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ADIZKI ALOKUTIBOAK (HIKAKO MOLDEA)
Oharrak:
1) Lehen-lehenik erran beharra da aditz alokutiboen parte bat baizik ez duela finkatu Euskaltzaindiak, hikako moldeari doakiona, hain zuzen ere. Zukako adizkera alokutiboek, ekialdeko euskalkietan bereziki erabiltzen direnek, batu gabe segitzen dute, beraz, oraino.
2) Euskaltzaindiaren lana adizkeren formaren finkatzea izan da, eta ez da sartu erabilera arazoetan. Jakina denez, korapilo asko ditu erabilerak, bai morfosintaxiaren aldetik, bai eta, are gehiago,
gizarteko baliagarritasunaren aldetik ere.
Aditz laguntzaileak
Adizkera alokutibo batuen eratzeko, eztabaidakako adizkera batuen formetan oinarritu da Euskaltzaindia, aldi bakoitzean alokutibotasunak dakartzan mudantzak kontuan harturik, noski.
Jokabide desberdinen artean hautuak egiterakoan, erdibideko jokabideei eman zaie lehentasuna,
bai eta sinpletasunari eta argitasunari ere. Horrela tradizioa kontuan harturik, baina mintzairaren bizitasuna ahantzi gabe eratu nahi izan dira paradigmak, orohar aitzineko urratsetako egiteko moldeari
jarraiki izan zaiolarik.
Egin diren hautu garrantzi handikoenak:
●

Erro aldaketa izaten den kasuetan, sail bateko paradigma guzietan agertaraztea; horrela,

- NOR bakarreko izan-en adizkera alokutiboentzat -u- erroa onartu da, aldi guzietan eta ke-dun
formetan ere bai:
adibidez, dateke → dukek, eta ez datekek; litzateke → lukek, eta ez litzatekek.
- (NOR-) NORK saileko edun-en adizkera alokutiboentzat -i- erroa onartu da, aldi guzietan, eta
pertsona guzietan:
adibidez, nau → naik, eta ez n(i)auk.
Azken kasu honetan NOR pluralaren morfema gisa it hobetsi da (zki baino):
adibidez, ditu → ditik eta ez dizkik.
●

Lehen silaban -i- ez da onartu (ez orainaldian, ez eta erro aldaketarik gabeko formetan ere):

adibidez, natzaio → natzaiok, eta ez niatzaiok.
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● Indize alokutiboa ergatiboarenaren ezkerrean ematea (eta ez haren eskuinean) onartu da, salbu
morfema ergatiboa -te denean:

adibidez, diagu, eta ez diguk, baina ditek eta ez diate (edo die).
● Izan-en ez-oraineko NOR bakarreko 3. pertsonako adizkera alokutiboentzat, 2. pertsonako indizea atzizki gisa dakarten formak hobestea (aurrizki gisa daukatenak baino):

adibidez, zen → zuan, eta ez huen.
● Pertsona aurrizkirik ez duten orainaldiko adizkeretan d → z aldaketa onartu da erro-aldaketarik ez dakarten adizkera alokutibo ergatibodunetan:

adibidez, dezake → zezakek, dio → ziok, baina du → dik (eta ez zik).
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izan
NOR bakarreko saila
ORAINALDIA
naiz
da
gara
dira

nauk
duk
gaituk
dituk

naun
dun
gaitun
ditun

ORAINALDIA [rKE ]
naizateke
dateke
garateke
dirateke

naukek
dukek
gaituzkek
dituzkek

nauken
duken
gaituzken
dituzken

IRAGANALDIA
nintzen
zen
ginen
ziren

ninduan
zuan
gintuan
zituan

nindunan
zunan
gintunan
zitunan

IRAGANALDIA [rKE ]
nintzatekeen
zatekeen
ginatekeen
ziratekeen

nindukean
zukean
gintuzkean
zituzkean

nindukenan
zukenan
gintuzkenan
zituzkenan

ALEGIAZKO [rKE ]
nintzateke
litzateke
ginateke
lirateke

nindukek
lukek
gintuzkek
lituzkek

ninduken
luken
gintuzken
lituzken
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izan
NOR-NORI saila
ORAINALDIA
natzaio
natzaie
zait
zaio
zaigu
zaie
gatzaizkio
gatzaizkie
zaizkit
zaizkio
zaizkigu
zaizkie

natzaiok
natzaiek
zaidak
zaiok
zaiguk
zaiek
gatzaizkiok
gatzaizkiek
zaizkidak
zaizkiok
zaizkiguk
zaizkiek

natzaion
natzaien
zaidan
zaion
zaigun
zaien
gatzaizkion
gatzaizkien
zaizkidan
zaizkion
zaizkigun
zaizkien

ORAINALDIA [rKE ]
natzaioke
natzaieke
zaidake
zaioke
zaiguke
zaieke
gatzaizkioke
gatzaizkieke
zaizkidake
zaizkioke
zaizkiguke
zaizkieke

natzaiokek
natzaiekek
zaidakek
zaiokek
zaigukek
zaiekek
gatzaizkiokek
gatzaizkiekek
zaizkidakek
zaizkiokek
zaizkigukek
zaizkiekek

natzaioken
natzaieken
zaidaken
zaioken
zaiguken
zaieken
gatzaizkioken
gatzaizkieken
zaizkidaken
zaizkioken
zaizkiguken
zaizkieken

IRAGANALDIA
nintzaion
nintzaien
zitzaidan
zitzaion
zitzaigun
zitzaien
gintzaizkion
gintzaizkien
zitzaizkidan
zitzaizkion
zitzaizkigun
zitzaizkien

nintzaioan
nintzaiean
zitzaidaan
zitzaioan
zitzaiguan
zitzaiean
gintzaizkioan
gintzaizkiean
zitzaizkidaan
zitzaizkioan
zitzaizkiguan
zitzaizkiean

nintzaionan
nintzaienan
zitzaidanan
zitzaionan
zitzaigunan
zitzaienan
gintzaizkionan
gintzaizkienan
zitzaizkidanan
zitzaizkionan
zitzaizkigunan
zitzaizkienan

nintzaiokean
nintzaiekean
zitzaidakean
zitzaiokean
zitzaigukean
zitzaiekean
gintzaizkiokean
gintzaizkiekean
zitzaizkidakean

nintzaiokenan
nintzaiekenan
zitzaidakenan
zitzaiokenan
zitzaigukenan
zitzaiekenan
gintzaizkiokenan
gintzaizkiekenan
zitzaizkidakenan

