta daukazula! Espainiako historia irizpide uniformista eta unitarioz lehenestea 
hezkuntzaren alorrean, D eredua frenatzea, eta abar. 
 
frenazo iz frenakada, bat-batean frenatzea. Autoaren frenazoa. 
 
frenetiko izond eromenezkoa. Elkarte bat sortu zen horrenbestez, eta sasoi frenetiko bat hasi niretzat. Edertasun pasarte 
ugariak eraikitzen ditu erritmo frenetikoetan eta koloretasunean oinarrituta. 
 
frenetikoki adlag eromenezko eran. Dantza eginez frenetikoki. 
 
freno (20 agerraldi, 12 liburu eta 5 artikulutan; orobat frenu g.er.) iz balazta. ik galga. Blue Ridge Parkway-n, 
Asheville ondoan, autoa bidetik atera eta, frenoei eragin arren, irrista-irristaka. Frenoa kolpetik sakatu, eta bolantea eskuinerantz jiratu 
du gogor. Eskuko frenoa kendu nuen. Frenoaren palanka altxatu eta atzera bota nuen besoa. Frenoen zarata ez zen entzuten jadanik. 
Txaratilaren frenoa jaitsi eta haria biltzen hasi nintzen. 

2 irud Jabea da orain, ez du frenorik, badirudi galdutako denbora irabazi nahi duela. Dantzak alde horretatik abantaila bat ukan dezake, 
hizkuntzaren frenoa ez baitu, ez? Euskal Y-arentzat PSOE gobernura iristea «nolabaiteko frenua» izan da. 
 
frenologia iz teoria medikoa, gizabanako baten gaitasunak eta senak bere burmuineko protuberantziak 
aztertuz ezagutu daitezkeela dioena. Frenologiaren arabera, buruaren kanpoaldeko kozkorrak ukituz jakin daiteke zer 
ezaugarri dituen pertsonak. Alkimiaren historia kimikarena baino gehiago, arimadun espirituena edo frenologiaren historia fisiologiarena 
baino gehiago. [Frenologia] burezurraren eite eta konkorrei buruzko jakintza: izaera eta adimenaren ahalmena hor aurki zitezkeela uste 
zen. 
 
frenologo iz frenologian aditua. Frenologoek, mende hasieran, gogameneko edo jokabideko ahalmen baten "egoitza" ikusi 
zuten garunaren gainazalaren zati bakoitzean. Bazen gizon bat oso aspaldi / Ispahanen bizi zena, / frenologoek haren burua / 
mirakulutzat zutena. 
 



frenozale (corpusean frenuzale soilik) iz Frenozaina. Eta hantxe joan duk trena hankaz gora, ibairaino hamaika puskatan, 
bertan behera bai makinistak eta bai bi frenuzale laguntzailek bizia galdu zutelarik. 
 
frente ik fronte. 
 
frenu ik freno. 
 
frenulu iz glandea eta hura estaltzen duen azala lotzen dituen mintzezko toles mehea. Gizonarengan, arazoa 
zakileko glandea estaltzen duen azalarengatik izaten da; fimosiak edo frenuluak eragin dezake arazoa. Beste batzuetan, berriz, glandeko 
azala normal dago eta ondo jaisten da, baina larruazala eta glandea lotzen dituen frenuluak tiratu egiten du. Frenulua laburregia baldin 
badu, tira egingo dio. Zenbaitetan, harreman sexuala izatean, teinkadaren ondorioz, frenulua urratu eta odola egiten da. Zakila 
ferekatzea, maitasunez musukatzea, nola iratzartzen den ikustea, behin eta berriz pasioz miazkatzea, ahoan sartzea, mokoa eta frenulua 
mihiarekin laztantzea, hori ere plazer handia da bi maitaleentzat. 
 
fresa1 iz altzairuzko lanabes txiki horzduna, kono edo zilindro formakoa, biraka lan egiten duena, 
metalean edo zurean eginiko zuloak zabaltzeko, gainaldeak berdintzeko eta kideko lanetarako erabiltzen 
dena. Atzo bai; bidiazko fresa bat izorratu nian. 
 
fresa2

 iz ipar [fr] gastua. Haren sort-etxea herriak erosiko du 350.000 eurotan, notari fresak bestalde. Etxegintzako jendeek 
galdeginik, hautetsiek onartu dute inkesten egitea eta auzapezak eginen du gaineratekoa, fresak galdegilen gain izanen direlarik. 4.000 
euro kosta du (gehi Unibertsitateko fresak).

 

 
fresadora iz fresagailua. Luziori kasu eginez, poliki-poliki, pixka bat hara eta, fresadora gainera pieza jaisten hasi zen. 
 
fresagailu iz fresatzeko makina. Estimua zioten bai ugazabak bai lankideek haren lanari, iaioa baitzen fresagailuarekin, 
premian zegoen edonori eskua eskaintzen, estuasunetan arima erakusten zekiena. Fresagailuak, bihurkinak, paletak eta burdinagak, 
besteak beste. 
 
fresatu, fresa(tu), fresatzen du ad fresaren bidez zulatu edo landu. Atzerriko ekoizleen tornu eta fresatzeko makinak 
saltzen ditu Aristik. 
 
freskaberritu, freskaberri(tu), freskaberritzen du ad freskatu. ik freskatu 3. Lortu nuen sartzea, gainditu nituen 
frogak, eta lehenengo eta behin aloxanaren egitura eta osaketari buruzko neure oroitzapenak freskaberritzera lehiatu nintzen. 
 
freskadura iz freskura. Gaueko freskaduraren beha iragaiten duzue minutu bakoitza. 
 
freskagarri 1 izond freskatzen duena. Tenperaturak goraka, natura borborka, goizalba freskagarriak, egunargia luzatzen... 
Gero dutxa freskagarri bat hartuko zuen. Ate berdeko txintxarriak isilarazi zuen patioko iturriaren hots freskagarria. Pentsatu zuen ez 
legokeela batere gaizki gin-tonic freskagarri bat hartzea. Satan, edari freskagarri ospetsu baten zale bitxi bezain amorratua. 

2 irud Eta ibilaldietan zehar, oroitzapen freskagarrien harrapaketan aritu naiz. Udako sargoriari aurre egiteko, barrea bezalako 
freskagarririk ez, nonbait. 
· 3 iz freskatzen duen edaria. Musika jarri zuen eta freskagarria prestatzeari ekin zion. Limoizko freskagarria xurrupa laburretan 
edaten. Bazekien hozkailua freskagarriz beteta neukala. Ea nork galdu zuen freskagarri-banatzailearen faktura. Saltzaileak freskagarri-
postuen marmolezko salmahaiak garbitzen ari ziren. Auzia aspaldikoa da, 1999an hasi baitziren Bruselako agintariak freskagarri konpainia 
ikertzen. Kalabaza-freskagarriz eta Honeydukeseko gozoki-poltsez. 
[3] freskagarri bat hartuko (3); freskagarriak edaten (4)] 
 
freskagarritasun iz freskagarria denaren nolakotasuna. Ahotsari eta melodiari garrantzi handia ematen diogu, eta 
horregatik esaten dugu rock alternatiboa jotzen dugula, baina poparen freskagarritasuna alde batera utzi gabe. 
 
freskaldi 1 iz freskatzea; (zerbait) freskatzen den aldi bakoitza. Bainugelan, aurpegiari freskaldi bat eman nion. 
Arratsaldez itsasoko brisarak dakarren freskaldi ipar-kutsukoa profitatuz. Hemen freskaldi bat hartzen du eta pozez edaten jainkozko 
edaria. 

2 irud Biriatun, herriko kontseilua bildu da eta erabaki du kanpoko aldetik freskaldi bat emanen zaiotela elizaren murrueri, histen hasiak 
direla bereziki ezkila-dorrearen hegiz-hegi. Aurtengo udazkenean merkatuari berari emanen diote freskaldi bat ona, baduela beharra 
tinduak histen ari baitzaizkio. Larraldeneko portuak hartuko du laster freskaldi bat, duen geriza azkartuz, ahultzen hasia dela. 
[3] freskaldi bat eman (4)] 
 
freskarazi, freskaraz, freskarazten du ad freskatzera behartu. Sukaldeko lanak eta betiko gogoeta horiek utzirik, Sophie 
eta Gérard-engana joaiten da Kattalin, ideiak freskarazteko asmoz. 
 
freskatu, freska, freskatzen 1 du ad fresko jarri; bero gehiegia ibitu. Erdialdean, botilak freskatzeko eta garbitzeko 
askaren zuloa nabarmentzen zen. Hamabost metro koadro inguruko gela bat zen, ohea eta freskatzeko konketa besterik ez zituena. 
Txorrota ireki zuen aurpegia freskatzearren. Eztarria freskatzeko asmotan limonada edan ninan nik. Jantoki zikinean, hezueriak jotako 
haizegailu batek giroa freskatzeko itxurak egiten zituen. Leiho zabalduaren ondoan esertzera joan naiz, bekokia eta pentsamendua 
iluntasuneko haize barean freskatu ahal izateko. Gelara igo, eta aurpegia freskatze hutsa bera ere mesederako izango dun. Gero, bere 
burua freskatzeari ekin zion. 



2 (eguraldia) Kanpoaldean ederki freskatu zuen, hala erakusten zuten autoetako kristalek. Ilunabarraren ostean bakarrik freskatzen 
zuen apur bat, eguzkia sartutakoan. Ez zuen freskatzen. Gainera, freskatu egin du eta txupa bat hartu beharko nuke. Freskatu egin dik, 
edo ni neu hoztu nauk. Freskatu ahala, jendea jertsea janzten... Bai, freskatzen ari zen airea. 
3 irud (oroitzapenak eta) ik freskaberritu. Konturatu naiz azkenean Tosiro bezala neukala eta, esan ohi den bezala, 
"memoria freskatu dut" berari buruz idatzitakoa irakurriz. Aferaz ahantzi nintzen, eta sex-shoparen lehiaketa irabazi nuelako albisteak ez 
zidan oroimena freskatu. 

4 ipar irud eraberritu. Diote ere alderdiaren buruzagitza gaztetu eta freskatu dutela. Erran behar da hamalau urte huntan ari zirela 
Jesuiten eliza nagusi horren freskatzen eta edertzen. “Gure Irratiak" Baiona erdi erdian egoitza bat alokatu eta 80 000 euro gastatu zituen 
1997-an, lekuaren freskatzeko lehen lehenik, eta irratigintzaren beharretara egokitzeko. 

5 (era burutua izen gisa) Bizikletak gora eraman ugazabaren isilean, freskatu bat hartu, eta pizza zati bat jatera joan gintunan. 
Freskatu bat hartu eta gertatutakoa ahaztu nahi nuen. 
[3] aurpegia freskatu (5); freskatu bat hartu (3)] 
 
freskatze 1 iz fresko jartzea; bero gehiegia ibitzea. Merezi duzue, bai, freskatze pixka bat. Haizearen norabide aldaketa 
bortitzen bat edo freskatze nabarmenen bat zela medio. 

2 ipar irud ik freskatu 4. Hunen berritze lanak egin dira iragan martxoaz geroz: erretaularen antolatzea, aldarearen eta Ama 
Birjinaren irudiaren freskatze, eta bertze. 
 
freskera iz aireak ematen dion altzairua, elikagaiak fresko atxikitzeko erabiltzen dena. ik trangadera. 
Argindarrik eta komunik gabeko etxeak, zalgurdiak, freskerak, edota harraskak izatetik, XX. mendearen erdi aldera, berriz, hozkailuak, 
autoak, telebista, ontzi eta arropa-garbigailuak, eta abar izatera, aldaketa handia gertatu baitzen. Hamar egunez bizirik edukitzen zian 
arraina: ahoan aguardientearekin ogi zatitxo bat jarri eta freskeran edukitzen zian belarrarekin ondo estalita... [DKW motozikletaren] 
deposito gorrimina karelaren gainean zaldizka zegoen, eta motorra, freskera baten barruan, gure lurrun-jarioek janik herdoiltzen ari zen. 
 
fresko1 (orobat fresku g.er.) 1 izond apur bat hotza. Haize freskoa zebilen eta astinaldi horrek on egin zidan. Arratseko 
eta goizeko giro freskoa. Goizalde freskoa, eta bazterrak oraino lanbroan lokartuak. Bideari narraio, gogoratuz, bero baita orain, Eugiko 
urtegiaren ur freskoa. Edateko ardo gorri freskoa eskatu dugu. Garagardo fresko on bat goxatu dut. Eta nahiz eta fresko samar zegoen, 
erabaki zuen puska batean paseatuz jarraituko zuela. Ez aire lurrindua, aire fresko garbi eta gaztea baizik. Azulejoen azal urdin freskoa 
nire azalaren aurka. Balusezko manta bat bezala, batean fresko, bestean epel. Sarrerako atari freskoan hanka jarri orduko. Itoko gara 
bero honekin, gurina ere urtu egiten da, etxe osoan ez dago leku fresko bat. 

2 egin edo lortu berria; galdu edo pasatu ez dena; izoztua edo gazitua izan ez dena. Berek etxean egin duten eta 
eskaini didaten ogi fresko epela jaten. Ardi gasna, behi esne freskoa. Xoko batean, gasna freskoz nahiz zaharrez hornitu mahai bat 
bazen. Oiloak haziko zituen arrautza freskoak izateko. Ezpainak busti-bustiak zeuzkan, marrubi-ale freskoak baino goxoagoak. Egositako 
zainzuri fresko batekin ausartuko nintzateke nongoa den esatera, latakoan ez. Eguraldia iluna eta euritsua izan zen, eta lore fresko asko 
jarri orduko zimeldu ziren. Udaberriko belar freskoaren usain gozoa. Haragi freskoa gordinik irents zezakeen. Hil-eta, zerrikia freskoan 
eta kontserbutan saltzen dute. Lukainka arruntak, hestebete freskoak, gibel eta erbi pateak, galantinak. Arrain freskoa erostera. Atun 
freskoa, zinez hauta, Hondarribitik ekarria. Hazkurri freskoak eta konjelatuak garraiatzen ditu. Txerri-odol freskoz igurtzi baliote bezala 
[aurpegitxoa]. Burke jaunak gorpu fresko eta garbi bat igotzen zuen Knox doktorearen etxera. Usain ona, izerdi fresko, haragi bizi eta 
sexu beroaren usaina zerion. Malko freskoak kliskatuz hurbildu zitzaion Denver. Nazio berri baten eta natura gazte baten erdian usteltzen 

den antzinako zibilizazio bat; zaharra da berri, lizuna fresko. · Gasnak fresko atxikitzeko. 

3 irud Hezeak zeuden, eta itsas belarren usain freskoa zerien. Fruituek, haien inguruan, udaberri usain freskoa zuten. Zuhaixken azpiko 
lur bustiaren lurrin freskoa. Arrain postuen hezetasun fresko eta ur lasterren artean paseoan ibiltzen. Eta marrubiei ere lurrun freskoa 
zerien, gaztetasun lurrun bat. Perikitoaren kolore guztiak hedatzen dituzte fatxadek: horirik biziena, berderik freskoena, gorririk minena. 
Idoiaren irekitasunak pixka bat herabetu egiten ninduen [...] baina gero eta gehiago gustatzen zitzaidan ni tratatzeko modu fresko hura. 
Ausartasun freskoaren atzean ezkutatzen zuen erreparoarekin. Lanbide onak eskaintzen zizkien gazte haiei, diru freskoa gurasoei... 
Bisnes Création holandes holdina baita horko akziodun nagusia, kapital freskoarekin etorri berri da. Lasaiki afaldu naiz ostatuan, ohar 
zenbait salatuz paperari eta oroitzapenak fresko direno finkatuz, akidurak eta afariaren goxoak izpiritua malindu aitzin. Gorputzean 
oinazeak izanagatik, burua fresko du oraindik. Kalean da, baina fresko ditu kartzelan bizi izandakoak. Ideia freskoak ekarri zituen bulego 
eta egoitza zahar horietara. Euskara fresko eta naturala erabiltzea. 

4 egin berria delako oraindik lehortu ez dena. Aitak porlan freskoa bota berri zegoen espaloi zati bat seinalatu zuen. 
Argitasuna -esplikatu zidan- oihalari pigmentu zuri bat emanez lortzen da, eta gainean margotuz, oraindik azpia fresko dagoen bitartean. 
Koloreak, izan ere, zarpeatu freskoaren gainean kontuz ematen direnean ez dira moteltzen. 
5 arropez-eta mintzatuz, berorik ematen ez duena. Taniak arropa garbia eta freskoa zeukan jantzita. Hanketako mina dut, 
ez daukat arropa freskorik, ezin ditut ontziak garbitu bero honekin. Luzera moztuko banu... belaunaren gainetik ez al litzateke 
freskoagoa, arinagoa geratuko? Ez duzu brusa hau baino freskoagorik aurkituko -esan zion Norak. 
6 irud gaztetasunaren zantzuak atxikitzen dituena. Emakume ederra zen, gainera, hantxe, ohe ertzean eserita [...] hain 
garbia eta freskoa, barruko arropa liluragarriz jantzita. Polita da emakumea, bizitzak gutxi zigortu duen aurpegi freskoa du. Ahoa txiki-
txikia du, hortzak bikainak, eta den-dena hain freskoa! Atzera haur izan nahi nuela irudi zuen, garbi eta fresko, berriro ere etorkizunez 
eta posibilitatez betea. Berrogeita hamar urte izanen zituen: hogeita hamarretan bezain gazte eta fresko zegoen. Haren masaila freskoa 
nirearen kontra. Hamazazpigarrenean, tamalez, Maribelen titi freskoei adio esan behar. Zortzi ordu eta hiru ordu laurden emango ditu 
lotan eta bihar fresko esnatuko da lanera joateko. 

7 akidurarik edo salatzen ez duena. Oste freskoak zetozen presaka putzutik gora. Gero Patrikek gaina hartu dio, botez, jokoz 
gorputza azkar eta fresko erakutsiz. Etenaldian, taldeak indarra hartu du berriz, eta orain fresko gaude, bigarren itzuliari aurre egiteko 
gogoz, lehiak jokatzeko irrikan. Abadiñoko eta Muxikako karreretan asko saiatu gabe ibili nintzen, ez nuen askorik nekatzerik nahi, fresko, 
gogoz heldu nahi nuen hona. Frantziaren kontrako partidan gauza bera gertatu zen, greziarrak askoz freskoago iritsi zirela 90 minutuen 
bukaerara. Atzo maglia arrosa zeraman txirrindulariarena izan zen denetan pedal kolpe freskoena, arinena, biziena, erosoena. Energia 
handia, mugimendu freskoak. 
8 (erkaketetan) Gero larrosa bezain fresko itzuliko zara etxera. Lisak lasaitu egin zuen, arrosa bat bezain freskoa zegoela esanez. 
Esan zuen: "Gau on denoi", eta letxuga baino freskoago sartu zen bere gelan. Denek aza bezain fresko ziruditen. Irribarre egiten zien 
denei esne jetzi berria bezain fresku. Bere gorputz bainatu berria fresko zegoen bioleta baten gisa berean, zetazko jantziaren azpian, 
zetazko azpiko arropen azpian. Apirileko egunsentia bezain fresko zegoen ene oroimena. 

9 fresko egin Fresko egin zuen, estalpean jardun arren. Monikak bere beso biluziak igurtziz jarraitzen omen zituen nire hitzak, fresko 

egiten baitzuen gau hartan. Araiako pilotalekuan fresko egin zuen, eta aizkoran aritzeko aproposa. · Goizean fresko samar egin zuen. 

10 fresko-fresko Eta pitxar bat ur, fresko-freskoa. Haren jiran, arrain fresko-freskoak usain ederra zuen. Lengoradu pare bat, 
barbarinak, lupinak, denak fresko-freskoak. Gérard noizbait sukaldean sartzen da, fresko freskoa, dutxaturik eta begiak irekirik. Eman 
dezagun ni negozioan buru-belarri sartzen naizela, Vilerren informazio fresko-freskoa entzunda. Abentura gogoangarriak dituzu hemen, 
fresko-fresko esanak. 17 lehiaketa egun bakarrik egin ditut, fresko-fresko iritsiko naiz Vueltara. 
[3] aire fresko (8); aroa fresko (3); arrain fresko (4); bolada fresko (4); burua fresko (4); denbora fresko (4); fresko aire batekin (3); fresko dago (3); 
fresko egiten (3); fresko egongo (3); fresko egotea (3); fresko eta ilun (3); fresko fresko (20); fresko freskoa (9); fresko freskoak (5); fresko iritsiko 
(5); fresko iritsiko naiz (3); fresko mantentzen (4); fresko pixka bat (3); fresko samar (6); fresko samarra (4); fresko zegoen (6); garagardo fresko (4); 
garbi eta fresko (3); gau fresko (3); gela fresko (3); haize bolada fresko (4); haize fresko (11); haize fresko bolada (3); haragi fresko (5); ur fresko (10) 
aire freskoa (25); arrain freskoa (10); bezain freskoa (3); diru freskoa (3); fresko freskoa (9); gela freskoa (3); haize freskoa (33); haize freskoa ekarri 
(4); haragi freskoa (3); kolpe freskoa (6); kolpe freskoa erakutsi (3); ur freskoa (22); usain freskoa (4) 



kolpe freskoagoa (3) 
aire freskoak (6); arrautza freskoak (5); elikagai freskoak (4); fresko freskoak (5); haize freskoak (6) 
aire freskoan (3) 
kolpe freskoarekin (3) 
aire freskoaren (4); freskoaren usaina (5); haize freskoaren (3); ur freskoaren (4) 
ur freskotik (3) 
aire freskoz (3)] 
 
fresko2 1 iz pareta hezearen gainean eginiko margolana. Michelangeloren freskoak, ordea, Kapera Sixtinaren horma oso 
bat hartzen du. Ponpeiako freskoetan azaltzen ziren ume jolas berberak. XIV. mendeko freskoak aurkitu dituzte Sienako ospitale batean. 
Etxe zatar batean zaudela uste duzunean, eskultura batek, fresko batek, apaingarri hutsal eta dotore batek ohartarazten dizu jauregi 
batean zaudela. Florentzian eta Italian lehen mailako anitz artista izan duk, eta ulertzen diat, haien koadro eta freskoetarik ikasteko 
asmotan, hango eta hemengo elizetarat, basiliketarat eta bertzelako edifizioetarat joan nahi izaitea. Pedro Huizi hasi berria zen kaperako 
freskoa pintatzen. Eta iritsi zen freskoa estaltzen zutèn zapiak kentzeko ordua. 

2 irud New Yorken gertatzen diren eleberri eta ipuinak, bertan bizi diren judu "asimilatu" edo asimilazio bidean daudenen freskoa dira 
maiz. Itsasondoko meategiei buruzko eleberri naturalista bat egin nahi zuela, Zolaren antzera-edo, herriaren bilakaera erakutsiko zuen 
fresko historiko bat, klase borrokan zentratua. 
[3] giottoren fresko (4); kaperako freskoa (5); kaperako freskoa pintatzen (3)] 
 
freskotasun [188 agerraldi, 56 liburu eta 108 artikulutan] iz freskoa denaren nolakotasuna. ik freskura. 
Goizaren freskotasuna sentitu zuen aurpegian. Gelak goizeko freskotasunean haizeberritzeko. Hostaila sarriaren azpian freskotasun 
gozo eta lurruntsua ezkutatzen zen. Joia andrea, 40 urteak jada beteak baina gazteen freskotasuna gordetzen zuena. Memento 
batzuetan, goizetan bereziki, gorputzean gaztetasun bat bezala senditen da: akidurek, eritasunek eta adinak ustez galarazia zuten 
freskotasuna. Luzaroan egon naiz han, freskotasunean isil eta isiltasunean fresko, nire arimak agian toki sakratuan errazago topatuko 
ninduelakoan. Eta gauza da bere ezpainen freskotasuna sentitu nuela. Dotorea zen jotzen, garbia, teknikoa ere bai nahi bada, baina 
freskotasunik galdu gabea horratik. Berotu egiten du neguan, eta udan freskotasuna ematen. Begi zabalik egon zen zenbait segundoz, 
pentsamendu bat izoztu, trabatu zitzaion [...] matrailaldea eta ezpain hegia lurraren kontra zeuden, "Zergatik niri?_Zer egiten dut nik 
hemen, arrotzen artean, nire herritik galdua?", porlanaren freskotasuna gozagarria zitzaion. Berrirakurtzeak testuari freskotasuna 
kentzen dio apika, baina adieran sakontzeko aukera ematen du... Hitz baten freskotasun hutsaz baliatuz. 