IRAGANALDIA [rKE ]
nintzaiokeen
nintzaiekeen
zitzaidakeen
zitzaiokeen
zitzaigukeen
zitzaiekeen
gintzaizkiokeen
gintzaizkiekeen
zitzaizkidakeen
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zitzaizkiokeen
zitzaizkigukeen
zitzaizkiekeen

zitzaizkiokean
zitzaizkigukean
zitzaizkiekean

zitzaizkiokenan
zitzaizkigukenan
zitzaizkiekenan

ALEGIAZKO [rKE ]
nintzaioke
nintzaieke
litzaidake
litzaioke
litzaiguke
litzaieke
gintzaizkioke
gintzaizkieke
litzaizkidake
litzaizkioke
litzaizkiguke
litzaizkieke

nintzaiokek
nintzaiekek
litzaidakek
litzaiokek
litzaigukek
litzaiekek
gintzaizkiokek
gintzaizkiekek
litzaizkidakek
litzaizkiokek
litzaizkigukek
litzaizkiekek

nintzaioken
nintzaieken
litzaidaken
litzaioken
litzaiguken
litzaieken
gintzaizkioken
gintzaizkieken
litzaizkidaken
litzaizkioken
litzaizkiguken
litzaizkieken
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*edin aditz laguntzailea1
NOR bakarreko saila
ORAINALDIA [rKE ]
naiteke
daiteke
gaitezke
daitezke

naitekek
daitekek
gaitezkek
daitezkek

naiteken
daiteken
gaitezken
daitezken

IRAGANALDIA [rKE ]
nintekeen
zitekeen
gintezkeen
zitezkeen

nintekean
zitekean
gintezkean
zitezkean

nintekenan
zitekenan
gintezkenan
zitezkenan

ALEGIAZKO [rKE ]
ninteke
liteke
gintezke
litezke

nintekek
litekek
gintezkek
litezkek

ninteken
liteken
gintezken
litezken

1

Menperagailurik gabe ager daitezkeen adizkeren forma alokutiboak baizik ez dira zerrendatzen hemen, erran nahi baitu kedunak. Euskara zaharrean, iraganaldiko -ke gabeko formak ere menperagailurik gabe erabil zitezkeen, baina aspaldi honetan
hilak baitira erabilera horiek, ez dira araberako alokutiboak ematen paradigma batuetan.
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*edin aditz laguntzailea
NOR-NORI saila
ORAINALDIA [rKE ]
nakioke
nakieke
dakidake
dakioke
dakiguke
dakieke
gakizkioke
gakizkieke
dakizkidake
dakizkioke
dakizkiguke
dakizkieke

nakiokek
nakiekek
dakidakek
dakiokek
dakigukek
dakiekek
gakizkiokek
gakizkiekek
dakizkidakek
dakizkiokek
dakizkigukek
dakizkiekek

nakioken
nakieken
dakidaken
dakioken
dakiguken
dakieken
gakizkioken
gakizkieken
dakizkidaken
dakizkioken
dakizkiguken
dakizkieken

IRAGANALDIA [rKE ]
nenkiokeen
nenkiekeen
zekidakeen
zekiokeen
zekigukeen
zekiekeen
genkizkiokeen
genkizkiekeen
zekizkidakeen
zekizkiokeen
zekizkigukeen
zekizkiekeen

nenkiokean
nenkiekean
zekidakean
zekiokean
zekigukean
zekiekean
genkizkiokean
genkizkiekean
zekizkidakean
zekizkiokean
zekizkigukean
zekizkiekean

nenkiokenan
nenkiekenan
zekidakenan
zekiokenan
zekigukenan
zekiekenan
genkizkiokenan
genkizkiekenan
zekizkidakenan
zekizkiokenan
zekizkigukenan
zekizkiekenan

ALEGIAZKO [rKE ]
nenkioke
nenkieke
lekidake
lekioke
lekiguke
lekieke
genkizkioke
genkizkieke
lekizkidake
lekizkioke
lekizkiguke
lekizkieke

nenkiokek
nenkiekek
lekidakek
lekiokek
lekigukek
lekiekek
genkizkiokek
genkizkiekek
lekizkidakek
lekizkiokek
lekizkigukek
lekizkiekek

nenkioken
nenkieken
lekidaken
lekioken
lekiguken
lekieken
genkizkioken
genkizkieken
lekizkidaken
lekizkioken
lekizkiguken
lekizkieken
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*edun
(NOR) -NORK saila
ORAINALDIA
nau
naute
dut
du
dugu
dute

naik
naitek
diat
dik
diagu
ditek

nain
naiten
dinat
din
dinagu
diten

gaitu
gaituzte

gaitik
gaitiztek

gaitin
gaitizten

ditut
ditu
ditugu
dituzte

ditiat
ditik
ditiagu
ditiztek

ditinat
ditin
ditinagu
ditizten

ORAINALDIA [rKE ]
nauke
naukete
duket
duke
dukegu
dukete

naikek
naiketek
dikeat
dikek
dikeagu
diketek

naiken
naiketen
dikenat
diken
dikenagu
diketen

gaituzke
gaituzkete

gaitizkek
gaitizketek

gaitizken
gaitizketen

dituzket
dituzke
dituzkegu
dituzkete

ditizkeat
ditizkek
ditizkeagu
ditizketek

ditizkenat
ditizken
ditizkenagu
ditizketen

IRAGANALDIA
ninduen
ninduten
nuen
zuen
genuen
zuten

nindian
ninditean
nian
zian
genian
zitean

nindinan
ninditenan
ninan
zinan
geninan
zitenan

gintuen
gintuzten

gintian
gintiztean

gintinan
gintiztenan

nituen
zituen
genituen
zituzten

nitian
zitian
genitian
zitiztean

nitinan
zitinan
genitinan
zitiztenan

IRAGANALDIA [rKE ]
nindukeen
ninduketen
nukeen
zukeen

nindikean
nindiketean
nikean
zikean

nindikenan
nindiketenan
nikenan
zikenan
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genukeen
zuketen

genikean
ziketean

genikenan
ziketenan

gintuzkeen
gintuzketen

gintizkean
gintizketean

gintizkenan
gintizketenan

nituzkeen
zituzkeen
genituzkeen
zituzketen

nitizkean
zitizkean
genitizkean
zitizketean

nitizkenan
zitizkenan
genitizkenan
zitizketenan

ALEGIAZKOA [rKE ]
ninduke
nindukete
nuke
luke
genuke
lukete

nindikek
nindiketek
nikek
likek
genikek
liketek

nindiken
nindiketen
niken
liken
geniken
liketen

gintuzke
gintuzkete

gintizkek
gintizketek

gintizken
gintizketen

nituzke
lituzke
genituzke
lituzkete

nitizkek
litizkek
genitizkek
litizketek

nitizken
litizken
genitizken
litizketen
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*-i- aditz laguntzailea
(NOR)-NORI-NORK saila

ORAINALDIA2
dit
dizkit
didate
dizkidate
diot
dizkiot
dio
dizkio
diogu
dizkiogu
diote
dizkiote
digu
dizkigu
digute
dizkigute
diet
dizkiet
die
dizkie
diegu
dizkiegu
diete
dizkiete

zidak
zizkidak
zidatek
zizkidatek
zioat
zizkioat
ziok
zizkiok
zioagu
zizkioagu
ziotek
zizkiotek
ziguk
zizkiguk
zigutek
zizkigutek
zieat
zizkieat
ziek
zizkiek
zieagu
zizkieagu
zietek
zizkietek

zidan
zizkidan
zidaten
zizkidaten
zionat
zizkionat
zion
zizkion
zionagu
zizkionagu
zioten
zizkioten
zigun
zizkigun
ziguten
zizkiguten
zienat
zizkienat
zien
zizkien
zienagu
zizkienagu
zieten
zizkieten

ORAINALDIA [rKE ]
didake
dizkidake
didakete
dizkidakete
dioket
dizkioket
dioke
dizkioke
diokegu
dizkiokegu
diokete
dizkiokete
diguke
dizkiguke
digukete
dizkigukete

zidakek
zizkidakek
zidaketek
zizkidaketek
ziokeat
zizkiokeat
ziokek
zizkiokek
ziokeagu
zizkiokeagu
zioketek
zizkioketek
zigukek
zizkigukek
ziguketek
zizkiguketek

zidaken
zizkidaken
zidaketen
zizkidaketen
ziokenat
zizkiokenat
zioken
zizkioken
ziokenagu
zizkiokenagu
zioketen
zizkioketen
ziguken
zizkiguken
ziguketen
zizkiguketen

dieket
dizkieket
dieke
dizkieke

ziekeat
zizkiekeat
ziekek
zizkiekek

ziekenat
zizkiekenat
zieken
zizkieken

2

Erro aldaketarik jasaten ez duten aditz laguntzaile ergatibodunetan, z- hobetsi da d- baino, 3. pertsonako absolutiboa duten
(edo absolutiborik gabekoak diren) orainaldiko adizkeretan. Gisa horretan, ergatiboa 3. pertsonakoa dutenean forma alokutibo horiek hikako forma zuzenetarik bereiziko dira: Hik egia esan didak, baina Hire emazteak egia esan zidak; Hik egia
esan didan, baina Hire senarrak egia esan zidan.
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diekegu
dizkiekegu
diekete
dizkiekete

ziekeagu
zizkiekeagu
zieketek
zizkieketek

ziekenagu
zizkiekenagu
zieketen
zizkieketen

IRAGANALDIA
zidan
zizkidan
zidaten
zizkidaten
nion
nizkion
zion
zizkion
genion
genizkion
zioten
zizkioten
zigun
zizkigun
ziguten
zizkiguten
nien
nizkien
zien
zizkien
genien
genizkien
zieten
zizkieten

zidaan
zizkidaan
zidatean
zizkidatean
nioan
nizkioan
zioan
zizkioan
genioan
genizkioan
ziotean
zizkiotean
ziguan
zizkiguan
zigutean
zizkigutean
niean
nizkiean
ziean
zizkiean
geniean
genizkiean
zietean
zizkietean

zidanan
zizkidanan
zidatenan
zizkidatenan
nionan
nizkionan
zionan
zizkionan
genionan
genizkionan
ziotenan
zizkiotenan
zigunan
zizkigunan
zigutenan
zizkigutenan
nienan
nizkienan
zienan
zizkienan
genienan
genizkienan
zietenan
zizkietenan

IRAGANALDIA [rKE ]
zidakeen
zizkidakeen
zidaketen
zizkidaketen
niokeen
nizkiokeen
ziokeen
zizkiokeen
geniokeen
genizkiokeen
zioketen
zizkioketen
zigukeen
zizkigukeen
ziguketen
zizkiguketen
niekeen
nizkiekeen
ziekeen
zizkiekeen
geniekeen
genizkiekeen
zieketen
zizkieketen

zidakean
zizkidakean
zidaketean
zizkidaketean
niokean
nizkiokean
ziokean
zizkiokean
geniokean
genizkiokean
zioketean
zizkioketean
zigukean
zizkigukean
ziguketean
zizkiguketean
niekean
nizkiekean
ziekean
zizkiekean
geniekean
genizkiekean
zieketean
zizkieketean

zidakenan
zizkidakenan
zidaketenan
zizkidaketenan
niokenan
nizkiokenan
ziokenan
zizkiokenan
geniokenan
genizkiokenan
zioketenan
zizkioketenan
zigukenan
zizkigukenan
ziguketenan
zizkiguketenan
niekenan
nizkiekenan
ziekenan
zizkiekenan
geniekenan
genizkiekenan
zieketenan
zizkieketenan
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ALEGIAZKOA [rKE ]
lidake
lizkidake
lidakete
lizkidakete
nioke
nizkioke
lioke
lizkioke
genioke
genizkioke
liokete
lizkiokete
liguke
lizkiguke
ligukete
lizkigukete
nieke
nizkieke
lieke
lizkieke
genieke
genizkieke
liekete
lizkiekete