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Uda partean, freskotasun sentsazioa izateko, jeans-ak garbitu, eta bustirik janzten 
ditut. Dena ere freskotasun giro batean joan da, gero sano eta aberats baten menturan. Zelan urtzen diren argi eta freskotasun zati 
nabari ezinak Bilboren bihotzean. 
[3] freskotasuna eman (7); freskotasuna ematen (3); freskotasuna sentitu (4)] 
 
freskura [135 agerraldi, 58 liburu eta 19 artikulutan] iz freskotasuna. Tarteka, begiak ixten zituen, goizeko freskura 
aurpegian zehar nola isurtzen zitzaion hobeto sentitzeko. Marjolinek, kaleko freskurak bizkorturik, begiak ireki zituen zabal-zabal. 
Atalondora sartu zen, freskurara, eta ehiza-zainari makila eta kapela eman zizkion hitzik esan gabe. Airearen freskurak eta euriaren 
zurrumurru lehiatuak iratzarri ninduten. Zapiaren freskura kopeta eta masailetan sentitu duenean. Zaharrenen dohaina eta gazteenen 
freskura. Andre hura izan zen, behinola, bere aldaka zabal eta bere freskura apartarengatik, Normandiar eder izengoitia merezi izan 
zuena. Funtsean, maitasuna besterik ez baita: freskura bat nekearen ondoren, betetasun kiskalgarri bat bizitzaren hutsune hotzaren 
erdian. Aberri zaharraren freskura behar dute. Mundu berriaren freskurak iratzarrarazten gintuen, bai eta goizeko ihintzak, horiek 
baitziren lurraren lantzeko esperantzaren eta nahiaren, gutiziaren haziak. Lehen bost kilometroak, goizeko freskuran, errepide 
monotonoan eginik ere, aise eta lasai daramatzat. 
[3] goizeko freskuran (5)] 
 
freudiano [3 agerraldi, 2 liburu eta artikulu 1ean] izond freudiarra.Istorioaren oinarria den maitasun harreman freudiano 
hori. Klase baldintza ideologikoen edo errepresio freudianoen baldintzen pean. Ikuspegi psikoanalitiko freudiano-lacanistak. 
 
freudiar [14 agerraldi, 4 liburu eta artikulu 1ean] izond S. Freudi dagokiona. ik freudiano. Psikologo eta 
psikoanalista freudiarren gozamenerako. Bere erabakiaren estresak mendean harturik egoaren banaketa freudiar bat jasan ote zuen, eta 
hipermnesiko histeriko moduko bat bihurtu harrezkeroztik? Aita freudiarraren zeregina ere horixe zen: ezin da plazeraren printzipioa 
erabat aske utzi. 
 
freudzale izond S. Freuden teorien aldekoa. Ez zuen psikologia freudzalea azaltzen zuen nobelarik irakurtzen, amarekin 
maiteminduta zegoelako. Adiskide freudzale batek esan dionez. 
 
frexko izond adkor freskoa. Etorriko da, lasai, goizgiro frexko baten ostean, aspaldiko eguzki hura. Hark betetzen ditu ibai eta 
errekak, hark abiarazten errekasto frexkoak. Kontxako itsaso frexkoaren brixara gozagarria. Lora-puntta biribilak lehertzen doazenean, 
sastraka-mutturrak goizeko ihintzen buxti frexko ezkoetan. Haragia han zuten, frexko frexkoa. Eta garia, garizori bidean zihoan 
bitartean, han arituko zen zumail-zumail, frexko eta berde, zumatzen zumatzen. 
 
fribolitate iz friboloa denaren nolakotasuna. Fribolitaterako joera iraingarria. Nonbait ene fribolitatea ez zitzaion gustatu 
Roberti eta zer nahi erranka hasi zitzaidan, euskara, Balkanetako egoera latza, islamista integristen atentatuak, Kortsikako gertakariak eta 
Jolo uharteko bahituak nahasiz. Esperientzia hori ezagutu gabe fribolitatea irudituko zitzaidala halako gai bati buruz idaztea. 
Holokaustoaren eta XX. mendeko biktima guztiekiko fribolitate bat da moralki, tragedia hori dena fikzioen historia batean banalizatuz. 
Borroka-kantak eta "fribolitateak" horrela nahasteak. Fribolitate erromantikotik urrun, hizkuntzaren erabilpen soziala bultzatu behar da. 
 
fribolizazio iz fribolizatzea. Zain anarkiko horrek badituela bere gaitzak eta makurrak ere, hala nola estetizismoaren arriskua, 
fribolizaziorako joera, antolamendurako hozkia, eta ekintzarako antzutasuna. 
 
fribolo 1 izond pertsonei buruz, sakontasun edo seriotasun gutxikoa. Urte batzuk lehenago Donostian ezagutu nuen 
Louise hark ezer gutxi zeukan ikustekorik nire alboan ijirijika zegoen emakume fribolo harekin. 

2 gauzez mintzatuz, hutsala, arina, mamigabea. -Friboloa da nire gorrotoa -esan nuen, hantxe bertan hiltzeko gogoz, 
Bevanen hortzei begira. Liburuak etxeak hezetasunetik babesteko oso sistema egokia zirela esan nuen txantxetan, baina esan orduko 
damutu nintzen mihi-kolpe fribolo hartaz. Keinu jostalari-fribolo honekin. 

3 ikuskariez eta kidekoez mintzatuz, arina eta sentsuala. Dantza sakratu dionisiakoa da hori noski, ez dantza friboloa. 
 



frigiar izlag/iz Frigiakoa, Frigiari dagokiona; Frigiako herritarra. Adarrek hots erlatsez mehatxu dagite eta flauta 
hutsak frigiar erritmoz xaxatzen ditu gogoak. Frigiar andanen artean. Tindarideren ederrak inoiz ez zuen Alexander frigiarraren paparra 
maitasun sutsuz beteko. Frigiarrek, aldiz, leku ordeketan eta zuhaitzik gabeko parajeetan bizi direnez, ez dute egurrik izaten. 
 
frigido izond sexu plazerrarekiko hotza. Emakumea frigidoa bada, gizonaren errua da. Ez dago emakume frigidorik, baizik 
eta gizon traketsak. Horregatik guztiagatik frantziar eta europar asko frigidoak dira egun. Masajeen bitartean isilik egon nahi ez zuen 

horietakoa zen, frigido esango genukeen horietakoa, alegia. Asperkeria frigidoa zein eldarnio paranoidea. · Katolikoa da, modeloa, 
edozeri buruzko txantxak onartzen ditu Aita Santuarekikoak izan ezik, beharbada lesbiana da, beharbada frigida. 
[3] emakume frigidorik (5)] 
 
frigidotasun iz frigidoa denaren nolakotasuna. Halaber, sintoma bat aurkitu du berarengan: frigidotasuna. Frigidotasuna 
leporatuta abandonatuko duten beldurrez. 
 
frigo iz frigorifikoa. Komuna bezala, sukaldea eta frigoa Alexandra eta Philekin konpartitu beharko genituzke. Orain arte nork bere 
ohe zaharra ala frigoa, zikin untzi bazterretan uzten zuen. Bizitzan lehenbizikoz igo da aszensore batean, apartamentu batean sartu da, 
frigo batetik ateratako janaria jan du... 
 
frigorifiko 1 iz hozkailua. Ez jaitsi; frigorifikoan badago ogi puxka bat. "Zure baimenarekin" esan du, eta nik baimena zertarako 
zen ulertu aurretik ireki du frigorifikoa garagardo lata bat hartzeko. Erantzungailuko bere ahotsaren eta hark frigorifikoan uzten zizkion 
post-it-en bidezkoa zen haien ezagutza guztia. Pasabidean, hotz-ikarak ukan zituen Mikelek: aire girotua frigorifikoa zen. 

· 2 izond artifizialki hotza zortzen duena. Kamara frigorifiko zilarreztatu eta aseptikoak han eta hemen, haragi fresko eta 
hilberria ezkutatuz. 
 
frijitu (orobat prejitu g.er.), friji, frijitzen 1 du ad dirakien olio edo koipetan (janari bat) egosi. Biok jaikitzen 
ginen arrautzak frijitzeko. Arraultze batzuk frijitu nizkion eta kafe pixka bat berotu nuen. Oliotan ondo frijitu lehendabizi. Patatak zuritu 
eta zatitu, tipularekin frijitu, arrautzak irabiatu, [...]. Alberjiniak, irin-arrautzetan bildu eta binaka frijituak. Irinetan frijitutako perkak. 
Legatz xerra batzuk oliotan frijituak. Hirugiharra frijitutako oliotan. Frijitzearen soinua orkestra sinfoniko baten melodia bezain goxoki 
iragaiten zen beharrietatik. 
2 (era burutua izenondo gisa) Bi sosen patata frijituak eta eskutada bat errefau. Aspaldi zuen jana bere patata frijituzko 
zorroa. Arroz zuriaren gainean arrautza frijitu bana jartzen genuen platerean. Mahai gainean zeukan tomate frijitu potea. Jantokian 
jarraituko zuten arrautzak maionesarekin eta muskuilu frijituak jaten, koipetan ezpainak. Zerri puska frijituak eskatu zituen. Plater baten 
erdian tomatetan jarritako gibel zati frijitu bat. Arto frijitua tipula berriekin eta gurinarekin. Jaten ziren goxoki bakarrak, mahaian betiere, 
zera frijitu batzuk ziren, "smarren" izenekoak. Etxekoandreak olio frijituaren usaina zuen. 

3 (era burutua izen gisa) Saget andereñoak, aldiz, frijitu hotz sorta bat usaindu zuen. Frijitu hotzak saskiaren barrura amildu 
ziren. Frijituak egiten saiatua nintzen, kotoi hidrofiloa labe elektriko baten xaflaren kontra zapaldurik edukiz. Frijitu usaina dago, eta 
leihoa ireki duzu. 
[3] arrautza frijitu (7); patata frijitu (14); patata frijitu poltsa (3) 
arrautza frijituak (12); patata frijituak (15); txibierro frijituak (5) 
olio frijituaren usaina (4) 
patata frijituekin (4 
patata frijituen (3) 
arrautzak frijitzen (3)] 
 
frijitura iz gauza frijitua. Egosketen lurrinak eta usain sinesgaitzenak sortzen ziren han, harik eta kirats bat bakarra, nabarmena, 
deskriba ezina eta trinkoa osatzen zen arte: erietxe, izerdi, frijitura, aza, zopa galduen usain mindu melenga bat. 
 
frijitzaile iz frijitzen duen pertsona. Grande-Truanderie kaleko frijitzaile batek bi sosen patata frijituak saldu zizkion zorrean. 
Lapurreta horiek guztiak gorabehera, zorren kontuak izugarri handitzen ari ziren Grande-Truanderie kaleko frijitzailearenean. 
 
frijitze iz dirakien olio edo koipetan (janari bat) egostea. Ramos Calvok ez zuen frijitze konturik famatu. 
 
frijol (orobat frijole) iz babarruna, indaba. Arroz zuria, frijol beltzak, haragi xehatuak eta zerri puska frijituak eskatu zituen. 
Urteetan frijoleen dietara ohitutako nire urdailak benetan zeukan asentatu beharra. Txokolatea ekarri zietenean txokolatea hurrupatzen, 
besterik ez zitzaien entzun, eta artopilak mauka-mauka jaten frijoleak inguratu zizkietenean. 
 
frikari izond/iz kontsonanteez mintzatuz, igurzkaria. Nola bete daitekeen hainbeste folio hegoaldeko goi nafarreraren 
kontsonante frikariei buruz! Igurzkari edo frikariak. Areago, noraino iristen da ahostuntasuna? zeren s bezalako frikari batzuek silaba 
osa baitezakete, pst-en adibidez. Herskari edo frikari+likido multzo baten aurrean. Ez da frikari sabaikari bigunarekin nahasi behar. 
 
frikeatu, frikea, frikeatzen du ad Mexiko ezagutzen ez baduzue, frikeatu egingo duzue. Frikeatu nahi baduzu, igo gora. 
 
frikun izond barrabasa, bihurria. ik kokin. Ez naiz litxar bat, ezta frikun bat ere, eta ikuskizunen zalea nauzue. Egia da ere 
Sarko-ri egin zaion galdea zorrotza zela eta frango frikuna. Bere morroiei eta laborariei baldres, frikun, mandil, malmutz deitzen zien, 
Kixoteren gisako hitz horiek erabiltzeagatik besterik gabe. 
 
frikunkeria iz barrabaskeriam bihurrikeria. ik kokinkeria. Nire haur denboran sumendi bat bezain sutsua nintzelako 
eta frikunkeria asko egiten nuelako. Frikunkeria galanta da bekadun prety baten atzetik teenager baten pare ibiltzea. 
 
frikzio iz igurztea, igurtzia; marruskadura. Horretarako konbustioa [...] eta frikzio gutxitzea lantzen dira. 
 



frisatu izond [fr] kizkurtua. Eman nuen denbora alabaina, bilo frisatu berriez harro zegoen emaztea. Frank Zapparen kalpar 
frisatua. 
 
frisiar izlag/iz Frisiakoa, Frisiari dagokiona; Frisiako herritarra. Frisiarrak Karlos Martelek eta Pepinek menderatu 
zituztenez, haien legea ez da printze horiek baino lehenagokoa. Frisiarren legeak sos erdia besterik ez dio ematen kalte-ordainetan 
makilakadak jaso dituenari. Zaldiz borrokatzeko frankoen antzea frisiarren itsasketa-antzea bezain ongi ikasia baitzuten. 
 
frisiera iz Frisiako hizkuntza. Hiztun asko duen hizkuntza da frisiera, baina euskarak baino babes instituzional txikiagoa du. 
Frisiera, nederlandera eta ingelesa Frisian. 
 
friso 1 iz pareten goialdean edo behealdean ezartzen den zerrenda apaingarria. Pentsakor gelditu da, hormako 
friso loredunak osatutako hodeiertzari begira. 

2 eraikuntza klasikoetan, arkitrabearen eta erlaitzaren arteko zerrenda, eskuarki zizelkatua. Pergamoko 
aldarearen frisoak 2.200 urte ditu. Arkitrabearen gainean doan frisoak ere arkitrabeak berak baino laurden bat txikiagoa izan behar du. 
Arkitrabeak, frisoak eta erlaitzak kolomen proportzioen arabera egingo dira. Beste batzuetan, ordena joniarrari jarraituz, frisoak 
erliebeekin apainduta azal ditzake, dentikulu eta erlaitzekin konbinatuta. 
 
friulano iz friulera. Hiru hizkuntza hitz egiten dira eremu horretan; italiera, esloveniera eta friulanoa. -Jo eta bertan garbitu, heu! -
egin zion garrasi friulanoz Jacuk. 
 
friulera (orobat friuliera) iz Friuleko hizkuntza. ik friuliano. Taldearen ezaugarririk nabarmenena, bertako kide diren 
idazle triestetarren sormen-hizkuntzen ugaritasuna: italiera, serbokroaziera, alemana, gaztelera, friulera, esloveniera, ingelesa, frantsesa 
eta orain gogoan ez dudan bederatzigarren bat. Ikasle garaietan hasi zen idazten, lehendabizi friulieraz. Obra hau hogoi hizkuntzetan 
aurki ditaike beraz gaur, eta gerorat, errumaniarrez, hindiz eta Italiako friuleraz ere plazaratua beharra omen da. 
 
froga [2593 agerraldi, 216 liburu eta 758 artikulutan] 1 iz zerbait egia dela finkatzeko edo egiaztatzeko balio 
duen zera. ik demostrazio. Zeren, ikusten duzunez, neure hutsegite guztiak erraten baitizkit, horra biziki maite nauelako froga. 
Hauxe da esaten didaten hori gezurra delako froga. Baina hori da, hain zuzen, dena ezustean gertatu delako froga. Gorde ezazu papertxo 
hau, etorkizunean historiak eduki dezan krimen honen froga. Bi dekretu-sailak [...] Elizak Estatuan duen eraginaren froga dira. Badakit 
sentikorra dela; bikaina du bihotza eta haren amodioaren mila froga ditut. Nire nagusigoaren bertze froga bat da. Hura dugu froga 
ederra, euskaldun guztiak ez daudela oraindik ustelduta. Zer froga ditun hori esateko? Oraindik ez duzue froga bakar bat ere, oraindik ez 
dakizue erruduna ala errugabea den. Zientzia frogaz froga erdiesten eta eskuratzen den ohitura da. Gizakiekin froga egitea baino ez zen 
falta eta, mendeetako zientzia-tradizioari jarraiki. Athleticek aurkeztutako froga guztiak atzera bota ditu epaileak. 

2 (testuinguru teknikoetan) Froga saiatu aurretik. Ea nondik hartu nahi diren froga eraikitzeko erabili nahi diren oinarri-
esakuneak. Teorema baten froga formulen segida finitu bat baino ez da. Krimenaren froga ezabatzearren. Alegatzea ez da frogatzea: izate 
eta aiurri bateraezintasuna ez da froga zehatz eta legezko baten objektua izan. Frogak euren artean independenteak direnean, aztarnak 
bere baitatik at frogatzen direnean, alegia, zenbat eta froga gehiago ekarri, orduan eta handiagoa da gertaeraren probabilitatea, froga bat 
faltsua izateak ez dakarrelako besteak ere izatea. Esan behar da, erruztatu batek froga akasdun baten aurkako garbitasun egokirik ematen 
ez duenean, froga hau akasgabe bihurtzen dela. Badira semantikagabeak diren bikoteen froga bezalako eragiketazko azterbide nahiko 
zuzenak bereizkuntza fonemikoa erabakitzeko. 

2 (testuinguru teknikoetan, izenondoekin edo izenlagunekin) Froga egiaztatuetan oinarriturik. Merkatari hugonote hau 
gurpilean hil zuten bere semea erailtzearen akusaziopean, inolako froga sinesgarririk gabe. Zientzia ez da objektiboa eta sinesmenetan 
oinarritzen da, ez froga enpirikoetan. Froga positiboa eskatzen zuen, froga negatiboa aski zelarik. Froga apodiktikoari soilik dei dakioke 
demostrazioa, froga hau intuitiboa den heinean. Lehen froga fisiko-teologikoa da, bigarrena, kosmologikoa, hirugarrena, froga 
ontologikoa da. Beren errealitatearen froga gogobetegarria. Dokumentuzko froga ugari. Ezin ukatuzko froga. Lekukoen bitarteko froga. 
Baina idatziz jarritako ahozko froga batek ahozko froga izaten dirau. Borroka bidezko froga eta burdina goriaren eta ur irakinaren froga 
erabiltzen ziren gorabeheretan, hain zetozen bat legeak ohiturekin, non legeok ez baitzuten bidegabe askorik egin, nahiz berez bidegabeak 
izan. 

3 (hitz elkarteetan lehen osagai gisa) Ondoren ikusiko dut ea osagarri enpirikoak zer egin dezakeen bere froga-indarra 
areagotzearren. Badira, beste askoren artean, dozenaka analisi, zein bere froga-baliokoak, halako edo bestelako margolana proportzio 
geometriko sinplez egina dela frogatu nahikoak. Zenbat eta froga gehiago ekarri, orduan eta txikiagoa da gertaeraren probabilitatea, 
froga-aurrekariak falta diren kasuetan, ondorenkariak ere faltako direlako. Hala ere, azken ohar hau gure teoria estetikoaren azalpen gisa 
baino ez da hartu behar, ez froga-oinarri gisa. Jainkoaren izatearen hiru froga-era. Ez dago froga-izpirik ere Blackek dioena egia dela 

esateko, zuen hitza izan ezik. · izond Ez zen sekulan maitasun froga emaile trebea izan. 

4 (hitz elkarteetan bigarren osagai gisa) Gainditu, gainditu genuen heldutasun froga hori, baina gure heldutasuna irudikeria 
hutsa baino ez zen artean. Erruduntasun froga garbiak egon arren. 

5 (Hiztegi Batuak baztertu egiten du adiera hau eta proba erabili behar dela adierazten) proba. Ba ote 
zeukan Jaunak modurik froga gogorragoan jartzeko, era biziagoan erasotzeko eta estutzeko? Froga eta ebakuntza askoren ondoren, oso 
eritasun bitxia zuela komunikatu zioten medikuek. Gainditu baituk errege Favilak ere ezin gainditu izan zuen froga! Taldekide-txartela 
behar zen, eta txartela lortzeko froga bat edo beste gainditu beharra. Eta horregatik diot, lehenengo hilabetean froga epe bat izango 
duzula. Batetik, sarrera frogak egin behar dituzte, eta froga horiek unibertsitate publikoek antolatzen dituzte. 
6 froga-harri (orobat frogarri) (zerbaiten) egiazkotasuna frogatzeko balio duen gauza. Froga harriak urrea 
ezagutarazten duen bezala, halaber, adierazpenak adimena. Non froga-harria erlijioen historian zibilizazioen kolapsoek eta desintegrazioek 
jokaturiko papera izan baitzen. Hau oinarrian datzanean baino ez dugu izango sail honetako lan zahar eta berrien eduki filosofikoa 
balioztatzeko frogarri segurua. 
[4] aipatutako froga (4); aldeko froga (4); aurkako froga (12); aurkeztutako froga (6); benetako froga (7); borroka bidezko froga (6); entzumen froga 
(4); froga argi (6); froga argia (7); froga argirik (4); froga aski (6); froga bakar bat (4); froga bakarra (19); froga bakarrak (6); froga egin (12); froga 
egitea (4); froga egiteko (4); froga eman (4); froga fisiko (10); froga gainditu (8); froga garbia (8); froga garbiak (5); froga garbirik (4); froga mota (4); 
froga nabarmena (4); froga nagusia (4); froga nahikorik (15); froga nahikorik ez (10); froga negatiboak (9); froga oinarri (10); froga oinarria (7); froga 
oinarrien (7); froga ontologikoa (6); froga sendorik (6); froga sinesgarririk (5); froga zehatzik (4); hartzaren froga (4); heldutasun froga (4); idatzizko 
froga (4); jainkoaren izatearen froga (4); kontrako froga (11) 
adn frogak (5); aurkako frogak (10); aurkeztutako frogak (6); frogak aurkezteko (8); frogak aurkeztu (7); frogak aurkitu (6); frogak behar (7); frogak 
biltzen (4); frogak egin (17); frogak egiten (14); frogak eman (4); frogak eskatu (5); frogak ezkutatu (5); frogak manipulatu (4); kontrako frogak (5) 
aurkako frogarik (6); bestelako frogarik (5); esateko frogarik (4); frogarik aurkeztu (9); frogarik aurkitu (5); frogarik eman (7); frogarik ezean (5);; 
frogarik gabeko (7); inolako frogarik gabe (10); inongo frogarik gabe (6); kontrako frogarik (4) 
frogatzat hartu (6); frogatzat jo (5) 
 
frogabide [31 agerraldi, 14 liburutan] iz (zerbait) frogatzeko bidea; froga. Baina aurreko frogabide historiko hori [...] 
gerragintza atomikoak izandako garapenaren eta honen eragin psikologikoaren argitan aztertu behar da. Ez noski pentsatzen dudalako aita 
maite ez zenuenik, baizik eta, jakinik denboratik sortua dela maitasuna, ikusia naizelako, frogabide askoren argitan, nola duen denborak 
haren su eta garra moteltzen. Liburutegiaren katalogo doia, milaka eta milaka katalogo gezurrezkoak, katalogo horien faltsutasunaren 



frogabidea, benetako katalogoaren faltsutasunaren frogabidea, Basilidesen ebanjelio gnostikoa, [...]. Bere ustearen frogabide gisa 
aurkezten du, konfiantzaz, gertaera hau: isatsa duten animaliek ez dutela arimarik. Bere kastitatea frogabidean jartzearren, emakume 
burges bati erregutu zion bere alaba gogatzeko beraren ondoan biluzgorririk ohera zedin. Iduritzen zait hori ez dela sentimenduzko egia bat 
baizik, eta ez frogabidezkoa; eta egia hori orobat, bihotza hunkituz behar dela sinetsarazi eta ez arrazoiaz baliatuz. 
 
frogaezin izond ezin frogatuzkoa. Frogaezinak diren axiometatik. Beraz, arimaren iraunkortasunak, barneko sentsuaren 
objektu soila den aldetik, frogarik gabe dirau, eta frogaezina ere bada, nahiz eta bere iraunkortasuna bizitzan berez argia izan. Zeure 
burua engainatzen ez baduzu frogatuak ez diren gaietan frogaezina frogatua duzula sinetsiz. 
 
frogagaitz izond ia frogaezina. Berak ezagutzen duen kausalitatetik berak ezagutzen ez dituen argiketa oinarri ilun eta 
frogagaitzetara igaro nahiko balu. 
 
frogagarri (orobat probagarri g.er.) 1 izond froga daitekeena. Arlo teoriko modernoan, gustukoa duguna ez dela 
sistema frogagarriak asmatzea, baizik eta aukerak irekitzen dituzten diziplinak asmatzea. Delituen eta zigorren eskala unibertsal bat 
balego, tirania -eta askatasun-mailak neurtzeko modu frogagarri eta komun bat izango genuke. Baina definizio "formal" hau 
interesgarriagoa, frogagarriagoa da inondik ere. Esakune apodiktiko guztiak (frogagarriak zein zuzenki ziurrak direnak) dogmetan eta 
matemetan sailkatzen ditut. Delituen eta zigorren eskala unibertsal bat balego, tirania-eta askatasun-mailak neurtzeko modu frogagarri 
eta komun bat izango genuke. Alderdi politikoen jarduerak eta jarrerak egiaztatzeko osagai frogagarri egokiak. 

· 2 (-en atzizkiaren eskuinean izen gisa) Hona hemen adibide bat, esandakoaren frogagarri. Arrakasta ordea ez da beti izaten 
merezimenduaren frogagarri. Kristina aipatu ere ez Ttipik, nire susmoen frogagarri. Uste horren usteltasunaren frogagarri, hona, beste 
askoren artetik, Damaso Inzak Nafarroan jasotako bi esaera [...]. Horra Merteuil andrearekin duen jokabidea nire hitzen frogagarri. 
Baiespenaren inolako frogagarririk azaldu gabe. 

3 iz frogatzen duen gauza. Nietzsche filologo trebea zen, halere arlo honetako bere etimologiek ez dute jeneralean gehiegi balio: 
hitzak maiz bortxatu egin ditu, bere tesien probagarri bila. 
 
frogagarritasun iz frogagarria denaren nolakotasuna. "Diziplina" baderitzegu euren antolaera eredu zientifikoetatik 
mailegatu dituzten enuntziatu-multzoei, koherentziarako, frogagarritasunerako joera dutenei [...]. 
 
frogagiri iz sinestamendua. Hona gure frogagiriak, kantzelaritza ingelesak eta frantsesak emanak. Frogagiria idatzi eta sinatu 
nuen, eta bera joan zenean libreta jaso nuen. Bozketa frogagiriak emaitzen aktekin alderatuko dituzte. 
 
frogaketa [7 agerraldi, 5 liburu eta artikulu 1ean] iz froga. Testu-liburuko frogaketa matematikoak oker zeudela. 
Hizkuntzalaritza estatikoan, zientzia gehienetan bezala, ez dago frogaketa bat egiterik, datuak egiunez sinplifikatzen ez badira. 
 
frogakizun iz froga. Jainkoa tentaldi beldurgarriekin baitator, frogakizun izugarri, neurriz kanpoko eta pentsaezinekin, jasaten 
dituenak bakarrik ezagutzen dituen eta ezagut ditzakeen frogakizunekin. 
 
frogantza [10 agerraldi, 7 liburutan] iz froga. Berezko ideien doktrina filosofiaren federik miresgarrienetako bat da, bera ere 
berezko ideia baita, eta horrenbestez kontrako frogantzarik onartzen ez duena. Adio, bizkonde; nire aharrak, nire maltzurkeriak eta nire 
liskarrak gorabehera, betiere anitz zaitut maite, eta nire maitasunaren frogantza zuri egiteko ari naiz prestatzen. Zureak badu 
erremediorik, eta berehala emanen dizut horren frogantza. 
 
frogapen [13 agerraldi, 3 liburutan] iz froga. Ager ditzagun gure frogapenaren etapa guztiak, eta bil ditzagun Sarreran 
ezarritako hatspenak: [...]. Ez dute balantzea egiten ordutik aurrera frogatu ahal izan denari buruz, behin betiko eskuratutako 
ezagupenaren estatusa hartu duenari buruz, frogarik gabe eta nahikoa frogapenik gabe onartu denari buruz. Frogapen batean 
dagoeneko onartutako proposizioak. Frogapen baten arkitektura. 
 
frogarazi, frogaraz, frogarazten du ad frogatzera behartu. Denborak aurrera egin ahala, ordea, Norberaren Kondaira 
gauzatzea ezinezkoa dela frogarazten ahalegintzen da halako indar misteriotsu bat. Indian ez ezik, mundu guztian itzal handia diote 
Gandhiri, indarkeriarik gabe goi helburuak irits daitezkeela frogarazi zuelako. Lehenik haren ideiak banaka har itzazu, / kontrakoa berarixe 
frogaraz iezaiozu, / bere ideiak hankapetik kenduko baitizkizu. 
 
frogarri ik froga 6. 
 
frogatu (orobat forogatu g.er. eta porogatu g.er.), froga(tu), frogatzen 1 du ad froga bidez (zerbait) 
egiatzat edo ziurtzat agerrarazi edo ezagutarazi; (zerbait beste zerbaiten) froga gertatu. ik demostratu. 
Erraz froga daitekeenez. Eta halaxe da, zoritxarrez, baina nola froga daiteke hori? -Badakit hori, baina ezin dugu frogatu -erantzun zion 
Woodek garratz. Besterik frogatu arte, behinik behin. Ustelkeria forogatua izan zelarik, bere kargua behar izan zuen utzi, eskandalua 
izigarria bihurtu baitzen. Diotena frogatu egin behar dute. Azken buruan, nahi nion neure amodioa frogatu, ez ordea berea ase. Zer 
maitasun dizudan, ongi dizut milatan frogatua jadanik; hala, bada, maitasuna nolako, halako dut beldurra orain nik. Nire baieztapena 
frogatzeko emango ditudan arrazoiak aztertzea dagokizula uste dut. Mota guztietako analisiek frogatzen zutenez, ni nintzen haurraren 
aita. Egia hilezkorrak frogatzen du arimaren hilezkortasuna. Frogatzen zailak diren delituak. Ematen du legeen eta epaileen interesa ez 
dela egia aurkitzea, delitua frogatzea baizik. Alegatzea ez da frogatzea: izate eta aiurri bateraezintasuna ez da froga zehatz eta legezko 
baten objektua izan. Ni erraiten ari natzaizuena matematikoki frogatua dago, eta nik ere froga diezazueket. Diodana zientifikoki frogatua 
dago. Hau geroago arrazoi ugariz frogatuko dizut. Indukziozko arrazoinamendua justifikatuta dagoela baieztatzeko, hura aprioriko argudio 
baten bitartez frogatu beharko genuke. Logikari horien arabera, kontzeptu matematiko oro oinarrizko kontzeptu logikoen bidez defini 
daiteke eta, beraz, posible litzateke teorema matematiko oro axioma logikoetatik frogatzea. Gauza maitatuaren existentzia ezartzen duten 
gauzen irudiek (19._Proposizioan frogatu dugun bezala) laguntzen dute Izpiritua gauza hura bera irudikatzeko ahaleginean. 

2 (esaldi konpletibo batez) Eta mila bider eta mila moldez frogatuko dizut zu zarela, zu izanen zarela betiko, nire bihotzeko 
egiazko erregina. Seme nahiz aita gisa [...] porrota oraindik erabatekoa ez zela frogatua nion neure buruari. Erantzunak deus ez 
aitortzeko erabaki irmoa hartua zuela frogatzen zuen. Estaltzen zuten belarrek frogatzen zuten ez zela ohizko pasabidea. Adibide batzuek 
frogatuko digute hala gertatzen dela. Denek dituztela sakelan euskara dakitela frogatzen duten agiriak. Esperimentu askok frogatu dute, 
esate baterako, ehundura gradienteak, laborategiko baldintzetan bakarturik, eragin gutxiago duela perspektibak baino. Mutante horiek, 
azkenik, frogatzen dute posible dela drosofilaren baitan enbrioiaren garapena oinarritzen duen sistema genetikoa aztertzea. Argi frogatu 
zen ez zela izan, pentsatu zen bezala, axolagabekeriarik batere. Tomas Morok bere Utopian frogatzen du onuragarria dela emakumeak 
lizunkeriara emanak izatea. Ez litzateke zaila frogatzen ia edozer izan daitekeela edozeren metafora. Ez dago frogatua gure aho aparatua 



hitz egiteko egina dagoela, gure hankak ibiltzeko sortuak dauden bezalaxe. Halere, garbi froga daiteke benetan horrela izan behar duela, 
espazioa kanpoko sentsuen agerpenen forma huts gisa onartzen baldin bada. Azken gerraren bezperetan, biokimikoek frogatu zuten 
biziaren egiturak eta funtzioak bat direla formen aukera zabalaren gainetik. Hala, Wilbrandek eta Verreyk garunean kolorearen gune berezi 
bat proposatu ondoren, handik laurogeita hamar urtera, gune hori bazela frogatu zuen Zekik. 
3 egiaztatu. Bidea hutsik dagoela frogatu ondoren. Nire mugimendu bakarra, Potzolok arratsalde hasieran emandako paperak jakako 
poltsikoan zirauela frogatzeko izan zen. Oraindik katabutarako ez nengoela frogaturik, manera prestuak bazter uzteko prest zirudien ene 
andreak. Kartazalekoak atera dituenean dozenaren bat esku programa eta bi argazki daudela frogatu du Maixabelek. Eskuak pasatzen 
ditut begietatik, frogatzeko ni neu naizela, esna nagoela, eta begiak neureak direla. Eman zidan telefonoa egiazkoa dela frogatu ahal izan 
dut, behintzat. 
4 (Hiztegi Batuak baztertu egiten du adiera hau eta probatu erabili behar dela adierazten) probatu. 
Lehendabiziko aldian kostatzen da bakarrik; baina modu hori frogatu duen emakumeak ez du besterik nahi. Pilak ongi ote zebiltzan 
frogatu ere nuen. Thompson taxuko metrailadorea frogatzen ari dira, karelaren gainetik itsasora tiro eginez. 

5 (era burutua izen gisa) Baina gauza frogatua da hala ere. Hitzontzikeriaren aurkako erremedio frogatua. Zoritxarrez, 
Euskaltzaindian ez daude barnean gauden zenbaitek [...] ditugun baino anitzez ere meritu frogatuagoak dituztenak. Baina argumentu 
indartsuagoak behar ditut hori pentsatzeaz gain horrek funts frogatua ere baduela onartzeko. Epaia «gertaera frogatuetan» oinarritu zen 
eta auzibidea «berme guztiekin» egin zen. Neologismo bat edo beste erabiltzen badu ere, hitz eta erranmolde zuzen eta frogatuak aski 
zaizkio espresibitate handia lortzeko. 
[4] argi frogatu (7); aski frogatu (4); benetan frogatu (4); ekintzekin frogatu (4); errugabetasuna frogatu (8); proposizioan frogatu (4) 
aski frogatua (5); ere frogatua (8); eta frogatua (5); frogatua da (10); frogatua dago (8); frogatua geratzen (4); frogatua izan (10); gauza frogatua (5); 
jadanik frogatua (4); ongi frogatua (5); zientifikoki frogatua (4) 
frogatuko duzue egia (4) 
ondo frogatutako (4) 
frogatutzat eman (19); frogatutzat eman du (4); frogatutzat jo (20); frogatutzat jo zuen (6) 
errugabetasuna frogatzeko (7); existentzia frogatzeko (4); frogatzeko aukera (5); frogatzeko modua (4); frogatzeko moduan (4) 
argi frogatzen (8); erraten eta frogatzen (6); errugabetasuna frogatzen (7); frogatzen ahalegindu (5); frogatzen duten agiriak (4); frogatzen saiatu (9); 
frogatzen saiatuko (6); garbi frogatzen (12); garbi frogatzen du (8); kontrakoa frogatzen (5); ongi frogatzen (6)] 
 
frogatzaile izond frogatzen duena. Lehena sinboliko eta esoterikoa da; bigarrena filosofiko eta frogatzailea. Hori eginik, abian 
jar zezakeen bere makina frogatzailea, ideia bakarraz armaturik; alegia, aldi berean bikoitia eta bakoitia izango zen zenbaki bat 
agerrarazi: munstroa alaena! 
 
frogatze iz froga bidez (zerbait) egiatzat edo ziurtzat agerraraztea edo ezagutaraztea. Azterketetan eta frogatze 
lanetan. 
 
frogazale izond frogen zalea dena. Oso lan intelektuala da, baina ez kontzeptuala ezta frogazalea ere; beste zentzu batean da 
intelektuala. 
 
frontal izond bekokiari dagokiona. Garunaren irudian erdiko tumor izugarri bat ageri zen, guruin pituitarioa eta alboko kiasma 
optikoa eta traktuak desegin eta lobulu frontaletara zabaltzen zena. Ez dira amnesikoak, baina badituzte lobulu frontaleko sindromeak 
horiek ere. Sindrome orbito-frontala izenekoa. Garuneko lobulu frontaletako lesio larri baten ondoren. 

2 aurrez aurrekoa. Herder-en zerikusian Ilustrazioarekiko, Berlinek inon ez du agertzen oposizio frontalik. 
 
frontalki adlag aurrez aurre. Hizkuntzazko, administraziozko, klase sozialetako eta hamaika beste modutako hesiak utzita, muga 
geroz handiago bat eskala eta balio moralena ari da bilakatzen [...] euskal gizartea bi frontetan frontalki kontrajarriz doana, komunikazio 
posiblerik gabe batetik bestera 
 
fronte (orobat frente g.er.; Hiztegi Batuak frente baztertzen du eta fronte erabili behar dela adierazten) 
1 iz gerran diren gudarosteen arteko lerroa. ik guda 4. Animuak, oro har, gora egin du errusiar fronteari dagokionez, 
gauzak bide onetik baitoaz. Extremadurako frontea antolatzen ari ziren, hegoaldetik iparrerantz zetozen Franco jeneralaren gudaroste 
matxinoei aurre egiteko. Haatik, kolpea Iparraldeko frontean jotzeak baditu beste helburu batzuk ere. Oria eta Urola ibai arroen lurrak 
bereizten dituen lerroak banatzen zituen gudako talde biak ere, baina lerro hura ez zen fronte bihurtu, ia ez zen lubakirik egin eta apenas 
tirorik bota. Ezin nauk frontera makuluekin joan. Gure mutilak frontean hiltzen eta gorriak gure artean lasai bizitzea ere! Frontea ez zen 
hilabeteetan mugitu. Albertok oinez alde egin zuen gehienekin, frontea hurbildu zenean. Frontearen hondamena gelditzeko eginahaletan 
laguntzera zihoazen hogei konboi militar horiek. CNTko bi batailoi frontetik erretiratu zirela. Nik frontetik bidalitako gutunak ziren. 
Frontetik zetozen soldaduekin egin zuen topo. Frontetik atzeguardiako lerroetara atseden egitera etorritako gudariak. Gerra psikologikoa 
ikastaroetan ez baina frontean ikasten dela. Fronteko lubakiak utzi eta beste zeregin batzuetan ipini zituzten prisioneroak guda amaitu 
ondoren. 

2 (hitz elkarteetan)Ernest eta Martha Guadarrama mendietako fronte lerroen bisitan ziren. · Gerra fronteetatik bueltan. Bilboko 
Gerra Kontseilu Egonkorra ez zen Herioaren gerra-fronte bakarra. Guda-fronte aldakorra. 
3 programa komun batek biltzen dituen pertsonen edo taldeen erakundea. Udalek langileen aurkako fronte 
bateratua sortu dute. Non deabru zineten fronte batuko tipook Gremioen Federazioak grebarako deia egin zuenean? Abertzaleen 
frontearen moldea hautsita, akordioak lor daitezke. Kristauek ez dute beraz gerraren aurka nazioarteko frontea eraikitzen ahal? Gainera, 
«terroristen aurkako fronte komuna» eraikitzera deitu zuen. Erresistentziaren fronte intelektualean sartu zen. Ez nuen sekula parte hartu 
kale borrokan edo ETAn, ezta fronte kulturalean ere. Pena zen organizazioan halako harreman gaitasuneko pertsona bat eduki eta fronte 
diplomatikorik ez izatea. Okupazioaren kontra, fronte politiko legal bat eratu dute. UPN-PSNren fronte elektorala apurtzeko aukera dugu. 
Eta hauteskundeak egin ziren, Espainian Fronte Popularrak irabazi zituen haiek. Euskal Fronte Nazionalari buruzko dokumentu bat. 
Autodeterminazioa bermatzeko eskatu du Fronte Polisarioak. Eta 1990ean galdu egin zituen hauteskundeak Fronte Sandinistak. FDLP 
Palestina Askatzeko Fronte Demokratikoa. 

4 (hitz elkarteetan) Barne aldizkarietan behin eta berriro azaltzen zen kezka: langile frontea ez bazen indartzen, organizazioa bera 
jarriko zen arriskuan. Langile frontearen egoeraz eta haren ahuleziak izan zitzakeen ondorioez. Parisko kaleak Herri Fronteko 
manifestazio handien zarataz beteta zeuden artean ere. Gipuzkoako Langile Frontearen Manifestua. FPLP Palestina Askatzeko Herri 
Frontea. 
5 (meteorologian) Nire aurrean, ni baino bost edo sei kilometro beherago, fronte zuzen-zuzeneko hodei bankisa bat ikusten dut. 
Itsasoko aire-masek eta bertatik datozen fronteek. Itsas aldetik datozen fronte oparo eta bete horiek. Fronte beroaren eta hotzaren 
tarteko beroalditxoa, hego-haizetan gauzatzen dena. Hiru litro bakarrik fronte beroak, eta hogeita bi, fronte hotz emankorrak. 

6 aitzinaldea. Erlaitzaren fronte osoa, zimazioaren kanpoko ertzetatik hartuta, bederatzi partetan banatuko da. Eraikuntza sistiloa eta 
triglifo bakarrekoa baldin bada, orduan tenpluaren frontea bana bedi honela [...]. Axon izenekoak, zeharkako frontea deitzen denak, hiru 
zulo izango ditu. 

7 alderdia. Indarkeriaren eztabaidan fronte eta aspektu asko daude. Hori bi frontetan agertzen da: gizakien gainerakoarekin komun 
norberak daukana egoki ezagutzean, gizarte askerako oinarri arrazionalak ezarri ahal izango dira [...]. 
[3] aldaketarako fronte batuko (3); askapen fronte (4); askapen fronte arabiarra (3); askapenerako fronte (9); askatzeko fronte (19); askatzeko fronte 
demokratikoa (7); askatzeko fronte demokratikoko (7); aurkako fronte (3); borroka fronte (5); borroka fronte bat (5); eskuin muturreko fronte (3); 



etaren fronte politiko (4); euskal fronte (4); fronte abertzale (4); fronte abertzalea (4); fronte arabiarra (4); fronte batu (4); fronte batua (3); fronte 
batuko (4); fronte demokratiko (3); fronte demokratikoa (9); fronte demokratikoko (7); fronte nazionaleko (6); fronte polisarioa (11); fronte 
polisarioak (49); fronte polisarioaren (16); fronte polisarioko (16); fronte politiko (10); fronte popularra (3); fronte popularraren (4); fronte 
popularreko (4); fronte sandinista (3); fronte sandinistak (8); fronte sandinistako (3); herri fronte (3); nazio askapenerako fronte (7); palestina 
askatzeko fronte (16); parte hartzearen fronte (3) 
askapen frontea (7); askatzeko frontea (6); askatzeko herri frontea (12); aurkako frontea (3); borrokaren frontea (4); frontea ixtea (3); herri 
borrokaren frontea (4); herri frontea (12); nazio askapen frontea (6); palestina askatzeko frontea (3) 
askatzeko fronteak (3); askatzeko herri fronteak (12); farabundo marti fronteak (3); irakeko akordioaren fronteak (3) 
frontean hil (4); frontean ibili (3); iparraldeko frontean (5) 
langile frontearen (3) 
askatzeko herri fronteko (23); fronteko buruzagi (3); fronteko buruzagia (3); fronteko idazkari nagusi (5); herri fronteko (25); herri fronteko buru (4); 
herri fronteko idazkari (6)] 
 
frontenis iz frontoian teniseko sarepala eta pilotarekin egiten den pilota jokoa. Berdin eskuz, berdin palaz, berdin 
frontenisean, erremontea ere probatu zuen behin, baina eskupilotaren alde egin zuen apostu. 
 
frontera iz muga. Hendaiako fronteran biltzen dira Euskal Herriko hegoa eta iparra, Frantzia eta Espainia, Afrikatik eta ipar 
Europatik heldu diren jendeak. Jadanik ikusi dugun bezala, Napoleon III.ari atxikimendu haundia zeukan Borddel bertsolariak, 
fronteretako gorabeherak arrañatu edo konpondu zituelakotz. Herriaren irteeran, fronterara goazela bada palazio bat... Ni fronterakoa 
naiz, eta frontera anitz maite dut. 
 
fronterizo izond mugakoa. Eta euskaraz kontatzen dugula, Irun ez da hiri fronterizoa, gure letren gailurra ez da Cervantes. 
 
frontexka iz pei frontea. Gure ondoko itsasotik, edo barruko ordoki lehorretik, haize-bolada bakoitzak laino eta hodeiak, aleka edo 
sokaka, fronte eta frontexkatan artaldeka pilatuta, hortxe datoz, 
 
frontis 1 iz aitzinaldea. Eraikuntza jaukalaren frontisean. 
2 pilotalekuko horma nagusia. Zimiterioa frontoi bat bezalakoa da: frontisa, ezker pareta, eta atzea libre. Labrit frontoiak 
frontisean zuen pitzadura ongi konpondu dute . Frontisean jo izan balu moduan, berdin-berdin egin zuen hots pilotak. Frontoian atzera 
eta aurrera ibili omen zen, poliki, erreboteraino iritsi, eta gero frontisera. Eibarko pilotalekuko frontisetik bizi ateratzen da pilota. 
Bertsolariak eta gai-jartzailea igo ziren frontisaren azpian jarritako agertoki gainera. 
 
frontismo iz alderdien arteko fronte komuna egiteko joera. Ona litzake Euskadiren antolaketari buruzko eztabaida 
lasaitasun handiagoz eta PPk sustatutako frontismorik gabe egiteko aukera bideratzea 
 
frontoi [816 agerraldi, 67 liburu eta 364 artikulutan] 1 iz (adiera honetan Hiztegi Batuak pilotaleku hobesten 
du) pilotalekua. Frontoian atzera eta aurrera ibili omen zen, poliki, erreboteraino iritsi, eta gero frontisera. Zimiterioa frontoi bat 
bezalakoa da: frontisa, ezker pareta, eta atzea libre. Frontoiaren paretaren parean zuten etxea Cenonek eta Marcelinak. Eguzkiak, pilota 
batek frontoiko horman legez, leihoetan eskegitako izara zurietan jo eta beherantz egiten zuen. 21 urterekin egin zuen debuta 
profesionaletan, Eibarko Astelena frontoian. Lagunekin frontoian pilota-saio luzea egin ondoren. Guk hamabietan bazkaltzen genian, eta 
ondoren, eguraldi ona zenetan, frontoira joaten gintuan pilotan jokatzera. Frontoia leporaino zegoen. Gipuzkoan frontoiz frontoi egin 
zituen mitinekin berpiztu egin zuen alderdiaren sentimendua. Guardia zibilak agertu zirenean, frontoiko atakatik irten nintzen. Frontoiko 
eta kasinoko zorrak kitatzeko. Manilako Binondo auzoan eraiki zuten frontoian hasi ziren lehen partidak. Euskal Jai frontoia eraisteko 

lanak. Filipinetako frontoiak: ixtorio luze eta makur bat! · Pilota partida ikusi zuen plaza erdian eraiki frontoian. 

2 (izenondo edo izenlagunekin) Altzon hamar koadroko frontoi estali bikaina zegoen, Santa Barbarako ermitaren ondoan. 
Berrehun bat pertsona igotzen ziren inguruko auzo eta herrietatik [...] frontoi estalian bilera egitera. XX. mendearekin batera agertu ziren 
Jai Alai frontoi erraldoiak. 

3 fatxada, atari edo leiho baten gainean ezarririko eraikuntza, hiruki edo zirkulu erdi formakoa. Delfoseko 
tenpluko frontoian idatziriko esakunea eraldatzen zuen, eta esaten: "Bizi heure burua". Angelu zuzenean ebakitako horma handi bat da 
fatxada [...] portikoa beste zabaldurarik eskaintzen ez diola bistari, baxua eta tristea bestalde, bi zutabe higaturekin eta frontoi biluzi 
batekin. Eta erdian, pilastren artean, bi koloma dituenean eta gainean frontoia bere proportzioaren arabera atonduta. Frontoiaren 
tinpanoa. Tenplu horiek kanpoko itxura hankazabala izaten dute, astunegia, zapala eta zabala, eta frontoia lurrezko edo brontze 
urreztatuzko irudiekin apainduta izaten dute. 
[3] frontoi motzeko (3); frontoia inauguratu (3); frontoia leporaino (4) 
auzoko frontoian (3); eibarko astelena frontoian (10); frontoian ariko (3); frontoian ariko dira (3); frontoian aritu (7); frontoian arituko (6); frontoian 
entrenatu (4); frontoian hasiko (4); frontoian jokatu (3); frontoian jokatuko (17); frontoian jokatutako (6); frontoian jokatutako partida (4); gasteizko 
ogeta frontoian (10); hernaniko galarreta frontoian (18); herriko frontoian (7) 
frontoietan jokatuko dira (3) 
bueltatu zen frontoietara (3) 
frontoiko horma (3); frontoiko horman (3); frontoiko paretara (3); frontoiko partida (4); frontoiko plaza (3)] 
 
frontoikada iz frontoi beteko lagun multzoa. Donostiko Anoetako finalean, frontoikada guztia gora-goraka ipini eben. 
 
frufru 1 iz hika-mika. Adela eta Danen arteko frufru sutsu baten lekuko baino gehiago, entzule gertatu naiz. Atzokoa ere patetikoa 
izan zen, baina Patxirekin izandako frufrua amaitu, eta, azkenean, sorbaldatik helduta, rancherak kantatzen hasi ziren. 

2 zaratatxoa. Gainerako begiraleek Koipemari deitzen duten begiralea eseri zait aldamenean prima donna baten espantu eta frufru 
berak eginez. 
 
fruitu [1894 agerraldi, 179 liburu eta 481 artikulutan] 1 iz Landareen emaitza, loretik datorrena eta haziak 
dauzkana; bereziki, mamitsua eta jateko ona dena. ik fruta. Gizon batek gereziondo bat zuen baratzean, urtero fruitu 
oparoa ematen ziona, nagusiari irabazi ederra ekarriz. Gosearen larriagatik bidean aurkitzen zituzten elorrien eta zenbait zuhaitz eta 
belarren fruituak hartzen zituzten. Fruitu sorgina duzu pikoa. Xanpain sorbetea basoko fruitu gorriekin. Fruitu lehorrezko tarta bat 
erostea erabaki zuen. Fruitu eta baratzekariak dira prezioz gehienik goratu jateko gauzetan. Zuhaitz banintz, mila loreren ederrean 
lehertuko nintzateke udaberri oro, eta mila fruitutan uda edo udazken oro, izaki guztien begi-betegarri eta aho-gozagarri. Gure ondoan 
dagoen pabiloi horretan fruituak eta loreak saltzen dira. Hitz egin bitartean haren nebak azpil bete fruitu eskaini zigun. Lurrak orotariko 
belar heze hazidunak eta zein bere fruitu eta haziz hornituriko frutarbolak eman zituen. Zuhaitza fruitutik ezagutzen da. 

2 (hitz elkartuetan) Goizeko buffet-etik disimuluz ebatsitako fruitu-aleak hasi ziren erortzen nire inguruan. Azpeitiar honek [...] esne 
eta fruitu kooperatibak sortu ditu. Hogei urterekin fruitu postu bat hartu eta bere kontura jarri zen. Pattar edontzi txikiak, ardo baso 
lodiak, fruitu zukuetarako kopak. 



3 irud Orain, gure bizieraren hasieran, jateko guztiz gozo eta atseginak diren fruituak aurkituko ditugu. Landu gabeko mahastia ere 
Jaunaren usain gozoa hedatzen zuten kimuak ematen hasi zen eta, gozotasunezko loreak sortuz, ohore eta ontasunezko fruituak eman 
zituen. Eta lurra Jainkoaren hitzez goldatuz, bedeinkaziozko fruitua dakarren biziaren hazia erein zuen. Miseriaren adarrek ez dute inon 
fruitu onik ekartzen. Porrotaren fruitu mingotsa jana izanagatik. Norberaren lanaren emaitza baino fruitu gozoagorik ez zegok... 

4 emaitza. Saderen liburuetako fantasiak haren irudimen sukartsuaren fruitu dira. Lan horren fruiturik onenak 1904an argitaraturiko bi 
edizio kritikoak izan ziren. Zuek, lapur, bihozgabe eta giza hiltzaileok, ez duzue lotsarik inoren nekeen fruituak lapurtzeko. Labur ditzagun 
orain gure analisi luzearen fruitu eskas baina argiak. Beren garaipenaren fruitu distirantak beren damaren oinetan ezartzera zetozen gure 
zaldun bihoztoien gisara. Donostiako atxiloketak Alderdien Legeak sortutako bidegabekeriaren fruitu izan zirela. Didier Borotrak erran du 
urrats juridikoek behar luketela aurten ekarri fruitu, eta Ruwel-eko eremuak hiri erkidegoaren eskuetara behar litezkeela betikotz itzuli. 
Hola sortu ziren ikastolak, adibidez, aitzindari nekaezinak ziren batzuen ahaleginen fruitu oparoa. 

5 umea. Ezkontza horretatik sortuko diren fruituez ere gozatzeko itxaropena du. Adjib zure semearen eta nire alabaren fruitua duzu. 
Alaba hori Marcel Martinekin Normandiako kostan Au delà de l'espoir [...] pelikularen filmatzean izan zuen harremanaren fruitua omen 
zen. Bere amak bortxaketa baten fruitu likitsa zelako ez zuen amodioz ase. 
6 fruitu arbola Lurrean eseri ziren, zenbait fruitu arbola landatuak zituen lur zoko hartan. Landare bikainak edo fruitu arbolazko 
erregimentuak. Gero, lehen ura zegoen tokietan fruitu arbolak sartu zituzten. 