lidakek
lizkidakek
lidaketek
lizkidaketek
niokek
nizkiokek
liokek
lizkiokek
geniokek
genizkiokek
lioketek
lizkioketek
ligukek
lizkigukek
liguketek
lizkiguketek
niekek
nizkiekek
liekek
lizkiekek
geniekek
genizkiekek
lieketek
lizkieketek
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lidaken
lizkidaken
lidaketen
lizkidaketen
nioken
nizkioken
lioken
lizkioken
genioken
genizkioken
lioketen
lizkioketen
liguken
lizkiguken
liguketen
lizkiguketen
nieken
nizkieken
lieken
lizkieken
genieken
genizkieken
lieketen
lizkieketen
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*ezan aditz laguntzailea3
(NOR-)NORK saila4
ORAINALDIA [rKE ]
nazake
nazakete
dezaket
dezake
dezakegu
dezakete

nazakek
nazaketek
zezakeat
zezakek
zezakeagu
zezaketek

nazaken
nazaketen
zezakenat
zezaken
zezakenagu
zezaketen

gaitzake
gaitzakete

gaitzakek
gaitzaketek

gaitzaken
gaitzaketen

ditzaket
ditzake
ditzakegu
ditzakete

zitzakeat
zitzakek
zitzakeagu
zitzaketek

zitzakenat
zitzaken
zitzakenagu
zitzaketen

IRAGANALDIA [rKE ]
nintzakeen
nintzaketen
nezakeen
zezakeen
genezakeen
zezaketen

nintzakean
nintzaketean
nezakean
zezakean
genezakean
zezaketean

nintzakenan
nintzaketenan
nezakenan
zezakenan
genezakenan
zezaketenan

gintzakeen
gintzaketen

gintzakean
gintzaketean

gintzakenan
gintzaketenan

nitzakeen
zitzakeen
genitzakeen
zitzaketen

nitzakean
zitzakean
genitzakean
zitzaketean

nitzakenan
zitzakenan
genitzakenan
zitzaketenan

ALEGIAZKOA [rKE ]
nintzake
nintzakete
nezake
lezake
genezake
lezakete

nintzakek
nintzaketek
nezakek
lezakek
genezakek
lezaketek

nintzaken
nintzaketen
nezaken
lezaken
genezaken
lezaketen

gintzake
gintzakete

gintzakek
gintzaketek

gintzaken
gintzaketen

nitzake
litzake
genitzake
litzakete

nitzakek
litzakek
genitzakek
litzaketek

nitzaken
litzaken
genitzaken
litzaketen

3

4

Menperagailurik gabe ager daitezkeen adizkeren forma alokutiboak baizik ez ditugu ematen, erran nahi baitu ke-dunak.
Euskara zaharrean, iraganaldiko -ke gabeko formak ere meneperagailurik gabe erabil zitezkeen, baina aspaldi honetan hilak
baitira erabilera horiek, ez ditugu araberako alokutiboak ematen paradigmetan.
Erro aldaketarik jasaten ez duten aditz laguntzaile ergatibodunetan, z- hobetsi da d-baino, 3. pertsonako absolutiboa duten
(edo absolutiborik gabekoak diren) orainaldiko adizkeretan. Gisa horretan, ergatiboa 3. pertsonakoa dutenean forma alokutibo horiek hikako forma zuzenetarik bereiziko dira: Hik lan egin dezakek, baina Hire emazteak lan egin zezakek; Hik
lan egin dezaken, baina Hire senarrak lan egin zezaken.
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(NOR-) NORI-NORK saila
ORAINALDIA [rKE ]5
diezadake
diezazkidake
diezadakete
diezazkidakete
diezaioket
diezazkioket
diezaioke
diezazkioke
diezaiokegu
diezazkiokegu
diezaiokete
diezazkiokete
diezaguke
diezazkiguke
diezagukete
diezazkigukete
diezaieket
diezazkieket
diezaieke
diezazkieke
diezaiekegu
diezazkiekegu
diezaiekete
diezazkiekete

ziezadakek
ziezazkidakek
ziezadaketek
ziezazkidaketek
ziezaiokeat
ziezazkiokeat
ziezaiokek
ziezazkiokek
ziezaiokeagu
ziezazkiokeagu
ziezaioketek
ziezazkioketek
ziezagukek
ziezazkigukek
ziezaguketek
ziezazkiguketek
ziezaiekeat
ziezazkiekeat
ziezaiekek
ziezazkiekek
ziezaiekeagu
ziezazkiekeagu
ziezaieketek
ziezazkieketek

ziezadaken
ziezazkidaken
ziezadaketen
ziezazkidaketen
ziezaiokenat
ziezazkiokenat
ziezaioken
ziezazkioken
ziezaiokenagu
ziezazkiokenagu
ziezaioketen
ziezazkioketen
ziezaguken
ziezazkiguken
ziezaguketen
ziezazkiguketen
ziezaiekenat
ziezazkiekenat
ziezaieken
ziezazkieken
ziezaiekenagu
ziezazkiekenagu
ziezaieketen
ziezazkieketen

IRAGANALDIA [rKE ]
ziezadakeen
ziezazkidakeen
ziezadaketen
ziezazkidaketen
niezaiokeen
niezazkiokeen
ziezaiokeen
ziezazkiokeen
geniezaiokeen
geniezazkiokeen
ziezaioketen
ziezazkioketen
ziezagukeen
ziezazkigukeen
ziezaguketen
ziezazkiguketen
niezaiekeen
niezazkiekeen
ziezaiekeen
ziezazkiekeen
geniezaiekeen
geniezazkiekeen
ziezaieketen
ziezazkieketen

ziezadakean
ziezazkidakean
ziezadaketean
ziezazkidaketean
niezaiokean
niezazkiokean
ziezaiokean
ziezazkiokean
geniezaiokean
geniezazkiokean
ziezaioketean
ziezazkioketean
ziezagukean
ziezazkigukean
ziezaguketean
ziezazkiguketean
niezaiekean
niezazkiekean
ziezaiekean
ziezazkiekean
geniezaiekean
geniezazkiekean
ziezaieketean
ziezazkieketean

ziezadakenan
ziezazkidakenan
ziezadaketenan
ziezazkidaketenan
niezaiokenan
niezazkiokenan
ziezaiokenan
ziezazkiokenan
geniezaiokenan
geniezazkiokenan
ziezaioketenan
ziezazkioketenan
ziezagukenan
ziezazkigukenan
ziezaguketenan
ziezazkiguketenan
niezaiekenan
niezazkiekenan
ziezaiekenan
ziezazkiekenan
geniezaiekenan
geniezazkiekenan
ziezaieketenan
ziezazkieketenan