7 fruitu eman Ongi ereindako haziak fruitu ematen dakiela sasi artean ere, eta ipurtargi baten argia nabarmenago dela ilunpean 
laharraren arantzak baino. Hurritzondoak bederatzi urte behar omen ditu, txertatu ezean, fruitu emateko. Mezua bihotz on eta zabalez 
entzunik, ulertzen eta barruan gordetzen eta iraupenez fruitu ematen dutenak. Zaharturik ere fruitu emango du, mardul eta heze 
iraungo beti. 
8 fruitu-saltzaile Gaztanbera Cossonnerie kaleko andre fruitu saltzaile baten oparia zen. Gurin saltzaileak eta fruitu saltzaileak etxea 
goitik behera aztertzen zuten. Fruitu saltzailearen dendako erakustokiaren inguruan. 

9 fruitu zuhaitz Santiagorat heltzean mahastiekin batean fruitu zuhaitz ainitz ikusten da. 
[3] basoko fruitu (3); fruitu ale (3); fruitu arbola (7); fruitu arbolen (9); fruitu arbolen baratzean (4); fruitu arbolen baratzearen (4); fruitu berri (5); 
fruitu berriak (4); fruitu bikainak (3); fruitu debekatua (5); fruitu eder (4); fruitu ederrak (5); fruitu ematen (3); fruitu gorriak (6); fruitu gorrien (3); 
fruitu heldu (5); fruitu helduak (3); fruitu hobeak (4); fruitu lehor (3); fruitu lehorrak (4); fruitu lehorrezko (4); fruitu ona (4); fruitu onak (16); fruitu 
onak eman (10); fruitu onik (7); fruitu onik ematen (3); fruitu oparoa (3); fruitu oparoak (3); fruitu umotu (3); fruitu zoragarriak (3); granada fruitu 
(5); lan horren fruitu (4); lanaren fruitu (6); lehen fruitu (6); lore eta fruitu (3) 
amodioaren fruitua (3); arbolako fruitua (3); arbolako fruitua jan (3); egindako lanaren fruitua (5); elkarlanaren fruitua (3); eman dute fruitua (4); 
fruitua eman (31); fruitua emango (7); fruitua ematen (11); fruitua jan (3); fruitua jaso (6); fruitua lortu (3); fruitua ontzen (3); harremanaren fruitua 
(3); lanaren fruitua (21); lanaren fruitua da (4); lanen fruitua (4); lehen fruitua (6); lehenengo fruitua (3); sabeleko fruitua (11); urteko lanaren fruitua 
(4) 
barazkiak eta fruituak (4); berritzearen benetako fruituak (3); emandako fruituak (3); fruituak bildu (3); fruituak ekarri (3); fruituak ekartzen (3); 
fruituak eman (36); fruituak emango (5); fruituak ematea (3); fruituak emateko (3); fruituak ematen (28); fruituak eta barazkiak (3); fruituak 
hondatzen (3); fruituak ikusteko (3); fruituak izan (3); fruituak jan (6); fruituak jaso (4); fruituak jasoko (3); fruituak jasotzeko (3); fruituak jasotzen 
(4); fruituak saltzen (3); lanaren fruituak (15); lehen fruituak (26); lurreko fruituak (3) 
lanaren fruituaz (3) 
zuhaitza fruitutik ezagutzen (3)] 
 
fruitudun 1 izlag arbolez mintzatuz, fruitua duena. Gero bazterrak mahasti eta arbola fruitudunez beteak daude. 
Xertatze molde hau aski errexa da eta baliatzen ahal da edozein zuhaitz fruitudunen xertatzeko. Orduan, mahastien orde, hasi ziren 
fruitudun arbola landatzen, sagar, mertxika, aran, udareondo... 

2 irud Gora bihotzak, fedearen eta elgarren haurride izan, gero uros eta fruitudun baten ereile. 
 
fruitugabe izond fruiturik ematen ez duena, antzua. Eta oroimen soil zen bizi hartatik, ardoz eta odolez eta alaitasun 
xumeez eta hazi ia beti fruitugabeez orbanduriko orrialde haietatik [...]. 
 
fruitukor izond fruitu emateko joera duena. Hain fruitukorrak diren erasoak. 
 
fruituondo iz fruitu zuhaitza. Ikusten dugu hark baserri inguruan hainbeste estimazio ez duen zuhaitzen artean kokatzen digula, 
fruituondoak preziatuagoak zirelako orduan. Epelari, beroari, eguzkitsuari... horri zioten beldur, landare eta fruituondoak aztoratzen eta 
axkartzen baitzituen. 
 
fruituontzi (orobat fruitu ontzi) iz fruituak edukitzeko ontzia. L'Estaque edo ontzirategia, Braquerena, eta horrako bi 
Picasso horiek: Gitarra eta fruituontzia eta Umea eta panpina. Haietako batean, fruitu ontziek, gereziek, aranek, mertxikek orban ilunak 
paratzen zituzten. 
 
fruitutsu izond fruituz betea. Arboladi fruitutsuak, usain goxoko landareak, esnea, ardoa eta eztia zekarten hiru kristal eta 
perleriazko iturri handiak. Venus elikatzaile, [...] itsaso ontzitsua eta lehor fruitutsua hanpatzen dituzuna! 
 
fruitutu, fruitu(tu), fruitutzen da ad fruitu eman. Landare bakotxa bere araberako baldintzetan handitzen delarik, loratzen, 
fruitutzen. 
 
fruitutxu iz fruitu txikia. Nire ahalegin patetikoek fruitutxoa eman zuten: buztinezko zoruaren azpian Prostatasen edo agian 
Txominen derbirako sarreren ezkutaleku sekretua zegoen. 
 
fruitutze iz fruitu ematea. Baigorriko kulturaldia eta Nafarroaren Egunaren elgarretaratze anaikorraren ondotik, udaberriak 
jarraitzen du bere loratze eta fruitutze emankorra. 
 
fruktosa iz eztian eta hainbat fruitutan aurkitzen den azukrea. Azukre txarra horrelako jakiek dute: laktosa esneak, 
fruktosa fruituek eta sakarosa azukre zuriak. 
 
frustragarri izond frustratzen duena. Askotan aipatzen zuen gerra duintasunez galdu izateagatiko harrotasuna, eta niri 
hasieran frustragarria iruditzen zitzaidan, komikietan onak izaten baitziren irabazten zutenak. Irakasle moduan sekula izan dudan 
esperientziarik frustragarriena. Izan ere, norentzat dira frustragarriak "neskarik gabeko pelikulak"? 
 
frustrante iz frustragarria. Egoera benetan itogarria eta frustrantea zen. 



 
frustratu, frustra, frustratzen 1 du ad (norbait) espero duena gabe utzi. Nolabait ere anekdota hondatu izanak ez 
ninduen frustratu. Aitortu behar dut harreman estuagoa izateko aukera gal nezakeela ikusita, frustratu samar sentitu nintzela. Gizona 
nahiz emakumea gaizki, frustraturik eta errudun sentitzen dira. Ea ideologia horrek zoriontsuago egin gaituen edo jazarri, frustratu, 
kulpabilizatu eta mindu egin gaituen. 

2 huts egin, zapuztu. Bat-bateko bulkadak izaten zituen eta erasoraino iristeko moduko amorrazioa sentitzen zuen haiek 
frustratutakoan. 
3 (era burutua izen gisa) Bere gaztetako amets eta desio frustatuak kontatu zizkion. Bazkalondoan Hidalgorekin ikusi dut solasean 
hiltzaile frustratu hau preso komunen patioko sarreran. Aurreiritzi asko dagoela kritikarien inguruan, ez dela egia guztiak idazle 
frustratuak direnik. Artean ez zutelarik aurkitu beren debozio frustratuarentzako objektu alternatiborik. Frustratu sexual gisa 
kontsideratua izateko gutizia izpirik ez neukalako. 
 
frustrazio 1 iz frustratzea; ondoriozko egoera. Tristura hau, maite dugunaren gabeziari dagokionez._Frustrazioa deitzen 
da. Nire asmoetan huts egin izanaren frustrazioa. Frustrazioa eta ezina. Frustrazio horren arantza eraman ezinez bizi da D'Annunzio. 
Apetaldi inozoak, frustrazio ezkutuak. Frustrazio txiki bat sortu zigun Kokok klaserik emango ez zigula jakiteak. Ulertzekoa da zure 
zaputza, zure frustrazio etsi hura. Inoiz izan dudan frustraziorik handiena. Aita urrun eta atzeman ezinarena, frustrazioak garraztutako 
amarena. Frustrazio horrek eragin ditu, neurri batean behintzat, Liga Nord-en arrakasta eta Padania aske baten esperantza. Zure barne 
frustrazioren bat berdintzeko? Frustrazioz beteriko emakumea da. 
2 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Hori du etsipenak ona: bakea, naretasuna; eta, bestalde, berea duen frustrazio 
sentimendua eramaten ikasten dela. Halako frustrazio-sentipen bat sortu zigun denoi barruan. Baina Euskadi Saria irabazi arren, oso ale 
gutxi saldu zituen, eta Josebarentzat frustrazio-iturri txiki bat bihurtu zen. Baina frustrazio iturria ere bada. 
 
fruta [267 agerraldi, 97 liburu eta 39 artikulutan] 1 iz fruitua. Une hartan berak nahiago izango zituen pikua edo mahatsa 
bezalako frutak. Frutak eta barazkiak, besterik ez du jaten. Ordu-erdiro dohainik ematen zion frutazko izozki bat, kremarekin eta 
karameluarekin. Batak arrainik jan nahi ez, besteak frutarik edo esnerik probatu ere ez. 
2 (multzokaria) Gozokiak eta fruta beste [zuhaitz] batean ezkutatu zituen. Fruta, barazkiak, botilak. zainzuriak, amuarraina eta fruta 
eskatzen dituela. Badira, baina, fruta jaten duten zakurrak. Fruta ekartzeko aginduko dut, bi madari eta bi sagar besterik ez. 
3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Portuan eta fruta-merkatuan aritu zen. Izeba Margek aurrean zituen tea eta fruta-
pastela. Fruta-erakusleihoak, lekale-poteak eta oliba-pitxerrak ikusten zituen. New Yorketik ekarritako fruta-platera. Burua fruta-saski 
baten gainean bermaturik. Fruta-usaina zerien larre eta basoetan barrena joan ziren. Ozta-ozta gainditu dute fruta-banatzailearen 
kamioneta. Afaltzeko yogur bat eta fruta-pieza bat ematen diogu, besterik ez. 
4 fruta arbola (orobat frutarbola) Bidetxo asfaltatu eder, fruta arbolaz inguratu batetik abiatu ginen harantz. Lore arroseko 
fruta-arbola. Zientzilari adituek diotenez edozein arbolatan sor omen liteke mihura, baina, frutarboletan batez ere. Alorretan, 
sagarrondoak eta bestelako fruta-arbolak ikusten ziren hor-hemenka. Fruta-arbolak ez diren zuhaitzak bota ditzakezue. 
5 fruta denda (orobat frutadenda) Barazki-postuetatik hasi eta harategietara, fruta-dendak inguratu eta esnekien 
saltokietaraino. Frutadenda ondoko arrandegiko jabearen iloba. 
6 fruta-saltzaile fruitu-saltzailea. Lutxi, fruta saltzailea. Kaleko fruta-saltzaileei bost axola nire kezkatxo guztiok. 27 urteko 
fruta eta barazki saltzaile bat. 
[3] fruta arbola (6); fruta arbolak (13); fruta arbolen (6); fruta erretilu (3); fruta eta barazki (7); fruta eta barazkiak (4); fruta lehor (4); fruta ontziaren 
(3) 
frutak eta barazkiak (3) 
frutazko gozagarria (3)] 
 
frutadenda ik fruta 5. 
 
frutagintza iz fruitu ekoizpena. Ekoizpena ez ezik, abeltzaintza, baratzetzaintza, frutagintza eta halakoak irakasten ditugu. 
 
frutajale iz fruta jaten duena. Orain Dursleytarrek bazekiten ez zirela esnatuko saguzar frutajale bihurtuta. 
 
frutaontzi (orobat frutontzi) iz fruituontzia. Fruta-ontzia zaintzen egona zen grinati. Mahaiaren erdian frutontzi betea 
zegoen. Bazen sukaldean fruta-ontziaren azpiko zapi koloretsu bat. 
 
frutarbola ik fruta 4. 
 
frutari iz fruitu-saltzailea. Birsaltzaileak, txerpolariak, frutariak lehiaz ari ziren erosten. 
 
frutazale 1 izond fruituen zale dena. Hagitz frutazalea izan gabe ere, jaki zoragarria balitz bezala urtu nuen aho barnean. 
2 fruitu-saltzailea. Urdai eta txorizoen furgoneta; frutazaleak: haietako bi, Lutxi eta Koxme 
 
frutontzi ik frutaontzi. 
 
fuegino iz Tierra de Fuego uharteko jatorrizko biztanlea. Pentsa dezagun Txileko edo Argentinako hegoaldean fuegino 
bikote bat dugula -eta gehiegi pentsatzea litzateke, azken fueginoa 1974. urtean hil baitzen, eta desagertutako herria eta hizkuntza baitira 
fueginoenak- elkarri begira. Burezur horren azpian, samoiedoak, nyam-nyamdarrak, malgatxeak, fueginoak ospakizun arraroenetan 
aritzen dira, beren asaba zaharrak jaten dituzte, beren haurrak, tam-tamaren soinuan jirabiran dantzatzen dira konortea galdu arte. 
 
fuel 1 iz fuel-olioa. Zazpi mila barril fuel. Fuelik gabe gaudek, ala? Fuela ateratzeko anezka poltsak erabiliko dituzte. Bizkaiko 
hondartzetako garbitzaileek fuelak zikindutako 390 kilo hondakin bildu zituzten atzo. Fuelaren bonban ez dakit zer konpondu behar 
duelako. Uda eta negu erabiltzen zituen Bamba plaierak fuelean zikintzeko beldurrik gabe. Hildako samalda bat ageri zen gero bazterretan, 
lupiak fueletan bezala. Fuel biltegien ondoko etxekoandrea leiho guztiak zabaltzen ari zen. Baina okerragoa zen fuel depositoak bere 
hartan uztea, putzura isurita su eman gabe. 



2 fuel-oil fuel-olioa. 3.400 tona fuel-oil atera dituzte jadanik 'Prestige' ontzitik. Fuel-oil depositua tirokatuz. Fuel-oilezko berogailu 
bat. 

3 fuel-olio petroliotik eratorririko erregai likidoa. Malaysiako ontziak isuritako erregaia fuel olioa da. 'Exxon Valdez' ontziak 
40.000 tona fuel-olio isuri zituen Alaskako kostaldean. Hondoratu zen unean 70.000 tona inguru fuel-olio zeramatzan. Itsas hondoan 
dagoen fuel-olioak muskuiluak eta txirlak pozoitu ditu. Depositoa fuelolioz betetzeko. Fuel-olioz lohitutako hondakinak dira horiek. 
Zenbait hondartzatan fuel-olio arrastoak ikus daitezke oraindik. Fuel-olio isuriaren erantzulea aurkitzeko. Fuel-olio orbanak agertu dira 
Landetan. Fuel-olioa jaso arren hondakin toxikoak ez dira deuseztatuko. Zentral termiko berriak ikatzekoak edo fuel-oliokoak baino 
hobeak dira ingurumenarentzat. 
[3] fuel oil (3); fuel olio (11); fuel olioa (11); fuela ateratzeko (5); fuela ateratzen (3); gelditzen den fuela (5)] 
 
fuera 1 interj kanpora. Eta fuera hemendik, oraintxe berean! Esan dinat: fuera. Fuera ilunbeak!, fuera negu luzean bildu hats 
zahar guziak. Borrokak eta halakoak ahaztu, fuera. Zoro baten moduan "fuera, fuera" oihuka. 

2 eta fuera eta kito. Altxa, bi masaileko eman eta fuera. Istant bat duk; errepidea behin gurutzatu eta fuera! -jaulki dio buru 
gainean astintzen duen makilak aurreko mendia seinalatzen duen bitartean. 
3 fuera-futre modu txarrean. Azterketa bat huts eginik, hemezortzi urtetan eskolak fuera-futre utzi zituen. Hobe nuen naski, 
denak fuera-futre utzirik, etxeko ohean sartzea. 
 
fueratu, fuera(tu), fueratzen du ad fuera bidali. Oroitaraz dezagun Napoleon-ek Espainiako errege izendatu zuela eta 
españolek fueratu zituztela frantses soldaduak. Behar direla denak fueratu, bai arabeak bai beltzak bai eta ere alferrak. 
 
fuerte1 1 izond bortitza, azkarra; indartsua. Hain bioleta usain fuertea zerion non iruditu zitzaidan zeluloidezko bioletak 
biziberritu zirela maiolikazko lorontzian. Eta gau batez txirrin-hots fuerte batek gu iratzarri eta hagitz izuturik jaiki ginen. Kolpe fuerte bat 
jo nion begian. Ziapezko bainu bat eta te fuertea prestatu zizkidan. Aitonak garagardo fuertea edan zuen, eta nik limonada. Masustardoa 
bera ere fuerte samarra da. Pattar fuertearen usaina. Anisaren antzekoa da, fuertexeagoa akaso. Medikaziorik fuerteena jarri diote. 
Oso beltzarana zen, txikia, fuerte samarra. 
2 (adizlagun gisa) Mahai azpitik eskua estutu nion Lakatos jaunari, fuerte eta bihotzez. Izekok besoak eta hankak fuerte igurtzi 
behar izan zizkion. Eta bihotza hasi zitzaidan fuerte taupaka pozez. Eguzkiak fuerte jotzen zuen hoteleko hallean. Bi gizonak fuerte 
kantatzen hasi baitziren. Ezagutu nuen neska bat euskaltegian eta oso fuerte maitemindu nintzen. Haizea fuerte zebilela. Ez fuerteegi 
zapaldu, esan zuen Mikaelak, igual behera joango haiz eta. Amezketako pilotaren egoeraz galdetuta: “Amezketa aspaldiko urteetan egon 
den fuerteena dago”. 

3 fuerte-fuerte Hortzak fuerte-fuerte estutu nituen. 
[3] fuerte estutu (3); fuerte samarra (4); oso fuertea (5)] 
 
fuerte2 iz gotorlekua. Aitak Konbentzio Gerraren garaiko fuerte bat zela aipatu zuen. Sartu gara fuerte barrura eta gosaltzera goaz. 
Far Westeko fuerte batean bezala. Texas aldeko ibai baten izena ere bazen, Fort Concho fuerteari izena ematen ziona bidenabar. 
 
fuga iz Kontrapuntuaren erregelen arabera eratutako musika-forma aski landua. Hainbat ahots, doinu bati jarraitu 
ondoren, kanon edo fuga batean elkar zitezkeela, eta, are gehiago, bera ere gai zen fuga sinple bat taxutzeko. Gatza Laukoteak 
Beethovenen Fuga Handia jo zuen. Candendok Bachen Preludioa eta Fuga Do minorrean BWV 546 eskaini zuen. 
 
fughetta iz Fuga txikia, garapen bakunekoa. Bachen fughetta lirain labur bat jo zuen lehendabizi, ariketa moduan ia. 
 
fuksia 1 iz lorategi landarea, arrosa-koloreko lore biziak dituena. Belaze pixka bat, amañi-liliak loretan, dorre pare bat 
lorez eginak, agian fuksiak edo pentsamenduak edo krabelinak 

· 2 izond/iz arrosa-kolore bizia. Matisse-ren paperezko lauki koloreetakoak, berdea, urdina, fuksia, beltza, oihalean itsatsiak. 
Uhin-luzerak kolorea definitzen du (urdina, gorria, laranja, zianoa, fuksia, horia...). Diegoren estatua argiztatu dituzte egunotan fuksiaz!; 
horrekin batera, fuksia beti nagusi izanik, zenbait denda ere argiztatu dituzte. 
 
fular 1 iz lepoko zapi luzarana, apaingarri erabiltzen dena. Rita Hayworthen estiloko fular bat ere bai lepo inguruan 
kiribilduta. Gogoan dut behin nola agertu zen, lepoan zetazko fularra zuela, mukuru betetako gelaren aurrean. Lepoko fularra erantzi, 
aulkiaren bizkarrekoan utzi, [..]. Nik ez nion ikusten fular loredunaren mutur bat besterik. 

2 (burua estaltzeko erabilia)Txadorra barik buruko fular hutsa janzten duten emakume gazteak. Fular batez estaltzen du ilea, 
gure herrian emakumeek ohi duten gisan. Neskak aurpegia makillatuta eta buruaren erdia ozta-ozta estaltzen dieten fularrak jantzita. Zer 
pentsatu behar dugu guk, alaba fularrarekin ateratzera obligatzen duten gurasoez? 
 
fulardun izond fularra daramana. Bestean andre fulardun bat, berdin antzera jokatuz. Bizardunak eta fulardunak bitxikeria 
dira alderdi honetan. 
 
fumarola iz sumendi gune bateko arrakala, gasak edo lurrunak jariatzen dituena. Axelek fumarolak ikertu behar 
dituela esan dizunean, lagunduko diozula esan diozu. 
 
fumata iz Sixtina kaperako tximinia batetik ateratzen den kea, aita santuaren hautaketan bozketaren 
emaitza adierazten duena. Era berean, Eliza katolikoko burua hautatu dutela adierazteko fumata bianca Sixtoren Kaperatik ke zuria 
ateratzen da eta kanpaiak erabiliko dira. Habemus legea, fumata ortzadarra. 
 
fumatu, fuma, fumatzen du ad erre. Non zegok mutikoen fumatzeko zoko gordea? Beste bi talde lurrean erdi etzanda 
fumatzen, marihuana edo. 
 
fumatzaile iz erretzailea. [Apaizak] jale, edale eta fumatzaile amorratuak. 
 



fumigatu, fumiga, fumigatzen du ad kearen edo lurrunaren bidez desinfektatu. Etxea fumigatzera omen dator. 
Diruaz gain, otia fumigatu ahal izateko hegazkin bat eta 640.000 litro pestizida ere eskatu zituen Nekazaritza Ministerioak. Astebetez 
jardun dute, esate baterako, Sokotoko lur sailak fumigatzen. Mauritanian, 6.029 hektarea fumigatu zituztela esan zuen. Hiriko agintariek 
eltxoak fumigatzeko kanpaina bat abiatu dute aste honetan. Ez darama ezer soinean, ezpada maskaratxo zuri bat musuan eta 
fumigatzeko tresnak eskuetan. 
 
fumigatzaile iz Fumigatzen duen pertsona. Gure sagutxoaz oroitu naiz eta pasatzeko esan diot, Tomek espreski 
fumigatzaileei ez sartzen uzteko esan zigun arren. Fumigatzailea frigorifikora joan da zuzenean. 
 
funanbulista 1 iz sokan ibiltzailea. Biluzik zetorren, takoirik gabe, beraz, baina funanbulistak bezala ibiltzen jarraitzen zuela 
iruditu zitzaidan. 

2 irud Funanbulista da [bertsolaria], ia beti ia erorian. Funanbulista galanta da Alan Greenspan. 
 
funanbulo iz sokan ibiltzailea. Positibistak orain, filosofoak lehenago erlijioaz bezala, filosofoez burlatzen dira berak; alegia, 
oraino giza eskubide "naturaletan", Itun sozialean, etab., sinesten duten "des métaphysiciens attardés" funanbuloez. 
 
fundamental izond funtsezkoa. Hori izan daiteke misiolari eta konbertitzaileen txit gustukoa; baina gizarte multikultural bati, 
bestearen hautu fundamentalen errespetuan bakarrik eutsi dakioke. 
 
fundamentalismo iz erlijio baten testuen edo doktrina baten arauen interpretazio eta aplikazio hertsi eta 
zorrotzaren aldeko jokaera. Izan ere, horixe da fundamentalismoa: historia une batean gelditu zela uste izatea, eta une hori 
etorkizun guztirako eredu bakar bihurtzea. Era guztietako fundamentalismoek. Erljioaren aitzakiaz, fundamentalismora lerratzen diren 
nazionalismoak. Erlijioek filosofiari leku egiten dioten neurrian, hainbat eta hobeto aterako dira fundamentalismoaren arriskutik. Filosofia 
dateke fundamentalismoaren aurkaririk handiena, eta hori oso egoki datorkio erlijioari. Arabiar fundamentalismoa. Islama erlijio bat da 
eta fundamentalismo islamikotik bereizi egin behar da. Seguruenik historian izan den fundamentalismorik gogorrena izan da merkatu 
autoerregulatuari buruzko miresmena. 
 
fundamentalista 1 izond fundamentalismoari dagokiona Euskaldunen joera fundamentalistari kritika egiterakoan. 
Eskakizun fundamentalistetatik urruntzea esan nahi zuen. Espiritu erlatibista edo posmoralistaren eta espiritu fundamentalista, 
absolutistaren arteko norgehiagoka. 

2 izond/iz fundamentalismoaren aldekoa. Emakumeak talde fundamentalisten presioa jasan behar du. Armadak dio 120 
fundamentalista kristau hil dituela Sudango hegoaldean. 
[3] tesi fundamentalista (3); joera fundamentalistak (4); talde fundamentalisten (3)] 
 
fundamentatu, fundamenta, fundamentatzen du ad funtsatu. Baina Jainkoa (Absolutua) hilda, "betidanik" gure bizitza 
fundamentatzen zuten balio denak apurtu dira. 
 
fundamentazio iz funtsatzea. Balioen ezinbesteko erlatibismoa, haien arrazoi edo fundamentazioaren aldetik azal daiteke. 
 
fundamentista izond oinarriei dagokiena. Ba al dago argudio induktiboen justifikazio fundamentista logikorik? 
 
fundamentu 1 iz funtsa, oinarria. Erregela horien oinarria, fundamentua, esperientzia da. Baina horiek, seguru asko, nik orain 
egiten ditudan asmazio fundamenturik gabeak besterik ez dira. Gizarte demokratiko pluralistetan Jainkoaren arrazoia gehienez 
errespetatu egiten da, hitzez hitz behintzat ez da gizarte antolaketaren fundamentutzat hartzen ahal. 

2 (orobat pulamendu g.er. eta pulamentu) ganora. Uitzitik Lekunberri bitarteko hargin horiek baino fundamentu 
hobexeagokorik ekartzen ez badute, ez dakit noizko bukatuko duten. Zer fundamentu dute autobus hauek? hamar minutu baino gehiago 
daramat hemen eta ez dator bat ere. Hori fundamentua, edadeko bi emakume elurretan jostatzen! Hau da fundamentua, mutil handi 
batzuena? Gure ume txarrok, euli baten fundamenturik ez baitute! Fundamenturik gabe eta gehiegi saiatu gabe estudiatzen genuen. 
Fundamentuz jokatu behar zela, harreman egonkor bat behar zutela. Ez zela hain fundamentuzko hitza pentsatu nuen. Zelebrea da 
korreoz ia inoiz fundamentuzko ezer jaso ez eta hala ere beti gutunen peskizan egotea. 
 
fundatu, funda, fundatzen du ad sortu; eraiki. Israel Ben Eliezer mistikoak fundatu zuen, geroago Baal Shem Tov deituko 
zenak. Germaniarrek beren erresumak fundatu zituztenean. Alpujarretako herrixka bateko landetxe batean komunitate bat fundatuz. 
Vienako Zirkulua Moritz Schlick-ek fundatu zuen. McCartneyk fundatutako institutuan. Kristo o._III. mendean Manesek fundatutako 
sekta dugu manikeismoa. Egunkaria fundatu zuen notarioaren erretratuak horma oso bat hartzen zuen ia. Eta orduan bururatu zitzaion 
guztien salbamenerako Hirugarren Ordena fundatzea. Eta etika modernoa fundatu zuen, bestetik. Ispahan antzinako Pertsiako hiri bat 
zen, turkiarrek hamaikagarren mendean fundatua. “Metropoli", antzinakoen hizkuntzan, kolonia fundatu duen estatua da. 
 
fundatzaile 1 izond fundatzen duena. Kide fundatzaileek borondatezko zina egin zuten. Ekonomia politiko klasikoaren guraso 
fundatzaileek. Jordi Pujol, aurreko presidentea, presidente fundatzailea izatera pasatuko da. Santu fundatzaileen zerrenda. Orduan 
izendatuko dituzte ofizialki udalen, bezeroen, langileen eta entitate fundatzaileen 100 ordezkariak. Historia jarraitua, bera da 
subjektuaren funtzio fundatzailearen ezinbesteko korrelatua. Ez dut, halaber, ekintza fundatzaile batera edo kontzientzia eratzaile 
batera murriztu nahi izan arrazionaltasunaren ostertz orokorra. Horrela askatua geratzen da subjektibotasun fundatzailearen korapiloa. 
Lagunen eta etsaien arteko eten fundatzailea horixe zen. 
· 2 iz fundatzen duen pertsona. Hortik aurrera Sabino Arana (1865-1903) euskal nazionalismoaren fundatzailetzat hartua izan 
da. Digital Equipment Corporation izeneko elkartearen fundatzaile eta presidenteak. Sari banaketa Nobelen fundatzaile Alfred Nobel hil 
zen egunean egiten da urtero, haren omenez. Anaia txikien Ordenaren fundatzaile eta gidari. Gure erlijioaren Fundatzailea. 
Itxarongelaren aurretik igarotzean, burua jaso eta fundatzailearen koadroari begiratzen dio. 
3 (hitz elkartuetan) ETAren fundatzaile-taldea (Txillardegi, Del Valle, Madariaga etab.). · Ordena-fundatzaileen artean, ez da sortu 
Frantzisko baino bikainagorik. 
 



fundazio 1 iz fundatzea. Erromako fundazioaren 277. urtean. Urbiaingo herriaren fundazionearen hirurehungarren urteurrena 
zenez. Ordenaren fundazioko lehen garaian. Eta hala, bere beste lagun batzuk bidali zituen Bolognara, eta hauek fundazio asko egin 
zituzten hainbat tokitan. 
2.ongintza, kultura, erlijioa... helburutzat duen erakundea. Euskal kontuez arduratzen den fundazio batek salaketa egin 
ondoren. Fundazio bitartekarien bidez. Fundazio erlijiosoen eskola bateko irakaslea izana zen. 1974an fundazio bat sortu genuen. Agian, 
fundazioak ere eratu beharko ditugu, unibertsitate izan gabe unibertsitatearen kontrolpean dauden erakundeak, unibertsitateak zuzenean 
egin ez dezakeena zeharka, fundazioaren bidez, egin ahal izateko. Kobazuloaren erreplika kudeatuko duen Fundazioa eratuko dute aurki. 
Koadroa ez zetorren fundazioaren funts estatubatuarretatik. Fundazioaren egoitzan soilik kontsulta daitezke. Fundazioko arduradun 
Luigi Coscarellik adierazi duenez. Sabino Arana Fundazioak argitaratutako liburuxka batean. Antso Jakituna Fundazioaren funts 
digitalizatua. Euskalgintza Elkarlanean Fundazioaren eta Euskal Kultur Erakundearen laguntzarekin. Uraren Kultura Berria Fundazioko 
bultzatzaile eta Fisikan katedradun Pedro Arrojok. Oteiza fundazioko patronatukide oteizazaleek arazoak berretsi dituzte Nafarroako 
Parlamentuan Unibertsitate fundazio baten lanari esker. 
[3] fundazio bat sortu (3); fundazio bat sortzea (3); fundazio erlijiosoen (4) 
euskadiko filmategia fundazioa (3); fundazioa aurkeztu (3); fundazioa sortu (7); fundazioa sortzeko (5); joxemi zumalabe fundazioa (8); kutxa 
fundazioa (7) 
antso jakituna fundazioak (6); bbk fundazioak (24); elhuyar fundazioak (8); euskalgintza elkarlanean fundazioak (8); fundazioak antolatu (4); 
fundazioak antolatu du (3); fundazioak antolaturik (5); fundazioak antolatuta (9); fundazioak antolatutako (18); fundazioak egindako (3); fundazioak 
gonbidatuta (5); fundazioak sortu (3); terrorismoaren biktimen fundazioak (4) 
fundazioarekin elkarlanean (4) 
fundazioaren aretoan (5); fundazioaren aurkako (4); fundazioaren egoitzan (5); fundazioaren eskutik (5); fundazioaren izenean (3); fundazioaren 
patronatuak (5); fundazioaren patronatuko (4); kutxa fundazioaren aretoan (3) 
fundazioko arduradunak (3); fundazioko kide (13); fundazioko kidea (8); fundazioko kideak (7); fundazioko kideei (3); fundazioko kideek (5); 
fundazioko lehendakari (4); fundazioko lehendakaria (6); fundazioko lehendakariak (5); fundazioko patronatuak (7); fundazioko patronatukide (4); 
fundazioko presidente (4); fundazioko presidentea (5); fundazioko presidenteak (8); fundazioko zuzendari (7); fundazioko zuzendaria (5); fundazioko 
zuzendariak (11); 
 
fundazional izond sortzeari dagokiona. Zoriontsua ez dago giza eskizofrenia fundazionaletik libre (aitzitik, eskizofreniazko 
kasu beteginena da), eta joskurarik gabeko hauskura batean bizi da. Deklaratzeak eta aitortzeak ere diru beltz izenekoa zuritu egiten dute, 
diruari bere zikin, gaitz edo bekatu fundazionala ritual edo izapide merke batekin barka dakiokeela erakutsi nahiz bezala. Fundazionala 
izan zen ipuin hura Josebarentzat, eta dozenaka aldiz irakurri zuen bere nerabezaroan, baita ondoren ere. Gernikako bonbardaketa, 
besteak beste, indar nagusitasunaren erakustaldi aparta dugu, fundazionala esan genezake. 
 
fundazionismo iz Kanpoko hori kontuan serio hartuko balu koherentistak, orduan fundazionismora hurbilduko litzateke. 
 
fundazionista izond fundazionismoan oinarritua. Epistemologia kartesiarra fundazionista da: ezagutzeko, justifikaziorik 
behar ez duten oinarrizko osagaiak eduki behar ditugu. Garaiko epistemologia alemaniarrak Descartes-en, Locke-ren, Hume-ren edota 
Kant-en ohiko epistemologia fundazionistari jarraitzen zion. Tesi fundazionista horri eginiko kritikak bi motatakoak dira. 
 
fundiketa iz birrintzea, hondatzea. Aurreko abuztuko liskarrean [...] gertatutako erreketak, hondamendiak eta fundiketak. 
 
funditu, fundi, funditzen 1 da/du ad desegin, hondatu. Etxe bat suak funditua. Teilatuak garbitu, tinduak erreberritu, 
hesiak konpondu, behar ziren obrak egin dira zikinduak, hautsiak edo fundituak zirenen xuxentzeko. Etxetako zureriak funditzen dituen 
termita. Zokoako portuan, gauaz, muntadura batzu fundituak izan dira eta beste batzu ebatsiak. Herioaren ereiteko tresneria moderno 
batekin munduko lehen gerlak, 14-18 arteko gerlak, zauritu, funditu, ezeztatu zuen berriz Europa. Mezatik lekora ez aritu pilotan, expartin 
berriak fundituko baitituzue. Autobidean, zola lerrakor izanez, zonbait oren barne hamar bat errekontru, auto asko fundituak, baina 
jendetan halere ez erraiteko makurrik... Bi urtez harriak xehatu zituen kanpoak: ogi, arto, baratze, mahasti, denak fundituak izan ziren, 
zer desmasiak! Azken ehun urtetan itsasoa funditu dela mundu hau sortuz geroz aintzineko mende guzietan baino gehiago. Jazinto "fundi 
nadila hala ez bada!" 
2 (nola adizlagunekin) Ziburun baziren orduan 660 etxe eta horietarik 473 suntsituak izan ziren edo azkarki fundituak. Hango 
ondartzak azkarki fundituak dira. Hiru bizitegi azkarki fundituak, bestalde ere makur asko. Oporretako parabisu arraro frango itsuski 
fundituak, etxe guziak lehertuak, arrantzale portu asko arrunt suntsituak. Ingurumena sobera funditua izaiteak. 
3 urtu; erre. Urrearen gogortasun bigundua berotan funditzen da eta brontze hotza garrak bentzuturik urtzen. Ontziolan fundituriko 
burdina puska gotorrean. Putakume bakoitzak bala bat merezi badu, hasiko al gara hemendik Moskurako trenbideak funditzen balak 
egiteko. Garuna funditzear zuen komisarioak. Bonbila bat funditu edo itogin bat sortzen denean. 
[3] azkarki funditu (6); itsuski funditu (4); azkarki funditua (9); itsuski fundituak (4); moskurako trenbideak funditzen (3)] 
 
funditzaile izond hondatzailea. Ez nion, ordea, galderan aurrera egiteko aukerarik eman, nire begirada funditzailea bere gain 
sentitu baitzuen. 
 
funditze iz desegitea, hondatzea. Ingurumenaren funditzeak osagarriari ekartzen dituen desmasiak salatzen dituzte bai eta 
funditze horren jatorrian diren pozoinkeri ekoizte eta erabiltzeak, hauek ekartzen dituzten eritasunak deitoratuz. Suak egin funditze 
itsusiez bestalde, kondatzen dituzte hiruehun hilez goiti. Jende hiltze eta bahitze, bazter funditze eta beste. Eta zer erran, bestetako 
ohointza, moltsa faltatze, txarkeria eta funditzeez. 
 
fundizio 1 iz urtzea. Urrearen fundizioa nola egin gizakumeak ikasi zuen unea. 
2 galdategia. Azkoitian, Zubillaga fundizioaren lehen harria ezarri zen urtean. Atxuriko trenean Boluetara, fundiziora. Fundizio 
batean egiten zuen lan, Lasarten. Bi langileei fundizioan urtzen ari ziren galda gainera erori zitzaien eta horrek erredura larriak eragin 
zizkien gorputzean. Ontzioletako, portuko, fundizioetako langile ohiak. 

3 galdaketa. Aipagarria da ere Fagor Ederlan Brasileira filialak Brasilgo General Motors eta Volkswagenerako garatutako fundizio eta 
mekanizazio proiektu berriak. Lantegian fundizioko labeak edo digitalizaziorako eskaner aurreratuenak erabiltzen dituzte. 
[3] fundizioan urtzen (3)] 
 
funebre izond hileta-. Zalgurdi bat zetorrela ikusi baitzuen, hura gerarazi, eta eramateko eskatu zuen; gero, ordea, gidariarekin 
solasean, apurka-apurka konturatuz joan zen kotxe funebre bat zela. 

2 goibela. Neguko egun labur eta funebreak zetozen. Ozengailuetarik eman zen elizkizuna, portu osoan eta inguruetako mendi 
guztietan entzuten ahal zen organoa eta erretorearen ahots funebrea. 
 
funeral iz hileta. Pentsatzen jarrita, funerala baino hobea litzateke nire omenez inauteri bat egingo balute. 



 
funeraria iz ehorztetxea. Egingo nuke begirada apaldu duela aitortu didanean funeraria batean lan egiten duela. Aldai, 
funerariakoa. Ze funeraria mota da hau, bordel? Galizian ezagutzen dut gizon bat bere funerariako auto luzearekin txikiteoan ibiltzen 
dena. 
 
funerario izond ehortze-. Inork ez zien berak besteko beldurrik hala bizitza errealean nola liburuetan heriotz ondoko ohoreei edo 
omenaldi funerarioei. 
 
funerarium iz ipar beilategi etxea. Gehienak funerariumean baina batzuk etxean. Hiritarrentzat egina dun funerarium 
deabru hori. Bi erabaki hartuak zituen: ez zuela autopsiaren egiteko baimenik emanen [...]; bestea, bisitak funerariumean eginen zirela 
eta proposatu zioten gela "Salon Mozart" deitzen zela. Funerariumeko zerbitzuen arabera. 
 
funikular iz kable edo kate batek tiraturik, bereziki malda handietan, higitzen den ibilgailua. Umeek 
funikularrean ibili nahi zuten. La Arboledara igotzen zen funikularraren geltokiraino. Funikularra goiko geltokira arinegi heldu zela 
iruditu zitzaion. Lanuzte horiek Bizkaiko eta Gipuzkoako trenen eta autobusen, Bilboko tranbiaren eta Larreinetako funikularraren 
zerbitzuei eragingo diete. Errugabetu dituzte 155 pertsona hil ziren funikularreko buruak. Artxandako funikularreko arkupeak. 
 
funk 1 iz Ameriketako Estatu Batuetan soul musikatik sorturiko musika estiloa. Soularen eta funkaren tradiziotik 
abiatuta. Esan nezake house musika egiten dudala, baina baita, dub-a, disco musika, Detroit techno-a eta funka egiten dudala ere. Scott 
Heronek jazza, soula eta afrikar kutsuko funka uztartu zituen 70eko hamarkadan. Funk sutsu eta kutsagarria egiteko asmoz. 

2 (hitz elkartuetan) Funk eta soul estiloak. Rick James funk abeslaria zendu da. Funk musikako izar handia izan zena. Pausuko Xaia 
ostatuan reaggae funk kontzertua. 
 
funky iz Funka. The Mar-keys eta halako taldeen moduan: funky asko, soul eta boogaloo pixka bat. "Funky" iruditzen zitzaizun. 
Horra hor perkusio afrikarrak, funky moduko metalak, jazz pasarte beroak eta jarrera politiko argia. 
 
funsgabe (orobat funts gabe) 1 izond funtsik ez duena; hutsala. Halaz guztiz, hobenduna delako susmo funsgabeak 
ez dio bakerik ematen. Galdera inozo eta funsgabea. Ezpainetan bere betiko irribarre funsgabea zeukala. Jeloskortasun funsgabe eta 
irrigarri batek bultzatuta. Ene funsgabekeria funsgabeena. Eta jakin ezak, bitartean, ezen protestantei buruz erraiten diren gauzak [...] 
funsgabeak direla eta gezur handiak. Guztiz funsgabea zen, baina, beldur hori. Baina Itziarren uste horiek funts gabeak dira. Baina 
funsgabeak gertatu ziren goganbehar haiek guztiak. Zuk ez dakizu zeinen hutsala eta funsgabea iruditzen zaidan zu ezagutu aurreko 
guztia. 
2 funsgabeko izlag Funsgabeko esamesak, jendea gehiago nahasteko baizik balio ez zutenak. Funts gabeko barre ozena, aho bete 
barre, zerebro hustuaren barre okada... Bizitza geza eta funts gabeko honetatik. Iraganari beha paratzen naiz eta mila gertaki oroit 
ditzaket, irrigarriak edo funsgabekoak. "Profezia giza errakuntzaren erarik funsgabekoena" izan arren. 
 
funsgabekeria (orobat funts gabekeria) iz funsgabetasun gaitzesgarria; funtsik ez duen gauza 
gaitzesgarria. Funsgabekeria horiek ikertzeko ordaintzen dietela pentsatzea ere! Urtero milioika reichmark xahutzen dituzte 
funsgabekeria horietan? Ene funsgabekeriarik funsgabeena. Bierra bat aski nuen “berotzen” hasteko eta funs gabekerietan arras 
galtzeko. 
 
funsgabetasun iz funtsik eza, funsgabea denaren nolakotasuna. Baina izaki beharrezko bakar batek ere ezin dezake 
azaldu existentzia: kontingentzia ez da gezurrezko itxura bat, desagerrarazi daitekeen irudi bat; absolutua da, beraz funsgabetasun 
perfektua. 
 
funsgabezia iz funtsik eza. Halabeharra bezala daukagu funsgabezia gure gainean. Gizonen inertzia, funsgabeziaren eragile ez 
baina haren ondorio izaten da, ia beti. 
 
funski adlag ipar benetan, sakonki; funtsean. Hor gauzak funski aldatuko dituzte. Aurten elementu berri batek funski 
aldatzen du gaia, bi zerrenda badirela. Departamenduak laborari gazteen laguntzaren funski emendatzeko erabakia hartu du. Antxoa kuota 
funski apaltzen badio Europak Espainiari. Sail horretako zerbitzuen funski ezagutzearen beharra aipatu dute. Aireportu hori berritua izana 
da funski, milioi bat bidaiari gostuan hartzeko gisan. Azken aste hauetan euskal presoen egoera funski okertzen ari dela. Plazer 
haundiarekin ikusten dugu gazteak funski herriko ohoreaz direla axolatzen bai pilota mailean bai elizkizunen ospeaz. Hemengo ekipa 
joanden urtekoa da funski. 
 
funts 1 iz oinarria, muina, mamia. Gauzen funtsari adi egon zaitez. Azalekoa nahiago izaten da funtsa baino, bidea helmuga 
baino, kanpokoa barrukoa baino. Gainera, nire ustez, funtsa ez da istorioa, idazkera baizik. Hemen gauzak nola diren, nola behar luketen 
edo nola nahi genukeen izatea, denak orobatsu dira, eta funts berbera daukate, hots, batere ez. Giza harremanak dira istorio hauen funts 
eta motorra. Salaketaren funtsa, kolokan. Arazoaren funtsa zein zen argitzeko. Gaztetasunaren funtsa omen den ezinegona. 
Departamenduentzat, funts gehiagoko aldakuntzak noiz jinen diren eta nolakoak izanen diren, hori dakiena ixilik dago ...! Esanahiak bere 
testuinguruan aurkitu behar du funtsa. Bere filosofia-sistemaren funtsa. Ongiaren eta gaizkiaren funtsaren berri emateko. Ez nuen 
Charlyren erantzunaren funtsaz gogoetarik egiteko astirik izan. Ez dakizu funtsa duen zerbait ala tentelkeriarik handiena bota duzun. 
[Kontakizunak] soilak dira, adar apaingarririk gabeak, funtsari estuki atxikiak. 

2 (izenondoekin) Zehaztu nahi izan ditut nire ustez funts okerra duten iritzi batzuk. Hipotesi horiek, ordea, ez zuten funts handirik. 
Halaber, bestalde, esaldien doinuaren funts fisikoa ahoskordek sortutako uhinaren oinarrizko maiztasuna da. Haren oldozpenak 
positiboagoak ziren, ez hain lausoak, eta, neurri batean behintzat, funts handikoak. Asmazioak, hasieran, ez du kokoloen txantxa batek 
baino funts handiago. Izan ere, azken batean horixe besterik ez baita pentsamendu bakarraren funts ideologikoa: merkatu pentsamoldea. 
3 (pertsonei buruz) Baratzean kantuz dagoen xori erripittittak ere baduke naski nik baino funts gehiago! Funts ahuleko gizon 
belaxka horietakoa zen. Orain lotsatu egiten nau nire bizitzako urte horiek hain funts gutxiko gizon bati eskaini izanak. Bertute eta funts 
handiko gizona, beti nor nahiri zerbitzu egiterat ekarria. Egia ala gezurra ez dakigu, bainan dakiguna da bizpahiru behi hil dituztenak 
(egiazko jabe edo ez) funts gutiko jendea dela. Bere begi hunkigarriekin tinko begiratzen zidan, begirada pisu nekatu batez, nire giza 
funtsa atzemateko eranzten ninduela. 

4 pl helburu jakin baterako bereizten den dirua; dirua. Beraz, funts eta jabetzak besterentzen badira, Estatua beste funts 
bat sortzera behartuta egongo da beste jabetza batzuk izateko. Funts publikoak bidegabe erabiltzea leporatuta. Funts ekonomikoek 



bakarrik ezinbestean segurtatuko ez duten kalitatezko unibertsitatea. Funts bermatuei dagozkien komisioak jaisteko eskaera. Ikasle-
langileen garraioa eta bizilekua hobetzeko funts batean sartzeko. Mailegatzeko gai diren funtsen merkatuetan interes tasen areagotzea 
sortzen baita. Funts mailegagarrien merkatuan. Peter Hansen UNWRAko zuzendariak azaldu zuen herenegun, Genevan, 193 milioi 
dolarreko funts bat osatzea premiazkoa dela aurtengo beharrei soilik erantzuteko. Araba izango da funts honen onuradun bakarra, 
bildutako zergak ez direlako haren ekarpen koefizientearen %99ra iritsi. Kaleratzeen arazoa konpontzeko eta beharginen soldatak 
bermatzeko funtsa martxan jartzeko. 

5 (erakunde ofizialen izenean) Europako Batzordeak atzo erabaki zuen Hiesaren, Tuberkulosiaren eta Malariaren aurkako Funts 
Globalari egiten dizkion ekarpenak gehitzea. WWF Naturarentzako Mundu Funtsak arbola hilak ez erretiratzeko eskatu du. Konferentzia 
horretan sortu zen Nazioarteko Diru Funtsa. Garapenerako Europar Funtsa. 

6 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Estatubatuar bankuek eratutako funts-hornidurak. Komande izenekoa Venezian agertu 
zen XI. mendean, eta bidaia bakar baterako elkarretaratzen zituen funts-hornitzaileak eta merkataria. Hiru funts-errenten izaera naturala. 
Munduko banku zentral guztien erreserbak baino askoz handiagoa da merkatuek egunero mugitzen duten funts zifra. 
7 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Inbertsio funts, pentsio funts eta aseguru-etxe handiek mugitzen duten dirutza. 
Auzo aberatsetako eskolek finantzazio funts handiak izaten dituzte. Izan ere Kohesio Funtsak oso txikiak izanik, herrialde bakoitzaren 
sarrera publikoak bertan gastatuko baitira. Etorkinek bidalitako diru-funtsak. Sindikatu horren arabera, gizarte funtsaren izaera erabat 
publikoa izango da. Gordailuen berme-funtsa finantzatzeko. Ez da aski interesa txikiagotzea, txikiagotzearen onurak amortizazio-funtsa 
osatu behar du urtero kapitalaren parte bat ordaintzeko. 

5 lur ondasuna. Etxeak eta funtsak bazituen Luzaiden eta Auritzen. Mikel eta Panpili bi kusiek Ttotteren guraso eri eta ahulak 
hertsatzen zituzten, etxaldea salbu, funtsak bederen alokatzeagatik. Aberastasunak funtsak edo mugikariak izaten dira; herrialde 
bakoitzeko lurrak bertako biztanleenak izan ohi dira. Erremenbramendua deituriko herriko funts eta etxaldeen berrantolaketa. 
Laborantzako funts trukatze alorrean kolpatu jendeak eta deus erran gabe mehatxuen aurrean ttatit eta mutu egoten zirenak. Hiruer 
bihotzetik: aize hon eta osagarri züen funts berrietan! Funtsean lasto biltzen ari dira urrunago laborari bakan batzuk. 
6 pl erakunde baten liburuen, agirien, artelanen... multzoa. Liburutegiaren funts baliosenak. Koadroa ez zetorren 
fundazioaren funts estatubatuarretatik. Euskal funts bibliografikoaren lehenengo 2.800 izenburu kontsulta daitezke Interneten bidez. 
Funts piktorikoak ikusi ahal izango dira han, gaika antolaturik. George Schurhammerren funts ikonografikoa berreskuratzeko, kopiatzeko 
eta Xabierrera ekartzeko. Han funts etnografiko, historiko eta arkeologikoak erakutsiko dira. Antso Jakituna Fundazioaren funts 
digitalizatua. Irailean Eki-behe aretoan funts propioekin eginiko beste erakusketa bat paratuko dute. Arabako Arte Eder museoaren 
funtsak ikusgai Biasterin. Mediatekaren artxibo funtsa. Haietariko hainbatek bazituzten zirriborratuak gene-funts erkidea hobetzeko 
planak. 
7 funtsean1 egiatan, azken batean, labur bilduz. Funtsean, deus guti dakit arteaz. Funtsean, Colette ere esposlagun 
bikaina zitekeen. Funtsean, kirolak, orokorki, ez zitzaizkion laket. Funtsean, ganbera bat, franko handia, egitura angeluzuzenekoa eta 
leihorik gabea, ate bana zuena mugatzat bere bi alde estuenetan. Funtsean, Kanten galdera honako hau da: zer da gizakia? Funtsean 
Aita Riquet-ek laster konprenitu zuen delako beneditanoek bezala egin behar zuela. Eta funtsean ez diat sos beharrik. Baina funtsean, 
familia baten maitasuna eta geriza gutiziatzen zituen. Ez zen funtsean lehen aldia. Beharrik, funtsean, gure gogo-bihotz barneraino direla 
heltzen zalantza horiek! Ez zen lana funtsean: zerbait gehiago zen. Gogo-bihotzak, eta funtsean barne guztia nahasi zizkidaten... Ikur 
linguistikoak, funtsean psikikoak izan arren, ez dira abstrakzioak. Gisa batez aise hobe funtsean ez baitzinen enekin... Lurrean bizitzeaz 
nazkatua nintzen, adiskiderik ez funtsean, gauak hobira eramaten ninduen eta biharamunean ekia ikusiko nuenez ez nekien. Nehor ez zen 
ohartu funtsean, besteek ere gauza bera egiten zuten. Larousse hiztegiarekin batera esateko, plajioa orain horietan "beste norbaiten obra 
funtsean kopiatzen duen hark" egiten du, funtsean horrek zehazki zer adierazten duen oso ondo ez badakigu ere. Oztopo materialek 
funtsean ez naute ene bizian sakonki trabatu. I. jaunaren ikusmen-kortex primarioa funtsean ukitu gabe zegoen. Errealitatearen 
kontzeptua bera da, funtsean, ideologikoa. Xuxen erraiteko, ez jakin Parisen zenetz ere funtsean... Berek ere historiarik ez baitute, 
funtsean. Ustela zen funtsean. Bestalde, Jean-Louis Biscayek goraki segurtatu du animazione, zozketa eta abisu guzien presentaketa, 
usaian bezala funtsean! p egiazkoa dela esatea p esatea da funtsean. Izenak izen, gertakizun mota beraz ari gara funtsean. 