5

Erro aldaketarik jasaten ez duten aditz laguntzaile ergatibodunetan, z- hobetsi da d-baino, 3. pertsonako absolutiboa duten
(edo absolutiborik gabekoak diren) orainaldiko adizkeretan. Gisa horretan, ergatiboa 3. pertsonakoa dutenean forma alokutibo horiek hikako forma zuzenetarik bereiziko dira: Hik ekar diezadakek liburua, baina Hire emazteak ekar ziezadakek
liburua; Hik ekar diezadaken liburua, baina Hire senarrak ekar ziezadaken liburua.
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ALEGIAZKOA [rKE ]
liezadake
liezazkidake
liezadakete
liezazkidakete
niezaioke
niezazkioke
liezaioke
liezazkioke
geniezaioke
geniezazkioke
liezaiokete
liezazkiokete
liezaguke
liezazkiguke
liezagukete
liezazkigukete
niezaieke
niezazkieke
liezaieke
liezazkieke
geniezaieke
geniezazkieke
liezaiekete
liezazkiekete

liezadakek
liezazkidakek
liezadaketek
liezazkidaketean
niezaiokek
niezazkiokek
liezaiokek
liezazkiokek
geniezaiokek
geniezazkiokek
liezaioketek
liezazkioketek
liezagukek
liezazkigukek
liezaguketek
liezazkiguketean
niezaiekek
niezazkiekek
liezaiekek
liezazkiekek
geniezaiekek
geniezazkiekek
liezaieketek
liezazkieketek

liezadaken
liezazkidaken
liezadaketen
liezazkidaketenan
niezaioken
niezazkioken
liezaioken
liezazkioken
geniezaioken
geniezazkioken
liezaioketen
liezazkioketen
liezaguken
liezazkiguken
liezaguketen
liezazkiguketenan
niezaieken
niezazkieken
liezaieken
liezazkieken
geniezaieken
geniezazkieken
liezaieketen
liezazkieketen
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*iroNOR-NORK saila
ORAINALDIA
dirot
diro
dirogu
dirote

ziroat
zirok
ziroagu
zirotek

zironat
ziron
zironagu
ziroten

IRAGANALDIA
niroen
ziroen
geniroen
ziroten

niroan
ziroan
geniroan
zirotean

nironan
zironan
genironan
zirotenan

ALEGIAZKOA
niro
liro
geniro
lirote

nirok
lirok
genirok
lirotek

niron
liron
geniron
liroten
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Aditz trinkoak
Bost arazori buruz eman zuen Euskaltzaindiak bere iritzia, eta komeni da, hortaz, laburzki aipatzea hori hemen.
1. Adizkera batuak euskara batuko adizkeretarik abiatuz moldatzea.
Puntu hau hiru zentzutan ulertu behar da:
● Euskara batuan onartu ez ziren adizkeren forma alokutiboak ez dira sartu zerrendetan. Adibidez, ekarri aditzaren kasuan -ke morfema agertzen da maizenik Iparraldeko idazle zaharren lanetan,
eta Urtek adizkera alokutiboak eskaintzen dituenean, beti araberako formak eskaintzen dizkigu: ziakharkeat, ziakharzkeat, etab... Adizkera hauek, ordea, ez ziren sartu euskara batuko paradigmetan, eta,
beraz, hemen ere ez dira agertzen dagozkien molde alokutiboak. Arrazoi beragatik euskara batuan
onartu ez ziren adizkera trinkoentzat ez da forma alokutiborik proposatzen. Horregatik daraiogu, nigorra, edo zizekan bezalako adizkerei dagokien formarik ez da kausituko ondoko paradigmetan, aditz
horien paradigma trinkoak ez baitira agertzen euskara batuko zerrendetan. Esan gabe doa, norbaitek
adizkera haiek erabili nahi izanez gero, beti egin ditzakeela, eta dagozkien molde alokutiboak ere,
halaber, beherexeago itxuratzen den jokabide batuaren araberakoak era ditzakeela.
● Proposaturiko formak euskara batuan onetsi formetarik abiatuz eratu dira. Adibidez, dakizkit
adizkera onartua izan bazen, eta ez dakitzat, dakidaz, edo dazkit, adizkera alokutiboa oinarri horretan
eratu da, zki pluralgileari lehentasuna emanez.
● Euskara batuan onartuak izan diren adizkera guztientzat molde alokutiboa proposatu da. Puntu
hau ere eztabaidagarria gertatu da. Alabaina, adizkera trinkoen paradigma edo forma batzuk oso guti
erabiliak dira, eta horrelakoetan jokabidea usarioan finkatzeko biderik ezin aurkituz geratu da batzordea
behin baino gehiagotan. Kontuan izanik, halere, adizkera alokutiboak erregela morfosintaktiko batzuen
bidez sortuak direla, delako erregelak aplikatu dira orduan. Funtsean, alokutiboez kontu eduki gabe
ere, adizkera askoren kasuan gertatu da jadanik hori, adizkera trinkoen paradigmei behatuz berehala
ohart daitekeen bezala. Lehenago bide horretarik ibili behar izan bazuen Euskaltzaindiak, hala-hala
oraingoan ere.

Adizkera trinkoei dagozkien hemengo zerrendak Euskaltzaindiak lehenagotik onartuetan finkatuak dira; bat kendu, ez gaineratu gabe. Duela hogei urte edo, euskara batuan ontzat emandako
oinarrizko adizkera trinkoak, berenaz, forma alokutiboan agertzen dira, beraz, zerrendetan, salbuespenik gabe, eta oinarrizko forma horiek gisa hartan erabiliak izan diren edo izan ez diren, behatu gabe
jokabide alokutiboa hartzen ahal duten neurrian, noski. Haatik, gogoan har bedi adizkera horietatik
batzuk, hala nola, adibidez, eutsi eta ekin aditzei dagozkienak menderagailu batekin (-(e)n eta -(e)la,
bait-, ba-) erabiltzen direla, eta horrelakoetan forma alokutiboek ez dutela tokirik.
●

2. Lehen silabaren forma.
Adizkera alokutiboetako lehen silaban ager daitezkeen aldakuntzeei buruz, hiru puntu bereziki
ikustekoak ziren, elkarri lotuak nolabait, baina azaltzeko berex ematen ditugunak:
- Pertsona indizearen ondoan i-ren sartzea edo ez sartzea: niagok vs nagok edo negok;
- Orainaldian a-ren ordez e onartzea edo ez: n(i)agok vs negok;
- Orainaldiko adizkeretan d- edo z- ematea, aurretik pertsona indizerik ez dagoenean: d(i)agok
vs zagok edo zegok.
Hiru aukerek bazituzten alde onak eta txarrak.
● Lehen puntuari buruz, derragun tradizio zaharrenak eta ekialdeko euskalkienak i-ren onartzera
bultzatzen zutela. Ordea, azken aldiko joera bestelakoa izan da, eta aire arkaikoa hartzen dute gaur
egun, orainalditik kanpo, -i- rekilako formek (nienthorrean, gieundekek). Lapurdiko tradizioan aspaldi
du jadanik, lehen pertsonekin bereziki -i hori ez dela agertzen (Elizanburuk: nagok eta noak), eta ke
-dun formetan, bai eta iraganaldikoetan ere, are lehenagokoa da i gabeko erabilpen hori (Urtek: niagok,
eta niathork baina nengoan, nagokek eta nathorkek). Horiek guztiak gogoan izanik, bai eta sabaikaridura horren lekukotasuna atxiki duten mendebaldeko asko euskalkitan izaten duen itxura berezia ere
(natxabillek, etab.), i gabeko formak sinpleago, eta gaurko egoeran egokiagotzat jo ditu Euskaltzaindiak.
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● Nagok vs negok kontuan, bi erabilerak bizi izanik gaur egun, lehen forma hobetsi du Euskaltzaindiak, eztabadako formari hurbilago baita bestea baino, eta tradizio zaharrenari jarraikirik, bai
ekialdean, eta bai mendebaldean kausitzen baita.

Orainaldian lehen edo bigarren pertsonarik aurrizki gertatzen ez den adizkerentzat, bi parte
ditu Euskaltzaindiak egiten duen proposamenak. Lehenik, d- baztertuz, z-ren aldeko hautua egiten du.
Bigarrenik, z- hobetsirik ere, ez du aukeratzen agertzen ziren bi moldeen artean, biak berdin ontzat
ematen baititu (zagok edo zegok).
●

Zahartasunari begiratuz gero, dia- moldea zen, segurenaz ere lehen tokian heldu zena. Ordea,
aspaldi zabaldu zen *di → *zi aldaketa, eta gaur egun hedatuenak dira z-rekilako formak. Horregatik
hobetsi ditu Euskaltzaindiak azken forma hauek, ber denboran, kasu honetan ere i-ren kentzea onartzen
zuela.
Za- / ze- bikotearen aurrean, haatik, ez du hauturik egin Euskaltzaindiak, bi moldeak maila berean libro utzirik molde paradigmatiko batean (esan nahi baitu, jokabide bat hautatu ondoan hari jarraiki behar zaiola). Lehenaren alde jotzen du Iparraldeko erabilerak, bai eta paradigmaren erregulartasunak ere. Ordea, bigarren moldeak indar handia hartu du euskarak indartsuenik dirauen erdialdeko
euskalkietan, eta maiztasun handieneko adizkera izanik, Euskaltzaindiak ontzat eman du beste forma
hau ere bestearen ondoan.
3. Alokutiboaren pertsona indizea kontsonante batekin bukatzen den aditz erro bati lotzerakoan
zer egiten den.
Hemen hiru bide agertzen ziren nagusiki:
- indize alokutiboa zuzenean lotzea: nabilk (nabil), zakark (dakar), natork (nator) ...;
- e- bat lotura gisa sartzea: nabilek (nabil), zakarreat (dakart), natorren, (nator) ...;
- euskalki batzuetan erroari loturik agertzen den -a- uztea: nabilak (nabil), natorrak (nator).
Kontuan har, bestalde, buruhauste bera iraganeko adizkeretan ere agertzen zela. Zein hauta: zebilnan (eranste zuzena), zebilenan (-e- loturazkoa), zebilanan (-a erroari erantsirik utziz)?
Euskaltzaindiaren hautua -e- loturazkoaren aldekoa izan da.
Egia da 2. pertsonako indizea alokutiboa ez denean (komunztadura sintaktiko zuzenari dagokionean, hots), loturarik ez dela agertzen euskara batuko adizkera arruntetan (darabilk, dakark), baina kontu hauetan, hain zuzen, iduri luke indize alokutiboak jokabide berezia izan dezakeela: niathorrek
ematen zuten bai Leizarragak, bai Ithurryk, eta halakoa da gaur egun ere euskalki askoren jokabidea.
●

● -a- loturazkoaren enplegatzea baztertua izan da, forma zuzenetan aukera hori bazterturik gelditu baitzen euskara batuan (nabil, darabilt eta ez nabila, darabilat).

4. Alokutiboaren pertsona indizea, -z pluralgileari lotzerakoan, ea -z soilik kontuan hartuko den
(eztabadakako formetan bezala) ala -za forma.
Azken arazo hau aski mugatua da, zortzi formatan baizik ez baita agertzen (beti ere euskara
batuko adizkeretarik abiatuz gero, noski): goaz, doaz, gatoz, datoz eta hauei dagozkien iraganaldiko
formak.
Euskaltzaindiak horrelako kasuetan, bai orainaldian, bai iraganaldian, -za forma hobestea erabaki du, alde batetik, hedadura zabalena zuelakoan, eta, beste aldetik, eztabadakako adizkeren oinarria
atxikiz ere horrela egin zitekeela uste izan duelako (pluralgilea -z(a) izanik).
●