7 funtsean2 (osagaiekin) Eta azken funtsean, argazki hark bultzatu ninduen deblauki mintzatzera: [...]. Argi baita, funtsaren 
funtsean, hara anbiguotasunaren oinarria, indarkeria txarra dela denentzat baina geunden egoera larrian premiazkoa, autodefentsa molde 
bat. Funts-funtsean, merezia nuen: horra zer gertatzen zaien profanoei, tenpluaren ateen aurrean jostatzen geratzen direnei, tenplura 
sartu ordez. 
8 funtsez benetan, ganoraz. Galde frangori, eta galdea funtsez entzun gabe ere naski, ihardetsi du haatik ezetz. Euskal gobernuko 
justizia sailburuak dei egin du beraz funtsez aztertua izan dadin Baltazar Garzon jujea legez-lege jokatu den afera hortan. Zerbait funtsez 
egin behar dela ez holakorik gehiago gertatzeko. Minixtroak ez duela hori deliberatu bere baitarik bainan sendagailu egilekin funtsez 
solasean arizanik. AEK eta Ikas bezalako batzueri sustengu pizkorra ekarria zaiotela, euskal-irratiak funtsez lagunduak direla. Biziko gauza 
seriosena duk familia baten funtsez muntatzea. 
9 funtsezko izlag Giza izaeraren funtsezko helburuei dagokienez. Bertuteen etikaren funtsezko galdera "Nola bizi behar dut?" da. 
Terrorismoaz beste funtsezko gaitzik ez den mundu honetan. Euskarazko bokalen funtsezko saila bokal ahokariak osatzen dutela. 
Itxurapen formaldatzaileak gainerako mailek duten funtsezko izaera bera duela. Elkarren ukatzaile diruditenen funtsezko batasuna. Baina 
ikusten nuen haatik funtsezko laguntzarik ez niola eskaintzen ahal... Baina badirudi teologo batzuek ez dutela behin ere funtsezko 
teologiarik ikasi, edo ikasi hura ahantzi dutela. Autonomia funtsezko kontzeptua da sistema kantiarrean. Sokratesen gogoetan 
funtsezkoa da "zer da gizakia" galdera. Espazioan nagusitzea, beraz, funtsezkoa zuen merkataritza-botereak. Politika lan funtsezko hori 
analizatzea eta deskribatzea. Hiru kolore funtsezkoen nahasketa desberdinen bitartez. Esate baterako, industria iraultzak eragin handiago 
eta funtsezkoagoa utzi zuen gure eguneroko bizitzan. Haren ekarpen funtsezkoenak. Baina, puntu funtsezkoenean, badirudi arrazoi 
duela: hizkuntza konbentzio bat da, eta ez du garrantzirik zein den erabakiko den ikurraren izaera. Eta hilabete koloregabe haietaz zerbait 
bederen kontatzeko esango balidate, egundoko lanak izango nituzke ezer funtsezkorik asmatzeko. Deus funtsezkorik esan beharrik ez 

duenez gero. · Funts-funtsezko eta oinarri-oinarrizko auzi eta solasbide ere bilaka daiteke 
10 funts horretan era horretan. Zer zuen bada Elenak eni hola mintzatzeko funts horretan, ibaiari so biak jarri bezain laster? 
Nola jalgi zitzaidan funts horretan holako aitormena? -Funts horretan deliberatzen duzu Baionaren uztea? -Hitzaren atxikitzea ez da 
berenaz gauza ederra baizik, baina nik funts horretan galdatua eta zuk funts horretan hitzemana, denen buru ez bazenu egin ere, ez zen 
makurrik izanen! Gauzak funts horretan joan balira, zer hedadura gaitza ez zuen hemen berean ukanen Orriak? Penagarri zaiola bi lagunek 
funts hortan bizia galtzea... Ezin onetsia da alabainan alderdi bat funts hortan hola debekatua izaitea! 
11 funtsik gabe arrazoirik gabe. Eskuetan ditugun hitzak erortzera utziz eta teknika berriek nonbaitik ekarri dituzten hitzak 
onartuz eta baliatuz, gure mintzairan berean behar bezalako itxura ukaiten ahal luketelarik: horrela, funtsik gabe, gure hiztegiaren 
aberasteko okasionea edo parada eder bat joaitera uzten dugu. Zergatik libratu ninduen emazteak, tipus-tapasean, funtsik gabe? Eta, 
nazionalitateen printzipioa batere funtsik gabe baztertuz lehentasuna Estatuari emaiten zioten bere irakaslekide guztiei jazartzen zitzaien. 
Azkenean, zenbait hilabeteren buruan alabainan, eta batere funtsik gabe, hautsi-mautsi batetarat heldu dira. Auto bat batere funtsik 
gabe arrunt zeiharka joan da, bost oinezko jo ditu eta aurdiki. Gehiagoko funtsik gabe Beloketik Baionarat ereman dute Marzel 
Etchehandy eta han atxiki berrogoi bat orenez, ortzirale aratsaldetik igande eguerditaraino. Denboraren buruan, noizbait, batere funtsik 

gabe ikasi nuen baietz ba, Luixa Pariserat lekutua zela. Gorrotatzen genituen autoreei buruz funtsik gabe gaizki-esaka arituko ginen. · 
Baina funtsera jo eta funtsik gabe gelditzen da galdera hori. 

12 pentsio funts ik funts 10. 
[3] funts funtsean (7); funts gabeko (3); funts gutxiko (3); funts handiko (3); funts handirik (3); funts nagusia (3); funts propioekin (3); funts 
publikoak (4); inbertsio funts (9); pentsio funts (5) 
auziaren funtsa (3); benetako funtsa (8); bizitzaren funtsa (4); demokraziaren funtsa (7); ekimenaren funtsa (3); elkartasun funtsa (3); eztabaidaren 
funtsa (3); filosofiaren funtsa (5); funtsa eta muina (3); funtsa finantzatzeko (3); funtsa osatu (3); funtsa osatzen (3); funtsa sortu (3); funtsa sortzeko 
(3); inbertsio funtsa (3); izaeraren funtsa (3); kohesio funtsa (4); legearen funtsa (4); liburuaren funtsa (4); munduko funtsa (3); nazioarteko diru 
funtsa (11); planaren funtsa (4); politikoaren funtsa (6); proposamenaren funtsa (3) 
dagozkion diru funtsak (3); diru funtsak (46); diru funtsak eta (6); eta funtsak (3); eta inbertsio funtsak (4); funtsak dira (6); funtsak eta (12); funtsak 
eta munduko (3); funtsak ez (3); funtsak unicef (4); funtsak wwf (5); haurren laguntzarako funtsak (11); inbertsio funtsak (10); kohesio funtsak (3); 
laguntzarako funtsak (11); laguntzarako funtsak unicef (4); mundu funtsak (14); mundu funtsak wwf (4); naturarentzako mundu funtsak (10); 
nazioarteko diru funtsak (31); nazioarteko funtsak (3); pentsio funtsak (6) 
nazioarteko diru funtsako (4) 



nazioarteko diru funtsarekin (3) 
haurren laguntzarako funtsaren (5); nazioarteko diru funtsaren (12) 
inbertsio funtsari (3); nazioarteko diru funtsari (3) 
azken funtsean (6); egia da funtsean (3); funts funtsean (7); funtsean aldatu (3); funtsean hori da (3); funtsean politikoa (3) 
funtsei buruzko (4) 
inbertsio funtsek (4) 
diru funtseko (12); diru funtseko zuzendari (5); nazioarteko diru funtseko (12) 
inbertsio funtsen (4); pentsio funtsen (4) 
erreserba funtsera (4) 
aintzinamendu funtsezko (4); aldaketa funtsezko (3); funtsezko adostasun (3); funtsezko aintzinamendu (3); funtsezko aldaketa (10); funtsezko 
aldaketak (5); funtsezko aldaketarik (12); funtsezko aldea (3); funtsezko antzekotasunak (5); funtsezko arazo (4); funtsezko arazoa (9); funtsezko 
arrazoia (6); funtsezko arrazoinik (8); funtsezko arrazoirik (3); funtsezko baldintza (6); funtsezko bereizketa (3); funtsezko bulko (5); funtsezko 
bulkoa (8); funtsezko bulkoan (3); funtsezko desberdintasunak (3); funtsezko desberdintasunik (4); funtsezko diferentzia (3); funtsezko egia (4); 
funtsezko eginkizuna (5); funtsezko elementua (11); funtsezko eskubide (6); funtsezko eskubidea (3); funtsezko eskubideak (6); funtsezko eskubideen 
(8); funtsezko ezaugarri (6); funtsezko ezaugarria (3); funtsezko ezaugarriak (4); funtsezko eztabaida (3); funtsezko gai (3); funtsezko gaia (4); 
funtsezko gaiak (4); funtsezko galdera (15); funtsezko galderak (5); funtsezko garrantzia (4); funtsezko gauza (5); funtsezko gauza bat (3); funtsezko 
gauzak (4); funtsezko helburuak (3); funtsezko ideia (5); funtsezko izaera (6); funtsezko jokalaria (9); funtsezko kontua (3); funtsezko kontzeptua (3); 
funtsezko lana (5); funtsezko oinarri (4); funtsezko oinarria (5); funtsezko oinarriak (4); funtsezko osagai (3); funtsezko osagaia (11); funtsezko 
partida (3); funtsezko puntuak (3); funtsezko rola (10); funtsezko rola betetzen (3); funtsezko tresna (5); funtsezko unea (7); funtsezko unearen (4); 
funtsezko zeregina (3); gauza funtsezko (4); oinarrizko eta funtsezko (5) 
aldaketa funtsezkoa (3); aniztasuna funtsezkoa (3); edukitzea funtsezkoa (4); egitea funtsezkoa (4); egotea funtsezkoa (3); erabat funtsezkoa (3); 
funtsezkoa iritzi (8); funtsezkoa iruditzen (5); funtsezkoa izan (63); funtsezkoa izanen (14); funtsezkoa izango (33); garaipena funtsezkoa (3); 
garapenerako funtsezkoa (3); guztiz funtsezkoa (4); irabaztea funtsezkoa (3); jarrera funtsezkoa (3); kontrola funtsezkoa (3); kontrola funtsezkoa da 
(3); kontzentrazioa funtsezkoa (3); laguntza funtsezkoa (4); lana funtsezkoa (21); lana funtsezkoa da (5); lortzea funtsezkoa (3); parte hartzea 
funtsezkoa (6); partida funtsezkoa (4); zeregin funtsezkoa (6) 
batere funtsik gabe (35); funtsik gabe hondatu (3); funtsik gabeko (45); funtsik gabekoa (5); funtsik gabekoak (5); funtsik gabekotzat (3); gehiagoko 
funtsik gabe (5)] 
 
funtsatu, funtsa(tu), funtsatzen 1 da/du ad oinarritu, bermatu. Begiespen oro, sentsuzkoa denez, afekzioetan 
funtsatzen da, adigaiak, berriz, funtzioetan. Matematikaren oinarrizkotasuna definizio, axioma eta demostrazioetan funtsatzen da. Baina, 
zernahi gisaz, iritzi horiek datuetan funtsatzen dira. Bada beste ahalegin interesgarriago bat, aski oinarri berezietan funtsatzen bada ere. 
Zein kausatan funtsatzen den antinomia hau. Ongi funtsaturiko jakintza-arloak. Nabarmen ikusten da Protagorasek demokraziaren 
oinarri teorikoak funtsatzen dituela. Zer da etika eta nola funtsatzen dugu? Izadia funtsatzen duten legeak. Sinboloen teoria orokor bat 
funtsatzea da kontua. Rousseau-k metafora berbera erabiliko duela Modernitatea funtsatzeko. Nola funtsa dezakegu iritzi hori? Baina, 
nire ustetan, egiten duen kritika ez du ongi funtsatzen. Eta nire susmoak funtsatu egin zirela erreparatu nuen ondoko egunetan. 
2 (era burutua izenondo gisa) Ziztako funtsatua zen Edurnerena. 
[3] ongi funtsatuak (3)] 
 
funtsatze iz oinarritzea, bermatzea. Tesiaren gaia nazionalismoaren funtsatze morala da. Filosofia estandarraren garaikoek 
zientziarentzako funtsatze logiko eta epistemologiko sakona lortzea zuten azken xedea. 
 
funtsezkotasun iz funtsezkoa denaren nolakotasuna. ik funts 9. Bat-bateko argazkia, benetako une bat -a priori 
edozein- jasotzen duena, beraz; baina une adierazgarria, eta horrenbestez zentzua duena, funtsezkotasuna bilatzen duena. 
 
funtzio (orobat puntzio g.er.) 1 iz jendaurreko emankizuna. Donostiako Lore Jokoetan Udaletxeak Antzoki Zaharrean 
eskaintzen zituen funtzio eta emanaldietan jarduten zuen musikaria. Antzerki handi bateko funtzio orokorrean papera ulertu barik 
jokatzen ari dela iruditu zaio Sergeiri. Bien bitartean, funtzioz funtzio, lana ontzen joan zen. 
2 betekizuna. Badira pertsonak, umetatik badakitenak bizitzan zer egin nahi duten, zer izan, zein funtzio bete gizartean eta 
sendiartean. Donormilak bere funtzioa ederto bete du, batez ere hiru garagardoek lagunduta. Arropak frailea egiten duen bezala, 
funtzioak izaitea moldatzen du. Tomasen arabera, bi funtzio ditu edertasunak: (i) edertasunaren esperientzia dugunean, plazera sortzen 
du, eta (ii) desira baretu egiten da gauza eder bat ikustean. Zati bakoitzak funtzio bat betetzen du osotasunean. Izan ere, literaturak 
funtzio hori baitu, beste era batera ezin adieraz daitezkeen gauzak esateko babesa ematea. Biologia funtzioen zientzia da. Biokimikoek 
frogatu zuten biziaren egiturak eta funtzioak bat direla formen aukera zabalaren gainetik. Oraindik ez du museoaren funtzioen diseinua 
egin. Ezin bururatu zeregin hoberik funtzio gabeko funtzionario hari opor egunak emateko. 

3 (izenondoekin) Bestalde, 2006an, funtzio anitzeko aretoa zabalduko dute zentro horretatik hurbil. Gene bakoitza ADNaren zatiki 
txiki bat da eta zelularen funtzio berezi bat kontrolatzen du. Alde horretatik, fantasiak funtzio osasungarria du. Hedabideek funtzio 
pedagogikoa ere izan behar dute. Dientzefaloak funtzio oinarrizkoak erregulatzen ditu, loa, jangura eta libidoa bereziki. Organismoaren 
funtzio nagusien oinarri genetikoak aztertzeko. Ikustea [...] oso jarduera konplexua da, eta ezin da, egia esateko, funtzio psikiko 
nagusietatik, ulermenetik, ezagutzatik, oroimenetik, desiratik erabat bereizi. Nekazarien funtzio soziala ere aintzat hartu behar da. Irudien 
funtzio sinbolikoak. Funtzio enuntziatzailea ezaugarritzen duen materialtasun errepikagarri honek. Honi irudimenaren funtzio 
transzendentala dei dakioke. Funtzio Publikoko teknikarien aldetik. Funtzio Publikoko Legea. 
4 (matematikan eta) D zenbaki arrunten multzoa bada, sinboloaren interpretazioa zenbaki arrunten funtzio bitar bat izango da, 
esaterako, batuketa edo biderkaketaren tankerakoa. Funtzio logikoen taulan. Intentsioa, ostera, estentsioa determinatzen duen funtzio 
bat da: mundu posibleetatik estentsioetara doan funtzio bat. x aldagaiaren funtzio bat baldin bada f (x), haren deribatua f'(x) adieraziko 
da. Lehen motako funtzio Euleriarra, edo beta funtzioa; eta bigarren motakoa, gamma funtzioa. Funtzio esponentziala mirari txiki bat 
duk, hala eta guztiz ere. 
4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) ik funtzional. Sareak euskaltegi baten funtzio-arloak eta eginkizunak aurkeztu eta 
HABEk egungo egoeraren kostuak kalkulatzeko konpromisoa hartu zuen. Bi bertsolarien arteko funtzio-banaketak garrantzi handia du. 
Funtzio-mota hori analitikoa da. Sinbolo ez-logikoen artean konstante indibidualak, predikatu- edo erlazio-sinboloak eta funtzio-sinboloak 
ditugu. Funtzio espezializazio bikain horregatik da klitoria emakumearen plazeraren ardatza. 

5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Arpinoko neskatxo bat hain elbarritua zegoen, non [...] giza funtzio guztiak galdurik 
baitzituen. Kasuan kasuko erregulazio-funtzioari eskema jakin bat zegokiola. Bizi-funtzioak koordinatzeko. Mutante horietariko bakoitzak 
bestelakoturik zeuzkan zelula-funtzioetariko batzuk. Lobulu tenporalaren oroimen-sistemaren garraio-funtzio hori argitzeko. EBko 
Eskualdeen Batzordeari aholkularitza funtzioa baino ez dio aitortzen Itunak. Ipar Euskal Herriko Ikastolen Kontseiluak Ixabel Xarriton 
hautatu zuen joan den astelehenean lehendakari funtzioak betetzeko. Goi-mailako hizkuntza funtzioak lortzeko eta garatzeko. Horrek 
erakusten du, haatik, esaldi baten bat-bateko agerpena, zentzuaren oinaztargia [...] beti sortzen direla enuntziazio-funtzio baten jardute-
eremuan. Zentroak ondasun manufakturatuak ekoizten ditu, eta periferiak, [...] lehengai eta nekazaritza ondasunen hornitzaile funtzioa 
betetzen du. Ekoizpen funtzioaren inputen kostu egitura. Laster, ordea, finantza-funtzioak galdu egin zuen merkataritza alorrarekiko 
lotura. Ikusten ez dugun bitartean, katua ez dago ez hilda, ez bizirik; bere egoera uhin-funtzio bat da, ez besterik. 
[3] bi funtzio ditu (4); funtzio bakarra (6); funtzio bat betetzen (4); funtzio berezi (6); funtzio berezi bat (5); funtzio betetzen (4); funtzio ezberdinak 
(4); funtzio garrantzitsua (6); funtzio hori betetzeko (3); funtzio kognitiboak (3); funtzio logiko (5); funtzio logikoak (4); funtzio matematiko (3); 
funtzio nagusi (3); funtzio nagusia (6); funtzio nagusiak (3); funtzio narratiboa (3); funtzio orokor (3); funtzio pedagogikoa (3); funtzio publiko (4); 
funtzio publikoa (4); funtzio publikoan sartzeko (4); funtzio publikoko (7); funtzio sinbolo (5); funtzio sinboloen (3); funtzio soila (3); funtzio sozial (4); 
funtzio soziala (14); hizkuntzaren funtzio (3); irudimenaren funtzio (3); juzgatzeko funtzio (3); literaturaren funtzio (4); sintesiaren funtzio (3); uhin 
funtzio (3); zer funtzio betetzen (3) 
artearen funtzioa (3); behatoki funtzioa (3); benetako funtzioa (3); betetzen duen funtzioa (3); bigarren funtzioa (3); elkartearen funtzioa (3); 
enuntziazio funtzioa (7); esanahia bereizteko funtzioa (3); funtzioa bete (9); funtzioa beteko (8); funtzioa betetzeko (5); funtzioa betetzen (19); 
funtzioa betez (4); funtzioa izango (3); lehen funtzioa (3) 
dagozkion funtzioak (3); dituen funtzioak (6); dituzten funtzioak (3); funtzioak bete (4); funtzioak beteko (4); funtzioak betetzeko (3); funtzioak 
betetzen (3); idazkari funtzioak (3) 
betetzen duten funtzioaren (3) 
 



funtziogabetu, funtziogabe, funtziogabetzen du ad funtzioa edo betekizuna kendu. Izan ere, araudi zaharren 
arabera [...] aitorpen bat jakinarazten zuen apaiza funtziogabetu egiten zuten berehala, eta espetxe betikora zigortzen. 
 
funtzionaezintasun iz ezin funtziona dezakeenaren nolakotasuna. Aginte inperialaren arriskuak, 
funtzionaezintasuna eta injustizia. 
 
funtzionagarri izond funtziona dezakeena. Iragana berpizteko apeta oraina funtzionagarri bihurtzeko zereginaren mende 
jartzea onartzen badu, haren arkaismoa itxurazkoa baino ez da izango. 
 
funtzional 1 izond funtzioarena, funtzioari dagokiona. ik funtzio 4. Zientziaren artikulazio estrukturalean eta 
funtzionalean hainbat faktorek duten eragina aztertu behar da. Gogo-egoerak propietate funtzionalak direla. Garuna ongi duzu, eta 
estudio neurologiko guztietan ez da lesio zelularrik ez funtzionalik agertzen. Eritasun genetiko bat tratatzeko, gene akastunaren lekuan 
haren bertsio funtzionala ipintzea gaixoari. Azkenik, zein da esperimentazioaren karakterizazio funtzionala? Zahartzaroak ekarri didan 
erotasunak, erotasun funtzionalak, egin du posible lekukotza hau kontatua izan dadin. Beste batzuen ikuspegitik, berriz, ondoezak jatorri 
biologikoa, endokrinoa, guruinetakoa, organiko-funtzionala luke. 

2 praktikotasunak ezaugarritzen duena. Ikasleari erakusten zaion irudia ez da ilusio-eragilea, inork ez luke errealitatetzat 
hartuko; baina funtzionala da guztiz, hegaldia gidatzen ikasteko beharrezkoak diren ezaugarriak irudikatzen dituelako. Proposamenak 
balore sinboliko eta funtzionala (erabilpenerako balioa) ikaragarria dauka. Zur merkeko mahai tiki angeluzuzena, funtzionala oso. Bere 
etxeko egongela funtzionalean. Arkitektura moderno funtzionalaren aitzindari izan zen, eta 1918an Weimarko Arte Eskolako zuzendari 
izendatu zuten. Militar ingelesek K2 izen funtzionalaz bataiaturiko hormazko piramideak ez du itzala eginen dion deus bere ondoan 
onartzen. Apaindurez aparte -eta hauek ez ditut gogoko, gauza funtzionalen zale bainaiz-. Grafiko funtzionalak -ez soilik apaingarriak-. 
Ondorioz, aukeratzen ditugun doinuak "funtzionalak" izaten dira. Zientziaren Filosofia izenekoaren martingalak (hipotesi xinpleak, eredu 
esplikatzaileak, funtzionalak, ekonomikoak edo merkezurrekoak...). Santa Klaran armen edo lehergaien ezkutalekua izatea ez zen inola 
ere operatiboa, funtzionala. 
3 analfabeto funtzional Gaur egun, lehen munduko herritar asko analfabeto funtzionalak dira; hau da, irakurtzen eta idazten 
badakite, baina praktikan fakultate horiek galdu egin dituzte, ez dituztelako erabiltzen. Haietako askok ez zekitela irakurtzen, edo 
zehatzago adieraziz, analfabeto funtzionalak zirela. 
 
funtzionalismo iz sistema bateko elementuen sailkapenari baino areago, elementu horiek sisteman 
betetzen duten funtzioari begiratzen dion teoria. Idealismoaz, dualismoaz, eliminatibismoaz, identitatearen teoriaz eta, batez 
ere, funtzionalismoaz eta horren garapenaz arituko gara. Konputagailuen aurrerapenek zekarten baikortasunak lagunduta, 
gogo/ordenagailu metaforak indar handia eman zion funtzionalismoari. Lehen esan bezala, funtzionalismoa ontologia materialistaren 
garapen bat da. Funtzionalismo teleologikoa. 
 
funtzionalista izond funtzionalismoari dagokiona. Zientziaren kontzeptua ez da era substantzialista -aristotelikoan- ulertu 
behar, era funtzionalistan baizik. Oraingoz ez dago proposamen funtzionalista teleologiko argirik funtzio kontzeptu aberatsago hori 
analisi naturalista batean jasotzen duenik. 

· 2 izond/iz funtzionalismoaren aldekoa dena. Ez direla gauza bera Europako estrukturalista "funtzionalistak" eta 
Ameriketako estrukturalista "distribuzionalistak". Gaur egungo eztabaidetan funtzionalistek bizidunaren ezaugarriak geneen eta horien 
informazioaren bidez azalduko dituzte. 
 
funtzionalitate iz funtzionaltasuna. Gaixo dauden dokumentuei funtzionalitatea itzultzea da helburua. 
 
funtzionalki adlag funtzionalismoaren aldetik. Begi biak lausotzen hasi zitzaizkion Virgili sei urte zituenean, eta nabarmena 
zen funtzionalki berriro ere itsu bihurtzen ari zela. Oinarri horiek maila ezberdinetan deskriba daitezke, hau da, fisikoki, funtzionalki eta 
programa-mailan. Ez substantzialki, ez funtzionalki. 
 
funtzionaltasun iz funtzionala denaren nolakotasuna. Egungo gizarte-moduan funtzionaltasunak zenbateko zama duen 
komunikazio-arrakastan. Hizkuntzaren funtzionaltasun osoa behar dugu. Barra tokiz aldatuak eta luze-zabal handiagoek halako 
funtzionaltasun aire bat ematen zioten, irudimen apur batez hiriko auzo berrietako pubetakoa oroitarazten zuena. Sozialismo errealaren 
funtzionaltasun honek. Funtzionaltasunik gabeko epifenomeno hutsalak. 
 
funtzionamendu 1 iz funtzionatzea; funtzionatzeko era. Biologia molekularrak agerian jarri zuen zelularen 
funtzionamendua gobernatzen duten sistema genetikoen eta oinarriko mekanismoen batasuna. Baina, txakurraren funtzionamendua 
ulertu nahi badugu [...] txakur molekularrari behar diogu begiratu. Aho aparatua eta bere funtzionamendua. Nolatan ez aurkitu 
arbitrariotasuna, are fantasia hutsa, gure munduan eta haren funtzionamenduan? Enpresaren funtzionamendua bermatzeko. 
Mikroekonomiak ekonomia agente bakoitzaren jokabidea eta agente horiek parte hartzen duten merkatuen funtzionamendua aztertzen 
du. Maileguaren gaineko zergak ez luke, gehiegizko kostuaren ondorioz, liburutegi publikoen funtzionamendua oztopatu beharko. Horrek 
garunaren ohiko funtzionamendua trabatzen du. Kristal likidozko pantaila zaharren funtzionamendua egiaztatzeko. Badirudi, hortaz, 
artearen funtzionamenduak ilusioarekin soilik duela zerikusia. Birmoldatu behar izan dugu izaki bizidunei buruz, haien egitura eta 
funtzionamenduari buruz genuen ikuspegia. 

2 (izenondoekin) Elkarte eta gizarte gehienen funtzionamendu egokiaren baldintza funtsezkoa da 'gehiengoaren axolagabezia'. 
Sistemaren funtzionamendu okerragatik. Helduen funtzionamendu linguistikoan. Ekonomiaren funtzionamendu optimoa bermatzeko. 
3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Zientzia eta teknologia ez dira gauza bera; desberdinak dira bakoitzaren interesak, 
bakoitzaren funtzionamendu-arauak. Fabrikazio edo funtzionamendu akats zerbait susmatuz. Departamenduari idatzi dio Destrade 
kontseilariak animatzaile eta bi arta laguntzaileren funtzionamendu gastuak bere gain hartzeko eskatuz. Jardute diskurtsibo baten 
existentzia eta funtzionamendu-eremua aurkitzeko. Eta ikusi zein diren funtzionamendu-baldintza zehatzak. 

4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Nazio Biltzarraren hautaketa, osaketa eta barne funtzionamendua arautu beharko 
litzateke. 
5 funtzionamenduan egon (kalko berria) lanean aritu. Azkenean denetarik erretzen da, errauste planta une oro 
funtzionamenduan egoteko, jatekoa eman behar baitzaio. 
[3] funtzionamendu akats (3); funtzionamendu egokia (3) 
alderdiaren funtzionamendua (3); barne funtzionamendua (8); funtzionamendua bermatzeko (3); funtzionamendua hobetzeko (3); funtzionamendua 
ulertzeko (3); ohiko funtzionamendua (5); sistemaren funtzionamendua (3) 
funtzionamenduan egoteko (3)] 
 



funtzionaraz, funtzionaraz funtzionarazten du ad funtzionatzera behartu. 09:15ean hasi behar zuen sindikatuaren 
seigarren biltzarrak, baina aldi bereko itzulpen zerbitzua funtzionarazten ia ordubete galdu zuten. Kerryren taldeak Irak 
funtzionarazteko konpromiso handiagoa du une honetan, Bushen taldeak baino. 
 
funtzionario (orobat funtzionari g.er.) 1 iz administrazioko enplegatua. Erantzukizun lanpostuetan aritzeko 
(errektore, dekano, etab.) funtzionario izatea ezinbestekoa dela. Gordon Brown Erresuma Batuko Ekonomia ministroak 104.000 
funtzionario kaleratuko dituela iragarri zuen atzo. Azpikontrata horietako langileek tokiko funtzionarioen lan baldintzekin homologazioa 
eskatzen dute. Jakinik, ordea, bizi ere, bizi behar dela, Itsas Armadako Ministerioan sartu zen funtzionario. Bartzelonako udaletxean 
ziharduela funtzionario. Aita goi mailako funtzionarioa zuen. Iñaki Huarte Mangado eta Julia Sucunza Azparren A mailako 
funtzionarioendako. Gauean istilu itsusi bat izan zuen gobernadorearen funtzionario batekin. Fitxa egin behar didan funtzionarioak 
zer alderditakoa naizen galdetu dit. Mostradore atzeko funtzionarioak goitik behera aztertu du sartu berria. 

2 (izenondoekin) Ez zuen aipatu gabe utzi funtzionario nagusietako bat bera ere. Iraultzaile usteko funtzionario alfer eta irakasle 
txarrak baitziren. Hor aurkituko dugu lurjabe zabar arduragabea [...] administratzaile alferra, funtzionario ustela, agintari zorrotz 
errukigabea, aberats okitua, burokrata grisa... Funtzionario doktoreen botoek erabakiko dute errektore berria. Zer ordaindu hura egiten 
duten sexuaren funtzionario hutsak dituk neskato fin horiek! 
3 (erakundea aipatzen duen izenlagunaren eskuinean) Gobernuko funtzionarioa zara. Estatu Departamenduko 
funtzionario gehienak. Marokoko funtzionarioen eskutik jaso dituen torturengatik. PANeko funtzionario bat bahitu eta gero askatu egin 
dute. Enbaxadako funtzionarioek badakite non diren lagundu beharko diren herrikideak. Udaleko funtzionarioak ehorzketa-agiria 
erakutsi zidan. Epaitegiko funtzionario bi ziren, ni atxilotzeko agindu batez hornituak. Baina gero berak esan zidan presondegietako 
funtzionaria zela. Estatuaren bulegoetako funtzionarioei. Bazirudien patuak berak ebatzi zuela aduanako funtzionarioa izateko jaio 
zela. Hiriko poliziako funtzionario bat iritsi zen apaizetxera. Banku Zentraleko funtzionario kaxkar bat zen, ikuskatzeen sailean lan egiten 
zuena. Kargutik kendu zituen eraikuntza-batzordeko funtzionarioak. Nire etxejauna, lanbidez postako funtzionarioa. Edozein bulego 
ofizialetako funtzionario balitz bezala. 1930eko hamarraldiaren hasieran komunista egin zen, eta handik gutxira Alderdiko funtzionario. 
Irakaskuntza publikoko funtzionario ez diren irakasleen egonkortasuna bermatzeko akordioa. 

3 (dagokion izenaren eskuinean) Beste hirurak [...] Espainia osoko irakasle funtzionarioen artean zozketaz aukeratutako 
irakasleak ziren. Hala, irakasle funtzionario doktoreen botoek %51 balioko dute. Langile funtzionarioak eta kontratatuak orekatzeko 
garaian. Bai bitxiak jaun funtzionario haiek eta, orokorrean, beste edozein gizarte-mailatako herritarrak oro! Irakasle ez-funtzionarioak 
kontratatzeko modua. 

4 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Nire funtzionario-lanean. Aurrez funtzionario-karreran lorturiko gaitasun eta 
tradizioak. Horiez gain, funtzionario estatutua duten eta administrazioko beste posturen bat hartuko duten beste 2.200 pertsona daude. 
Funtzionario itxurako apeza. 

5 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Udal funtzionarioak, aldiz, ez zuen salaketa beretako hartu. Herri-funtzionario 
baten, sir James Headlam-Morley [...] delakoaren hitzaldi batean. Estatu funtzionario bat haiz. Bazituen ezagun batzuk polizi 
funtzionarioen artean. Soldadua, polizia edo kartzela-funtzionarioa. Mexikoko polizien eta migrazio funtzionarioen eskuetan 
jasandakoak aipatzean. Administrazioko goi-funtzionario egin zen. Goi funtzionario zibil eta militarren emazteei. 
[3] egin zuen funtzionario (3); errege funtzionario (3); erregearen funtzionario (3); espetxeetako funtzionario (3); faraoiaren funtzionario (5); 
funtzionario bihurtu (4); funtzionario bihurtzeko (3); funtzionario doktore (5); funtzionario doktoreak (10); funtzionario doktoreek (3); funtzionario 
doktoreen (13); funtzionario doktorek (4); funtzionario egin (3); funtzionario izan (3); funtzionario izatea (4); funtzionario izateko (6); funtzionario 
lanpostua (3); funtzionario legean (4); funtzionario publikoen (4); gobernuko funtzionario (7); goi funtzionario (16); goi mailako funtzionario (5); 
irakasle funtzionario (4); jaurlaritzako funtzionario (3); kartzelako funtzionario (4); ministerioko funtzionario (3) 
apez funtzionarioa (3); funtzionarioa izan (6); goi mailako funtzionarioa (5) 
erregearen funtzionarioak (3); eta funtzionarioak (22); funtzionarioak besterik (3); funtzionarioak dira (7); funtzionarioak ere (5); funtzionarioak esan 
(4); funtzionarioak eta (12); funtzionarioak izan (3); funtzionarioak izango (5); funtzionarioak setatsu (3); goi funtzionarioak (8); goi mailako 
funtzionarioak (6); udal funtzionarioak (3) 
aduanako funtzionarioek (3); jauregiko funtzionarioek (3); kartzelako funtzionarioek (5); kartzeletako funtzionarioek (3) 
espetxeetako funtzionarioen (3); faraoiaren eta funtzionarioen (5); funtzionarioen jarrera (3); funtzionarioen lan (4); funtzionarioen soldata (3); 
funtzionarioen soldatak (6); funtzionarioen soldatak ordaintzeko (4); goi funtzionarioen (5); irakasle funtzionarioen (6)] 
 
funtzionariotegi iz adkor erakunde egoitza. Funtzionariotegietan ez bezala, hiriguneko saltokietan zorrotzak dira beren 
langileen hamaiketakoekin: ordu laurdena, minutu bat gehiagorik ez. 
 
funtzionariotza iz funtzionarioen multzoa. Liu Pangek sorturiko Han dinastiak arrakasta izan zuen funtzionariotza 
eraginkor eta onargarria eratzen. Espainiako sistemak hobesten duen funtzionariotzaren kontua zalantzan jartzeko. 
 
funtzionatu, funtziona, funtzionatzen 1 du ad (nor kasurik gabe) aritu, lan egin, ibili. Hain zuzen ere, bi 
printzipioren arabera funtzionatzen du, itxura denez, eboluzio biokimikoak. Weasley jauna lehenagotik hasia zitzaien galdezka ea nola 
funtzionatzen zuten autobus-geltokiak. Tomek berogailuaren palankari eman zion alferrik, "ez du funtzionatzen”. Egitura-proteinak 
ziren gehienbat, hala nola giharrenak, edo entzimak, hala nola arnasketan funtzionatzen dutenak. Begiaren funtzionatzeko modua. 
Zuberoa ostiraletik igandera funtzionatzen duen herria da. Hitzek funtzionatzen ez dutenean, keinuak izan ohi dira haien ordezko. 
Jokoak funtzionatuko badu txandaka jarri behar dutela: neska, mutila, neska, mutila. Elkarrizketak funtzionatuko badu, hotsen 
ekoizpen eta entzumenerako erabiltzen ditugun gorputz atalen funtzionamendu ona beharrezkoa da. Aurreiritzi sozialak funtzionatu egin 
du. Bitxia da memoriak nola funtzionatzen duen. Saia gaitezen ikusten nola funtzionatzen duen euli batek. Konplexuena izanik, garbi 
dago giza burmuinak ez duela funtzionatzen izadia erregistratze hutsez. Zientziaren jardunbidearen irudimen fasean funtzionatzen du 
zientzialariak artistak bezala; hipotesiak eratzeko orduan, alegia. Sorkari sozial orok bezala, irudiak ere ez du funtzionatzen ikuslearen 
aldetik ezagututzat ematen den jakintza bati esker ez bada. Lurrunez funtzionatzen zuten zapalgailuak. Reicharen trenmakina bat zen, 
antrazitarekin funtzionatzen zuena. Del Valleren garunak sen hutsez funtzionatzen zuen. Martxan jarriz beste gabe funtzionatzen 
dutelako makinek. 

2 (nola adizlagunekin) Gipuzkoan herri txiki asko daude eta ondo funtzionatzen dute. Itunak ondo funtzionatu duenez ez dagoela 
aldatu beharrik esan zuen Luesmak. Ekonomiak ongi funtzionatzea bilatu behar da. Eskola publikoak behar den moduan funtzionatuko 
balu. Ronen makila magikoak ere gaizki funtzionatzen segitzen zuen. Itxura traketsa zuen, baina bikain funtzionatzen zuen. Harentzat, 
eboluzioaren eta hautespen naturalaren prozesuek etenaldirik gabe funtzionatzen zuten. Tipo horrek beste era batera funtzionatzen dik! 
Hik egindako plana ona zuan, akatsik gabe funtzionatzeko modukoa. 
[3] behar bezala funtzionatu (4); gaizki funtzionatu dute (3); ondo funtzionatu (14); ondo funtzionatu zuen (4) 
ondo funtzionatuko (6) 
euskaraz funtzionatzeko (3); funtzionatzeko era (5); funtzionatzeko modu (3); funtzionatzeko modua (4) 
ederki funtzionatzen (3); gaizki funtzionatzen (3); hobeto funtzionatzen (4); ondo funtzionatzen (25); ondo funtzionatzen du (7); ongi funtzionatzen 
(15); ongi funtzionatzen du (3); oso ondo funtzionatzen (7); oso ongi funtzionatzen (4)] 
 
furano iz isurkari koloregabea, lau karbono atomok eta oxigeno atomo batek osatua, oso pozoitsua. 
Sinposioan dioxinen eta furanoen arriskuak aipatu zenituen. Dioxina eta furanoak minbizi sortzaile direla gaineratu zuen. Ez dago 
dioxinen eta furanoen maila toxiko minimorik gizakiarentzat kaltegarri ez denik. Zentral elektrikoak, errauste plantak eta lantegiak: 
enpresa horietan erabiltzen diren substantzia toxikoak erabat suntsitzen ez dituztenean, dioxina eta furanoa sortzen dira. 
 
furfuria 1 iz burgoikeria, harrokeria. Bizarbeltzen furfuriak eta nabigazioaren lazkeriak pairatu zituen. "Shepherds!" 
"Artzainak!", egin zuen oihu azkenean, saria daraman zenbakia asmatu duenaren furfuriarekin. Bush amerikano presidentak eztitu ditu 



haste hartan zituen furfuriak. Eta aspaldi huntan, jaunen furfuria hori ezin jasanez zabilan. Egun hautan ospatu du furfuriarik gabe joan 
den urtean egin zuen estatu kolpearen lehen urte muga. Olentzeroren erakusketa batek apainduko du Baionako Eguberri garaiko furfuria. 
Ez baditu jakitatearen furfuriak negurtzen eta manatzen zentzu doi batek. Hauen protesta zen Japoniaren lehenagoko furfurien 
kontrakoa, banderak errez enbaxadore aitzinean, eta ere heien produktuak enpoilduz saltegietan. Euskaldun bat izan zen, agian mende oso 
batez Gipuzkoan izan zen katolikotasunaren aurkaririk gogorrena, bere furfuria sektarioan, Ostiral Santuko egunean [...] promiskuitatezko 
parranda publikoak antolatzera ere iritsi zena. Nor ere menturatzen baita, dena espantu eta furfuria, ustez eta gauaz denak libro dituela, 
hori nekez da Gauekoren aztaparretarik eskapatzen eta sano sanoa etxera itzultzen. 

2 furfurian adlag oldarrean. "Eta hara zer egiten duten ezkerreko horiek, zergak itsuski emendatzen", horra zer dioten, eta 
nolako furfurian, eskuinaldekoek! 
 
furfuriatsu izond furfuriaz betea. Lance Amstrong amerikanoaren zazpigarren garaipen hotz eta furfuriatsuak nun du grazia? 
Ibilera furfuriatsu bera, gorputz segail bera, behako otzan bera. Kantauri zakarraren antzeko beste itsaso bat zuela bere baitan, hori 
besterik ez baitzuen sentitzen: hura bezain sumina eta hura bezain furfuriatsua. 
 
furgoi iz tamaina ertaineko automobil itxia, bereziki poliziak erabiltzen duena. Bi furgoi agertu ziren bertan, zein 
baino zein guardia zibilez beteago. Polizia furgoi batek Abenidaren kale-ahoa zeharkatu zuen. Ertzaintzaren bi furgoi heldu dira, baina ez 
da istilurik egon. Suhiltzaile-kamioi bat, mahuka-bagoi bat eta eskailera-furgoi bat zalapartaka igaro ziren haren aurretik. 

2 (trenetan) bagoia, bereziki salgaiak daramatzana. Trenaren azken bagoia furgoi ireki bat zen, hartatik emakume 
galtzerdi beltz batzuk zeuden zintzilik kulunkan. 
[3] eskailera furgoi bat (4); polizia furgoi (5)]

 

 
furgona [597 agerraldi, 58 liburu eta 184 artikulutan] iz furgoneta. Beheko errekan furgona bat dago iraulia, txoferra eta 
zaindaria hilak daude. Nor ikusi dudan kontatu diot Mikeli, 22.000 euro balio dituen furgona batean. Ertzainek lan erraza izan dute, eta 
furgonan okupak daramatzatelarik langileen iragarkia ikusi dute: [...]. Hogei bat metrora DYAko furgona bat zegoela errepideaz 
bestaldean, uretara doazen eskailera zaharren ondoan, Ertzaintzaren beste furgona pare batekin... Zipaioen bi furgona daude jadanik 
zarratuta dagoen eskolaren parean. Badaukazu lana, pisua, furgona... 
 
furgoneta [27 agerraldi, 8 liburutan] iz arg atzealdean atea duen ibilgailua, salgaiak garraiatzeko erabiltzen 
dena. Fardelak denon artean ekipaje tokira igo, eta furgonetara sartu ginen. Txapli ahots ekipoa furgonetan sartzen ari zen. Nahi 
baduzu, furgonetatik jaisten lagunduko dizut. Agentziaren furgoneta bere burua baino hobeki zaindu behar duela. Banaketarako 
furgoneta handi bat zekarten. Poliziaren furgoneta dagoen lekura iristen dira. Ertzaintzaren hiru furgoneten zaintzapean egin zuten 
ibilbidea manifestariek. Erosi berria zuen bigarren eskuko furgonetarekin. Alcala de Henares hirian atzemandako furgonetan eginiko 
lehenbiziko miaketetan aurkitu zituzten bonbetarako detonagailuak. Gaur ere furgonetako kristalari itsatsia egon naiz. Volskwagen 
furgoneta zahar bat dago aparkatuta etxerako sarbidean. Furgonetako ekipaje tokira igoa, hor, zerupean. Sartu denak furgonetaren 
atzeko aldean, txintik atera gabe. Gaurko bidaialdi guztiak furgonetaren atzealdean eseririk egin dituzte. Dolmus baten sartu naiz, Turkian 
ohikoak diren furgoneta kolektibo horietariko baten. San Frantziskotik Renora joateko, furgoneta alokatu zuten hurrengo goizean. 
[3] ertzaintzaren furgoneta (6); ertzaintzaren hiru furgoneta (4); furgoneta agertu (4); furgoneta aurkitu (3); furgoneta batek harrapatuta (3);; 
furgoneta erre (4); furgoneta gelditu (4); furgoneta handi (6); furgoneta zahar (4); furgoneta zahar bat (3); poliziaren furgoneta (4) 
furgonetako gidaria (4); furgonetako gidaria (4); 
furgonetan sartu (6) 
furgonetara sartu (4) 
furgonetaren atzealdean (4); furgonetaren leihora itsatsirik (3) 
furgonetatik atera (3); furgonetatik jaisten (4); furgonetatik jaitsi (4) 
furgoneten zaintzapean (3)] 
 
furgonetakada iz furgoneta baten edukia. Noiz edo noiz furgonetakada bat pago-egur eramaten dugu eta benetako aizkora 
egiteko aukera izaten dugu. 
 
furia 1 iz haserre bizia. Mutila pixkanaka madalena-itxura hartuz zihoan: lehenxeagoko furia ahazturik, begiak lausotu egin 
zitzaizkion erabat, malkoak ere bazetozkiola aise antzeman zitekeen. Denak ikusi baitira hor, batzuen furia, besteen defentsa, oro 
entseatuz eta beti pilota bizi eta azkenean Sorhuetek sare. 6etan ados, 13tan ere bai, biak suhar baina hain desbardinak: gazte baten furia 
makearrak, zaharraren karkula eta odol hotza baigorriarrak. Grina falta zuten, furia. Pasea zen barealdia, eta furia bete-betean zegoen 
Strömgo zurrunbiloa! Iraultzaren furia baretuko zenean. 
2 furian haserre bizian. Azken hau furian hasia, 6-0 baina Xalak laster berdindu du eta dudatu ere, edo dudarazi berekilakoak. 
Lehenik, 22-5 airatu da furian garaztarra. Hau Alberiten zen, Titinek 16 tanto eginez izigarriko furian. 
3 furi-furian ik puri-purian. Mende honen aurrenetan oraindik furi furian zegoen. 
 
furios izond amorratua, sumindua. Dena den, zer eskuzarta zaparradak izan dituzten lau pilotariek tanto luze ta furios batzu 
bururatzean, eta ondarrean! 
 
furnego (orobat furneo) iz sukalde sua. Karro bakotxean egurrezko furnego batekin egiten dituzte jatekoak. Deitzi eta 
tarrapataka sukaldera garraiatu esnea furneoaren plaka beroaren gainean pausatzen zen. Furnegoa bagenuen, baina sugairik ez. 
 
furnitu ik hornitu. 
 
furnitzale ik hornitzaile. 
 
furrundaka adlag burrunbaka. Bezeroari besoa hanpatzen hasi zaiola iruditu zait, zornez beteriko zauri handi bat ikusi dut, 
euliak ikusi ditut, euli urdin gizenak lezoiaren hondoan baionetaz josien artean furrundaka. 
 
furrundari izond burrunbaria. Bada Silari eta Alburno-ko basoen inguruan, lizarrak ostutsu diran tokian, eltxo egalari bat 
erromatarrek asilus esaten diotena greziarrek berriz aestros (listorra) latza, furrundari garratza, oianetatik artalde osoak ikaraz uxatzen 
dituena (...). 
 



furrun-furrun adlag Ta laminek egin bide zakoten: "Barda iruten hien firrin firrin (leun leuna) eta egun aldiz furrun furrun (nola 
nahika). 
 
furrust 
1 furrust eta murrust Furrust eta murrust, oinen gainean bermatu nintzen nolabait. 
 
furtibo iz isileko arrantzale edo ehiztaria. Esan digutenez, furtiboa zen, eta amuarrainak harrapatzen ibiltzen zen gauez. 
 
furtiboki adlag isilpean, gordean. Eta amaren silueta ikusi nuen leihoan, salako argia amatatuta zegoen, furtiboki begira 
egongo balitz bezala. 
 
furtxeta iz sardexka. Azietetako untzi handi bat eman ziguten, kullera eta furtxeta. 
 
furunkulo iz erlakiztena. Vuelta baino lehenago arazoak izan zituen, ipurdian atera zitzaizkion furunkuloengatik. 
 
fuselaje iz hegazkinaren gorputzaren egitura, hegoak itsasten zaizkiona. Horrela desagertu ziren, hegala ez ezik, 
Reicharen hegazkineko fuselajeko xafla eta pieza guztiak ere. Hegazkinaren fuselajeraino ailegatu nintzenean. A380 hegazkinaren 
fuselajeko pieza handiak egingo ditu Arabako enpresak. Ni bakarrik neure Polikarpov I-16 xaharrarekin basera, motorra uzkerka eta hiru 
Heinkel-ek metrailatutako fuselaje erdia zulaturik. 
 
fusible iz korronte elektrikoa handiegia denean urtzen den eta hortaz korrontea eteten duen hari zatia. 
Fusibleak aldatu nituen. Fusiblea erre nuen. Erretako fusiblea. Fusibleak eten egin ziren, eta ilunpean murgildu zituen Ruche jauna eta 
Ravignandarrak. Fusibleak atera, eta bakea. 
 
fusil 1 iz oinezko gudariek erabili ohi duten su arma kanoi-bakarra, balak jaurtikitzen dituena. Fusilak 
hondatuta dagoz. Kalaxnikov fusilekin armaturiko 20 bat lagunek. Bere fusila etengabe desarratzen zuen. Bi jendarme ilara alboetan, 
fusilak kargaturik. Zulo ertzean jarri zuan, fusilak guri apuntatzen. Fusilarekin hegazkinei tiroka ikusten nuen. Fusila bizkarrean hartu 
zuen berriro. Fusila sorbaldan hartuta. Fusila soinean gurutzatuta. Fusilak besaburura eta lurrera behin eta berriz aldatuz aginte-oihu 
zakarren arabera. Haien fusilen kanoi puntak ikusten ziren. Fusilaren kanoi hotza sentitu nuen. Hatz lodia fusilaren katuan, bere buruari 
tiro egiteko asko behar ez zuela! Fusilaren gatua sakatzean. Oskarren hortzen kirrinka fusilaren morroiloaren klaskadak estali zuen. 
Fusilaren mira hain zen zehatza, non zigarro baten muturra jo baitzezakeen mila metrora. Militarrek ezagutu zutenean, hankekin, 
eskuekin eta fusilen kulatekin jo zuten. Argiki entzun da haren bizkarrezurra jotzean fusil baten kirtenak sortu hotsa. Fusilaren hedea 
aske zeukaan bizkarretik zintzilik. Pistola bat ezkerraldean, fusilaren muturra sorbalda gainetik ageri zitzaiola. Hauek, fusilen puntetan 
baionetak jarrita, eta triskantza mendekatzera deliberaturik [...]. Horra non ageri den jende multzo bat oihuka eta fusilak eskuan 
guganantz. Fusilek ematen duten kontra-kolpe zakarra dela-ta, besaburua oso minberatuta amaitu nituen ariketak. 