5. Indize alokutiboaren tokia indize ergatiboaren eratzean.
Aditz laguntzaileen kasuan bezala, ergatibodun formetan indize alokutiboa beti indize ergatiboaren ezkerraldean ematea hobetsi du Euskaltzaindiak adizkera trinkoentzat ere (zakiagu, beraz, eta
ez zakiguk). Jokabide hau, alokutiboa kasu guztietan ontzat eman du, indize alokutiboa aditz erro kontsonantikoei lotzean ere: zakarreagu eta ez zakarguk.
Salbuespen bakarra, aditz laguntzaileekin bezala, -te 3. pertsonako ergatibo pluralgilea da, haren
kasuan indize alokutiboan eskuin aldean emateko erabaki baitu Euskaltzaindiak: zakitek (eta ez zakiate
edo zakie).
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Egon
NOR bakarreko saila
ORAINALDIA
nago
dago
gaude
daude

nagok
zagok, zegok
gaudek
zaudek, zeudek

nagon
zagon, zegon
gauden
zauden, zeuden

ORAINALDIA [rKE ]
nagoke
dagoke
gaudeke
daudeke

nagokek
zagokek, zegokek
gaudekek
zaudekek, zeudekek

nagoken
zagoken, zegoken
gaudeken
zaudeken, zeudeken

IRAGANALDIA
nengoen
zegoen
geunden
zeuden

nengoan
zegoan
geundean
zeudean

nengonan
zegonan
geundenan
zeudenan

IRAGANALDIA [rKE ]
nengokeen
zegokeen
geundekeen
zeudekeen

nengokean
zegokean
geundekean
zeudekean

nengokenan
zegokenan
geundekenan
zeudekenan

ALEGIAZKOA [rKE ]
nengoke
legoke
geundeke
leudeke

nengokek
legokek
geundekek
leudekek

nengoken
legoken
geundeken
leudeken
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Egon
NOR-NORI saila

ORAINALDIA
nagokio
nagokie
dagokit
dagokio
dagokigu
dagokie
gagozkio
gagozkie
dagozkit
dagozkio
dagozkigu
dagozkie

nagokiok
nagokiek
zagokidak, zegokidak
zagokiok, zegokiok
zagokiguk, zegokiguk
zagokiek, zegokiek
gagozkiok
gagozkiek
zagozkidak, zegozkidak
zagozkiok, zegozkiok
zagozkiguk, zegozkiguk
zagozkiek, zegozkiek

nagokion
nagokien
zagokidan, zegokidan
zagokion, zegokion
zagokigun, zegokigun
zagokien, zegokien
gagozkion
gagozkien
zagozkidan, zegozkidan
zagozkion, zegozkion
zagozkigun, zegozkigun
zagozkien, zegozkien

ORAINALDIA [rKE ]
nagokioke
nagokieke
dagokidake
dagokioke
dagokiguke
dagokieke
gagozkioke
gagozkieke
dagozkidake
dagozkioke
dagozkiguke
dagozkieke

nagokiokek
nagokiekek
zagokidakek, zegokidakek
zagokiokek, zegokiokek
zagokigukek, zegokigukek
zagokiekek, zegokiekek
gagozkiokek
gagozkiekek
zagozkidakek, zegozkidakek
zagozkiokek, zegozkiokek
zagozkigukek, zegozkigukek
zagozkiekek, zegozkiekek

nagokioken
nagokieken
zagokidaken, zegokidaken
zagokioken, zegokioken
zagokiguken, zegokiguken
zagokieken, zegokieken
gagozkioken
gagozkieken
zagozkidaken, zegozkidaken
zagozkioken, zegozkioken
zagozkiguken, zegozkiguken
zagozkieken, zegozkieken

IRAGANALDIA
nengokion
nengokien
zegokidan
zegokion
zegokigun
zegokien
gengozkion
gengozkien
zegozkidan
zegozkion
zegozkigun
zegozkien

nengokioan
nengokiean
zegokidaan
zegokioan
zegokiguan
zegokiean
gengozkioan
gengozkiean
zegozkidaan
zegozkioan
zegozkiguan
zegozkiean

nengokionan
nengokienan
zegokidanan
zegokionan
zegokigunan
zegokienan
gengozkionan
gengozkienan
zegozkidanan
zegozkionan
zegozkigunan
zegozkienan

IRAGANALDIA [rKE ]
nengokiokeen
nengokiekeen
zegokidakeen
zegokiokeen
zegokigukeen
zegokiekeen
gengozkiokeen
gengozkiekeen

nengokiokean
nengokiekean
zegokidakean
zegokiokean
zegokigukean
zegokiekean
gengozkiokean
gengozkiekean

nengokiokenan
nengokiekenan
zegokidakenan
zegokiokenan
zegokigukenan
zegokiekenan
gengozkiokenan
gengozkiekenan
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zegozkidakeen
zegozkiokeen
zegozkigukeen
zegozkiekeen

zegozkidakean
zegozkiokean
zegozkigukean
zegozkiekean

zegozkidakenan
zegozkiokenan
zegozkigukenan
zegozkiekenan

ALEGIAZKOA [rKE ]
nengokioke
nengokieke
legokidake
legokioke
legokiguke
legokieke
gengozkioke
gengozkieke
legozkidake
legozkioke
legozkiguke
legozkieke

nengokiokek
nengokiekek
legokidakek
legokiokek
legokigukek
legokiekek
gengozkiokek
gengozkiekek
legozkidakek
legozkiokek
legozkigukek
legozkiekek

nengokioken
nengokieken
legokidaken
legokioken
legokiguken
legokieken
gengozkioken
gengozkieken
legozkidaken
legozkioken
legozkiguken
legozkieken
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Etorri
NOR bakarreko saila
ORAINALDIA
nator
dator
gatoz
datoz

natorrek
zatorrek, zetorrek
gatozak
zatozak, zetozak

natorren
zatorren, zetorren
gatozan
zatozan, zetozan

ORAINALDIA [rKE ]
natorke
datorke
gatozke
datozke

natorkek
zatorkek, zetorkek
gatozkek
zatozkek, zetozkek

natorken
zatorken, zetorken
gatozken
zatozken, zetozken

IRAGANALDIA
nentorren
zetorren
gentozen
zetozen

nentorrean
zetorrean
gentozaan
zetozaan

nentorrenan
zetorrenan
gentozanan
zetozanan

IRAGANALDIA [rKE ]
nentorkeen
zetorkeen
gentozkeen
zetozkeen

nentorkean
zetorkean
gentozkean
zetozkean

nentorkenan
zetorkenan
gentozkenan
zetozkenan

ALEGIAZKOA [rKE ]
nentorke
letorke
gentozke
letozke

nentorkek
letorkek
gentozkek
letozkek

nentorken
letorken
gentozken
letozken
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Etorri
NOR-NORI saila
ORAINALDIA
natorkio
natorkie
datorkit
datorkio
datorkigu
datorkie
gatozkio
gatozkie
datozkit
datozkio