2 (izenondoekin) Nire aitaren Brno fusil zaharra tiro egiteko prest egongo zen. 700 fusil automatiko, 800 pistola eta milioi bat 
kartutxo. Fusil miradunaren zirritutik kendu gabe. 
3 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Fusil-ahoak milioika ageri direla. Ez zeukaten krabelinik fusil-ahoetan. Fusil kulataz egin 
zizkiguten laztanak, eta ostikoak ipurdian bizixeago igotzen laguntzeko. Presoarengana bertze harki bat hurbildu eta hortzak apurtu dizkio 
fusil ukaldi batez. Fusil kanoiaz hanketan bultza egin eta lokatz haren ondoraino erori gintuan. Lehen fusil tiroa bota zuenean. Han 
egokitu baitzitzaion fusil-tiroka italiar Kontsulatua jende-aldra basakiro asaldatu baten aurka defendatu beharra. "¡Viva España!", "¡Arriba 
España!" diotela, eta segituan fusil deskargak eta herio-garrasi izugarriak. Baina orduan fusil desarra ikaragarri bat lehertu da telegrafo 
bulegotik hurbil, eta bala zaparrada batek leihoetako kristalak txikitu ditu. Kanoikadak eta fusil-hotsak nahasirik. Metrailadore bat tiroka 
hasi da gure atzean, eta, hurrengo, fusil-hotsak etorri dira. 

4 (hitz elkartuetan bigarren osagai gisa) Zenbait ehiza fusil baizik ez zituzten izango hasieran. 
[3] aitaren brno fusil (3); fusil handi (3); fusil handi bat (3); fusil tiroak (4); fusil tiroen (4); fusil zaharra (3) 
brno fusila (3); fusila aldean (3); fusila bizkarrean (3); fusila eskuan (8); fusila eskuetan (3); fusila hartu (7); fusila kendu (4); fusila sorbaldan (3) 
fusilak eskuan (6); fusilak eskuetan (6); mitraileta eta fusilak (3); pistolak eta fusilak (3) 
fusilaren muturra (3)] 
 
fusilagai iz fusilatua izango dena. Pelotoiari noratzeko agindua eman nionean, horra non entzuten dudan "Gora Euzkadi!" ez 
fusilagaiak esana, jakina. 
 
fusilagarri izond fusilatua izatea merezi duena. -Fusilagarriak! -bisitariak, haria harrapaturik. Fusilagarria, horrenbestez. 
 
fusilaketa [22 agerraldi, 8 liburu eta 3 artikulutan] 1 iz fusilatzea. Atxiloketak eta fusilaketak. Oiartzuar gaztearen 
fusilaketa Goiatzen burutu baitzen abenduaren 15ean. Fusilaketen berri zuzena zeukan baserritarrak. Geure etxean hainbestetan 
gogoratutako fusilaketa latza gauzatu zen lekua ezagutu nahi nuen. Tauladan aleman buruzagi batek fusilaketa hasteko besoa altxatu 
zuen. Fusilaketaren imintzioa egin behar dute. 

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Fusilaketa deskargak entzuten zituen gauetan amets egindakoa. Amerikanoaren 
fusilaketa saioaz Davidek ematen dituen bi bertsioen kariaz. Zenbat aldiz libratu zen fusilaketa pelotoitik azken unean. 
 
fusilamendu [64 agerraldi, 22 liburu eta 6 artikulutan] 1 iz fusilatzea. Zuek ez zaituztete fusilamenduen deskargek 
esnatzen goizaldean. Ezar dadila behingoz nire fusilamenduaren data. Nire abokatua izanen da fusilamenduaren lekuko! 

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Fusilamendu hormara doanean. Heriotza fusilamentu pelotoiaren puntualitatearekin ez 
baletor. Fusilamendu pelotoia zuzendu beharra gertatu zitzaidan, denboraldi batez. Martorellek fusilamendu-agiria harramazka idazten 
ziharduen. Fusilamendu-guneko deskripzioak ez baitzuen duda izpirik uzten: nire ikastola ondoko pareta zahar hura zen. 
 
fusilarazi, fusilaraz, fusilarazten du ad fusilatzera behartu. Baina inbidia zion eta gainera traizioa egiten ziola uste zuen, 
eta fusilarazi egin zuen. Hurrengo goizean fusilarazi zuen. -"Che"k ehundaka pertsona fusilarazi zituen iraultza bukatu zenean -
gogorarazi nion-. Maniobrari txekiar pare bat fusilaraziko duela! Huraxe nuen aukerarik samurrena -edonor fusilaraz dezakete desertatu 
eta ihes joateagatik. 



 
fusilatu, fusila, fusilatzen 1 du ad heriotzara zigortua fusil tiroz hil. Besteak, goizaldean fusilatzen zituztenak, haiek 
ez genituen ikusten. Ihesgin bakoitzeko gutariko hamar fusilatzen zitiztean denon aitzinean, zentzagarri... Bagenekien fusilatzeko 
ateratzen zituztela. Norbait aukeratzea, hilerrira eraman eta harresiaren kontra fusilatzeko. Jarri zintuztela fusilatzeko paretan eta ez 
zintuztela hil. Heriotza-zigorra harturik, fusilatuta hil zen. Obaban fusilatutako jendearen zerrenda da. Libratu zuten hurrengo goizean 
fusilatzekoen zerrendan omen zegoen. 
2 (era burutua izenondo gisa) Alkate fusilatuaren iloba. Gerra zibileko fusilatuak. Fusilatu bat fosora bezala. Hantxe zeuden 
Susanak aipaturiko bederatzi fusilatuak. Fusilatu eta desagerrarazien zerrenda. Fusilatuaren azken borondatea. Hildakoen itzultzailea 
zeukaten begi aurrean fusilatuen denboraren norabidea aldarazten. Fusilatuen hitzak. Pertsona maitagarrien zerrenden ordez, 
fusilatuenak eta salatarienak. Nafarroako Fusilatuen Senitartekoen Elkarteak. 
[3] aita fusilatu (3); aitona fusilatu (6); atxilotu eta fusilatu (6); bertan fusilatu (4); gerran fusilatu (6); lagun fusilatu zituzten (4) 
fusilatua izan (3); fusilatua izateko (5) 
fusilatuak izan (6) 
fusilatuen elkarteak (3); fusilatuen senideen elkarteak (3); fusilatuen senitarteko (3); fusilatuen senitartekoek (4); fusilatuen senitartekoen (9); 
fusilatuen senitartekoen elkarteak (6); nafarroako fusilatuen (12); nafarroako fusilatuen senideen (3); nafarroako fusilatuen senitartekoen (8) 
bertan fusilatuko (4) 
fusilaturik hil (3); 
fusilatuta hil (5)] 
 
fusilatzaile iz fusilatze batean parte hartzen duen pertsona. Gure aita bereiztu, fusilatzaileei seinalatu, eta hala esan 
omen zien: [...]. 
 
fusilatze [19 agerraldi, 5 liburu eta 10 artikulutan] 1 iz heriotzara zigortua fusil tiroz hiltzea. ik fusilaketa; 
fusilamendu. Atxilotze eta fusilatze ilegal baten kontatzaile izan zen hura antzeko hilketa estrajudizialaren biktima izan zen hogei 
urte geroago. Distantziarik gabe, orain dela 30 urteko fusilatzeak deika, basoan bildutakoen emozioa ekarri nahi izan zuen kazetariak 
albistera. Elektrokuzioa, urka, fusilatzea eta gas ganbera baztertu ondoren, injekzio hilgarriaz ezartzen dute heriotza zigorra. Fusilatze 
hori Isaac Katz, Sruboven eskolako lagunak agindu du. El Duesoz jabetu eta hilabetegarrenean burutu zuten lehen fusilatzea: Manu 
Egidazu preso komunista hil zuten. 

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Fusilatze-pelotoia gosaltzen arituko da honezkero, tea zurrupaka edaten, gorrotoz, 
egingo dutena egin behar dutelako. Matxinada heriotzarekin zigortzen zela, fusilatze-pelotoia bitarteko. Gutxigatik itzuri egin zion 
Dieterrek fusilatze pelotoiari. Deskarga elektrikoak, kolpeak, umiliazioa eta fusilatze itxurak. 
[3] fusilatze pelotoia (4)] 
 
fusildun iz fusila duena. Antoniori haien gainera salto egiteko agindu zion fusildun batek. Sasiz betetako parajea aukeratu zuten 
fusildunek [...] bere obra burutzeko. Fusildunek ez zuten, nonbait, fusilatu berri zituzten gizonei lur emateko asmorik. 
 
fusileria iz fusilen deskarga hotsa. Eta, txontaren txio-txioa entzun zuenean, fusileria oihartzun urruna etorri zitzaion gogora. 
 
fusio 1 iz talde, enpresa edo kideko desberdinak batzea. Aipagarri dira, besteak beste, 2000ko urtarrilean egin zen Time 
Warner eta American Online erraldoien arteko fusioa, edo Terra enpresak Lycos ataria erosi zuenekoa. Enpresen jabetzan izan diren 
kontzentrazio prozesuarekin batera (fusioak, absortzioak, partaidetzak...), kudeaketa aldetik azpikontratazioa erruz erabiltzea izan da 
joera. LABek mutualitateen fusio prozesuak gardentasuna behar duela salatu du. 

2 batzea. Fusioarena da teoriarik zabalduena; teoria honen arabera nerbioen arteko konexioek bi erretinek ematen dituzten informazio 
ezberdinetatik abiatuta informazio bateratu bat "sortzen" dute (fusioa edo bateratzea ez da batuketa hutsa: teoria honen arabera, bada 
halako "lehia" bat bi begien artean [...]). 

3 musikan, sukaldaritzan eta kidekoetan estilo edo joera desberdinak batzea. Fusioaren aitzindarietako bat. 
Jazzaren eta flamenkoaren arteko fusiorik onena. Hirukoak jazzaren eta Afrikako musikaren fusioa egiten du. About Time bere azken 
lanean fusiorako joera ikusten da. Jazz fusioa izan da oraingo honetan ere gehien landu duena. Gasteizko Azkena aretora ekarriko ditu 
gaur jazz fusioko doinuak. Andy Summersen fusio jazza Gasteizen. Dantzaren eta arkitekturaren arteko fusioa. Fusio-sukaldaritza: 
lehengaiez (beren aho-ukitu, usain, zapore, kolore eta guzti), egospenez (tenperatura, denbora, aurre-prestatze, etab.) [...] eta 
gainerakoez osaturiko sukaldaritza mestizatua sortuko da. 
4 fisikan, zenbaki atomiko txikiko nukleoak batzea nukleo astunago bat eratuz. Fusio nuklearra. Fusioan, ordea, 
energia askatzen da nukleoak elkarrarazten direnean. Fusioan protoiak eta neutroiak hartzen dira kontuan. Fusioa kontrolatzea da 
zientzialarien itxaropen handienetako bat. Fusio hotzaren lehengusu hurbila litzateke, baina ez. 

6 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Hidrogeno-bonbek (hau da, fusio-bonbek) leherrarazteko fisio-bonba txiki bat erabili 
behar izaten zuten detonagailu gisa. Fusio-bonba baino mila aldiz indartsuagoa. Lehen fusio erreaktore komertziala 30 urte aurretik 
zabalduko dela iragarri dute egitasmoaren buruek. Fusio erreaktoreak eraikitzeko. Fusio erreakzioan erabiltzen den erregaia deuterioa da. 
7 fusiozko izlag Fusiozko bonbak egin daitezke, bai, eta egingo dituzte. Fusiozko mikrouhinen atalaren ondoan zeuden Tetrak. 
[3] fusio hotza (5)] 
 
fusionatu, fusiona, fusionatzen du ad fusioa egin. Nafarroako Aurrezki Kutxa eta Iruñeko Udal Aurrezki Kutxa fusionatu 
zirenean. Flamenko eta jazza dotore fusionatzeko iraupen luzeko abestietan. Pareta bezain obra handia sortu nahi zuen, ikuslea eta 
pintura fusionatu. 
 
fuste iz zutabeez mintzatuz, enborra edo ardatza. Koloma korintoarra izango bada, fustea eta basa joniarraren kasuan 
bezala izango dira. Fusteen buruetan burdinazko buloiak sartu zituen mirubuztan forma zutenak. Koloma-fustearen diametro berekoa. 
 
fut interj utikan! ik ut. Baina, fut, fut, zu bezalako letrazale guztiak eta anarkista oro buztin beraz eginik daude. Fut-fut-fut biak 
hemendik! Utikan, fut! 
 
futbol 1 iz hamaikana jokalariko bi talderen artean oinez eta buruaz jotzen den baloi batez jokatzen den 
kirola. Jendeak ondo pasatzeko ikuskizuna da futbola. Futbol profesionalean murgildu berria nintzen arren. Athletic futbol polita 
egiteko gai da ia beti. Atzo baino futbol ikusgarriagoa ikusiko al dugu behintzat. Jatetxean, afaltzen ari diren gehienak telebistari so daude, 
futbol sakratuari. Futbola utzi ostean, 'etxera' bueltatu da madrildarra. Futbola gorrotatzen zuela aitortu zion emakumeak. -Ai, maitea, 
zuk beti futbola buruan! Euskal Herriko nesken futbolak maila polita du. Ongi bai ongi ohartzen nintzen futbolak bere aldiak eta bere 
mugak dituela. Euskal futbolaren ohiko ezaugarriak. Akordio honen bidez Gipuzkoako futbolari mesede handia egingo diotela. Banderak 
eta sinboloak futbolaren munduari estu lotuta daudenez. Hara neu ere, futbolari begira. Futboleko 2004-2005 denboraldia abuztuaren 



28an hasi eta maiatzaren 29an bukatuko da. Futboleko entrenamenduez gain, astean bitan aritzen da harriarekin. Futboleko kontuak 
direla esango didazu. Futbolekoaren tamainako pilota gorri bat. Patiora irten eta berehala hasi ginen futbolean. Ez zuelako estudiatzeko 
gogorik eta beti futbolean jokatzera joaten zelako. Futbolean jokatzea besterik ez zuen buruan. Zabalgune handi bat, maiz futbolean 
egiteko eta bizikletan ibiltzeko baliatzen genuena. Hemen ibiliko zen Alexis Carrel futbolean, 1882an eta 1883an. Futbolean ona. 
Futbolean irabazitako kopa. Futbolean, Bordelesak joan dira Metz-era eta han irabazi 1 eta 0. Biok etxe ondoan futbolean ari ginela. 
Futbolera joaten zara "zuzenean" ikusteko, telebistaz ematen dutenean ere. Lehen Mailara ailegatzeko, futboletik bizi ahal izateko 
egindako lan guztiak. Baina nik ez dakit ezer futbolaz! Athleticek Futboleko Liga Profesionalaren (LFP) aurrean salatu zuen Osasunaren 
kaudimen eza. 

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa) Salletarren futbol-taldearekin egiten nituèn entrenamendu haietako batean. Madrilgo 
hiru futbol klubik garrantzitsuenek. Argentinako futbol-selekzioaren elastiko ofizial bat. Didier Deschamps futbol jokalaria nondarra den 
gogorarazi digu esatariak berriro. Futbol-izar bat izango nintzela. Nik diotsot behin munduko futbol-txapelduna izan zela, eta taldearen 
elastikoa zuri-gorria dela. Italiak Portugaleko futbol-txapelketan egindako joko txarraren barregarrikeria. Futbol-derbyrako sarrerak 
lortuz. Futbol partida amaitu bezain laster. Sevilla-Betis futbol partida. Futbol-apustuen txarteltxoak. 1991n hasi zen Bonanoren futbol 
ibilbidea. Anoetako futbol estadioa. Futbol estadio oso bat hankaz gora botatzeko lain leherkari. 1914an Bilboko Euzkadi egunkarira 
bidalitako futbol kronikan. Edonork izan behar luke prentsako futbol albiste bat irakurtzeko gauza. Ordu erdiko futbol jokaldiak. Aitak eta 
biok geure futbol-saioa egin ondoren. Harekin ikasi nian dakidan guztia: penalti bat zer den [...] baita futbol taktikak ere: WM, 4-2-4... 
eta auskalo zenbat gauza gehiago. Futbol-entrenamenduaren ondoren. Marie Darrieussecq idazlea, Amorrortu futbol trebatzailea eta 
bertze guziak. Baina futbol-entrenatzailea ni naiz, nik jartzen ditut arauak. Ingalaterrako ligako izar berriak futbol merkatua aztoratu du. 
Merkatu horietan [...] futbol elastikoak dira produktu ugariena. Aitak bizitzeko arrazoi bat aurkitu baitzuen nire futbol-etorkizunean. 
Futbol tenperatura gora doa Bilbon. Oso matxista baita futbol-mundua. 

2 (hitz elkartuetan lehen osagai gisa, erakunde ofizialen izenean) Europako futbol erakundeak. Nazioarteko Futbol 
Federazioa. Frantziako Futbol Liga Profesionaleko presidenteak. Espainiako Futbol Ligako emaitzak. 

3 areto futbol Itsuen kategorian areto futbola ere jokatuko da aurten. Futbolerako baino areto futbolean aritzeko aproposagoa dela 
argudiatzen dute bere kontra daudenek. Areto Futboleko Espainiako Liga gaur hasiko da. Areto Futboleko Europako Elkarteak. 

4 futbol zelai (orobat futbolzelai g.er.) Athleticen aurka, futbolzelaia goraino beteko da. Futbolzelaia inguratzen duten 
hesietara igo eta agur beroa egin zieten jokalariei jarraitzaileak. Michelinen futbol-zelaian baitzen finala. Almeriaren kontra arituko da 
gaur Ipuruako futbol zelaian. 22.000 lagun Anoeta futbol zelaian. Futbol-zelaiari buelta batzuk eman ondoren. Futbol zelaiaren 
inguruan korrika hasi dira soldaduak. Biak futbol-zelai batean mutur batetik bestera hitz egiten ari balira bezala. Mundua izango duzue 
aurrerantzean futbol-zelai, zeuen bizikidetzaren aldeko partidan. 
[6] bernabeu futbol zelaian (12); espainiako futbol federazioak (13); espainiako futbol federazioko (14); espainiako futbol liga (7) europako futbol 
talde (4); euskadiko futbol federazioak (4); futbol agintariek (4); futbol federazioa (5); futbol federazioak (45); futbol federazioaren (6); futbol 
federazioari (7); futbol federazioko (28); futbol federazioko presidenteak (4); futbol izar (8); futbol izar bat (7); futbol izarra (4); futbol izarrak (4); 
futbol jokalari (19); futbol jokalaria (8); futbol jokalariak (4); futbol lehiaketa (10); futbol liga (26); futbol liga profesionalak (11); futbol liga 
profesionaleko (4); futbol munduan (5); futbol munduko (4); futbol partida (73); futbol partida bat (12); futbol partidak (14); futbol partidu (7); futbol 
profesionalean (6); futbol selekzioak (4); futbol talde (28); futbol talde bat (8); futbol taldea (26); futbol taldeak (24); futbol taldean (12); futbol 
taldearekin (4); futbol taldearen (29); futbol taldeek (5); futbol taldeen (4); futbol taldeko (25); futbol txapelketa (15); futbol txapelketan (7); futbol 
zelai (65); futbol zelai batean (7); futbol zelai berria (7); futbol zelaia (53); futbol zelaiak (14); futbol zelaian (133); futbol zelaian jokatuko (5); futbol 
zelaiaren (20); futbol zelaiari (6); futbol zelaiek (4); futbol zelaietan (19); futbol zelaiko (13); futbol zelaira (20); futbol zelaitik (7); munduko futbol 
txapelketa (5); munduko futbol txapelketan (4); nazioarteko futbol federazioak (9); sadar futbol zelaian (4) 
areto futbola (48); futbola futbola da (4); futbola gustatzen (5); futbola ikusteko (7); futbola ikusten (4); futbola ikustera (4); futbola ulertzeko (6); 
futbola utzi (29); futbola utziko (8); futbola utziko du (4); futbola uztea (4); futbola uzteko (6); futbola uztera (5); horrelakoa da futbola (6); oinarriko 
futbola (5) 
euskal futbolaren (4); futbolaren historia (4); futbolaren historian (5); futbolaren legea (4) 
areto futbolean (4); egungo futbolean (14); futbolean ari (13); futbolean aritzeko (11); futbolean aritzen (8); futbolean egin (4); futbolean egiten (4); 
futbolean jokatu (9); futbolean jokatuz (4); futbolean jokatzea (8); futbolean jokatzeko (24); futbolean jokatzen (23); futbolean jokatzera (5); 
futbolean jolasten (4); gaur egungo futbolean (5); goi mailako futbolean (4) 
areto futboleko (7); futboleko kontuak (7); futboleko munduko (4)] 
 
futbolari iz futbol jokalaria. Bere garaian futbolari ospetsu izandako jendea. Eneko Ortega futbolari bikaina izan zen, hainbat 
taldetako izarra urteetan. Futbolari arrakastatsua izan nintzen. Futbolari porrokatua Ramonen semea. Nik futbolari profesionala izan 
nahi nuen beste ezeren gainetik. Errealeko futbolari ohiek. Goi mailako futbolari batek behar duen heldutasuna. Eliteko futbolaria izatea 
zen aitaren urrezko ametsa. Lizarazu futbolariaren aurkako mehatxuak. Frantziako kopa jokatzen zuten futbolariek, lehen sailekoak 
barne zirelarik. Futbolari izateari utziko dio, baina ez du utziko futbola, epaile hasiko baita. Nire futbolari karrera meteorikoa izan zen, 
handik aurrera. 
[3] futbolari aparta (4); futbolari izan (5); futbolari onak (5); futbolariak dira (5)] 
 
futbolin iz mahai futbola. (Hiztegi Batuak futbolin baztertzen du eta mahai futbol erabili behar dela 
adierazten) Taberna barrua nahiko ilun zegoen, futbolin makina bat ere sumatzen zen han bazter batean ilunpean. Egunero 
futbolinean jokatzen hasi nintzen eskola-lagunekin. 
 
futbolista iz futbolaria. Horiekin ibiltzeagatik ni ere sartuko nintzateke futbolista. Hire anaia futbolista subnormal hori bezain 
sano eta lirain egongo haiz. 
 
futbolzale izond futbolaren zalea dena. Adolfo nire lagun futbolzaleak zioen bezala, bibrazio kaxkarrak sorrarazten zizkidan 
hitz hark. Oscar oso ezaguna da futbolzale guztientzat. Saritu ainitz futbolari eta futbolzaleak izan dira. Aitona ere futbolzale amorratua 
zen. Txomin futbolzale itsua izan zen txikitatik. Futbolzale sutsuak gara bermeotarrak. Manuel Castiella Baiones futbolzalea ere ohoratu 
dute. Espainiar futbol zaleen belarrietara. Eta futbolzale asko, telebistaren aurrean. 
 
futbolzaletasun iz futbolerako zaletasuna. Hark kutsatu zion futbolzaletasuna amonari. Frantziako hirugarren hiri 
handienean futbol zaletasuna pizteko. 
 
futbolzelai ik futbol 4. 
 
futitu, futi, futitzen 1 da ad burlatu, trufatu; bost axola izan. Irudi zuen bestaburu handienaren ospatzen ari ginela eta 
ongi futitzen zirela denen aurrean zegoen hogeita hamar urteko hil dohakabeaz. Ni frantsesek beren lurrean egiten dutenaz ontsa futitzen 
naizela, hemen ez baikara Frantzian... Besteak ez zintuen ulertu, zure erantzunaz 'futitzen' zen zernahi gisaz. Futitu egiten zara kontu 
horretaz. Ez dut maite homosexualez eta operaz futitzen den jendea. Egia erran, jadanik ere bada hor gaindi denbora batez baino larderia 
gehiago, sobera futituak diren autozainak zentza diten poxi bat! Horrek erakusten baitu puxantenak ere ez direla denen buru hain azkar 
sasi-gudari errabiatu batzu jazartzen zaizkiotelarik, aski futituak eta beren buruaz arrunt etsiak. 
2 (era burutua izenondo gisa) alua. Hortarik ageri baita ixlamixta futitu batzuek mundu guzia beldurpean atxikitzen ahal 
dutela...! Nork jakinen duen pollikienik egiten Zanpantzar futitu horrek merexi duen bezalako auzia... Futituek eta ezazolek dute maiz 
zerbaitetan kausitzen. 
 



futitukeria iz alukeria. Eta itsasoa aipatzean, berehala gororat heldu batzuen futitukeriak nolako makurrak ekartzen ahal dituen! 
Batzuen ezazolkeriak beste batzuen futitukeria hazten. Salatu du, eta arrazoinekin segur, petrola negozioari ari direnek arrunt zaharkituak 
diren untzi tzar batzu hola baliatzea, deusen axolarik gabe, futitukeria hutsez! Eta itsasoa aipatzean, berehala gororat heldu batzuen 
futitukeriak nolako makurrak ekartzen ahal dituen! 
 
futurismo iz XX. mendearen hasierako doktrina estetikoa, dinamismoa, makinak eta etorkizuneko 
mundua aldarrikatzen zuena. XX. mende hasierako abangoardia bik, futurismoak eta kubismoak. Arkaismoa futurismoaren 
leizean eror daitekeen bezala, horrela futurismoa antzaldaketaren gailurretara igo daiteke. Faxismoaren eta futurismoaren uztartze hori 
gauza polita eta jakingarria da modernotasuna, garaikidetasuna eta, oro har, etorkizunetik zer datorren zaintzea, gauza onak edo jende 
onaren gauzak direla uste dutenentzat. Futurismoaren autotraszendentzia. 
 
futuro iz etorkizuna. Igual pentsatzen zuen arma hark duintasuna edo botere ezezagunen bat emango ziola futuroan edo 
eternitatean. 
 
futxo interj harridura, haserrea... adierazteko hitza. Ikus eta mikus bagoatzi aintzina eta..._futxo, ez sekulan arribatzen! 
Eta gure Perkain, futxo, beti zutik, sekulan ez mozkortzen... Eta futxo! badute irriz asetzekoa! Alta, irabazten ahal diren borrokak ez dira 
galdu behar, eta futxo, hori da gertatu! Ezcurra lehenak du zauritze bat izan belaunean eta, futxo, gehiago ezin segi. Huna delako tanto 
sakratu hura, eta hura aski, futxo! Nork futxo? 
 
fuxina iz hiruhortza. Elgarrekin belar biltzen ari ginelarik (ez orai bezala bainan fuxinaz ekarriz orgetarat belar meta guziak, bat 
aldian) [...]. Hantxe, bi emazte, belarretan ari, gureak bezalako fuxinekin. 