natorkiok
natorkiek
zatorkidak, zetorkidak
zatorkiok, zetorkiok
zatorkiguk, zetorkiguk
zatorkiek, zetorkiek
gatozkiok
gatozkiek
zatozkidak, zetozkidak
zatozkiok, zetozkiok

natorkion
natorkien
zatorkidan, zetorkidan
zatorkion, zetorkion
zatorkigun, zetorkigun
zatorkien, zetorkien
gatozkion
gatozkien
zatozkidan, zetozkidan
zatozkion, zetozkion

datozkigu
datozkie

zatozkiguk, zetozkiguk
zatozkiek, zetozkiek

zatozkigun, zetozkigun
zatozkien, zetozkien

ORAINALDIA [rKE ]
natorkioke
natorkieke
datorkidake
datorkioke
datorkiguke
datorkieke
gatozkioke
gatozkieke
datozkidake
datozkioke
datozkiguke
datozkieke

natorkiokek
natorkiekek
zatorkidakek, zetorkidakek
zatorkiokek, zetorkiokek
zatorkigukek, zetorkigukek
zatorkiekek, zetorkiekek
gatozkiokek
gatozkiekek
zatozkidakek, zetozkidakek
zatozkiokek, zetozkiokek
zatozkigukek, zetozkigukek
zatozkiekek, zetozkiekek

natorkioken
natorkieken
zatorkidaken, zetorkidaken
zatorkioken, zetorkioken
zatorkiguken, zetorkiguken
zatorkieken, zetorkieken
gatozkioken
gatozkieken
zatozkidaken, zetozkidaken
zatozkioken, zetozkioken
zatozkiguken, zetozkiguken
zatozkieken, zetozkieken

IRAGANALDIA
nentorkion
nentorkien
zetorkidan
zetorkion
zetorkigun
zetorkien
gentozkion
gentozkien
zetozkidan
zetozkion
zetozkigun
zetozkien

nentorkioan
nentorkiean
zetorkidaan
zetorkioan
zetorkiguan
zetorkiean
gentozkioan
gentozkiean
zetozkidaan
zetozkioan
zetozkiguan
zetozkiean

nentorkionan
nentorkienan
zetorkidanan
zetorkionan
zetorkigunan
zetorkienan
gentozkionan
gentozkienan
zetozkidanan
zetozkionan
zetozkigunan
zetozkienan

IRAGANALDIA [rKE ]
nentorkiokeen
nentorkiekeen
zetorkidakeen
zetorkiokeen
zetorkigukeen
zetorkiekeen
gentozkiokeen
gentozkiekeen
zetozkidakeen

nentorkiokean
nentorkiekean
zetorkidakean
zetorkiokean
zetorkigukean
zetorkiekean
gentozkiokean
gentozkiekean
zetozkidakean

nentorkiokenan
nentorkiekenan
zetorkidakenan
zetorkiokenan
zetorkigukenan
zetorkiekenan
gentozkiokenan
gentozkiekenan
zetozkidakenan
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Adizki alokutiboak (hikako moldea)

zetozkiokeen
zetozkigukeen
zetozkiekeen

zetozkiokean
zetozkigukean
zetozkiekean

zetozkiokenan
zetozkigukenan
zetozkiekenan

ALEGIAZKOA [rKE ]
nentorkioke
nentorkieke
letorkidake
letorkioke
letorkiguke
letorkieke
gentozkioke
gentozkieke
letozkidake
letozkioke
letozkiguke
letozkieke

nentorkiokek
nentorkiekek
letorkidakek
letorkiokek
letorkigukek
letorkiekek
gentozkiokek
gentozkiekek
letozkidakek
letozkiokek
letozkigukek
letozkiekek

nentorkioken
nentorkieken
letorkidaken
letorkioken
letorkiguken
letorkieken
gentozkioken
gentozkieken
letozkidaken
letozkioken
letozkiguken
letozkieken

Adizki alokutiboak (hikako moldea)
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Ibili
NOR bakarreko saila
ORAINALDIA
nabil
dabil
gabiltza
dabiltza

nabilek
zabilek, zebilek
gabiltzak
zabiltzak, zebiltzak

nabilen
zabilen, zebilen
gabiltzan
zabiltzan, zebiltzan

ORAINALDIA [rKE ]
nabilke
dabilke
gabilzke
dabilzke

nabilkek
zabilkek, zebilkek
gabilzkek
zabilzkek, zebilzkek

nabilken
zabilken, zebilken
gabilzken
zabilzken, zebilzken

IRAGANALDIA
nenbilen
zebilen
genbiltzan
zebiltzan

nenbilean
zebilean
genbiltzaan
zebiltzaan

nenbilenan
zebilenan
genbiltzanan
zebiltzanan

IRAGANALDIA [rKE ]
nenbilkeen
zebilkeen
genbilzkeen
zebilzkeen

nenbilkean
zebilkean
genbilzkean
zebilzkean

nenbilkenan
zebilkenan
genbilzkenan
zebilzkenan

ALEGIAZKOA [rKE ]
nenbilke
lebilke
genbilzke
lebilzke

nenbilkek
lebilkek
genbilzkek
lebilzkek

nenbilken
lebilken
genbilzken
lebilzken
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Adizki alokutiboak (hikako moldea)

Ibili
NOR-NORI saila

ORAINALDIA
nabilkio
nabilkie
dabilkit
dabilkio
dabilkigu
dabilkie
gabilzkio
gabilzkie
dabilzkit
dabilzkio
dabilzkigu
dabilzkie

nabilkiok
nabilkiek
zabilkidak, zebilkidak
zabilkiok, zebilkiok
zabilkiguk, zebilkiguk
zabilkiek, zebilkiek
gabilzkiok
gabilzkiek
zabilzkidak, zebilzkidak
zabilzkiok, zebilzkiok
zabilzkiguk, zebilzkiguk
zabilzkiek, zebilzkiek

nabilkion
nabilkien
zabilkidan, zebilkidan
zabilkion, zebilkion
zabilkigun, zebilkigun
zabilkien, zebilkien
gabilzkion
gabilzkien
zabilzkidan, zebilzkidan
zabilzkion, zebilzkion
zabilzkigun, zebilzkigun
zabilzkien, zebilzkien

ORAINALDIA [rKE ]
nabilkioke
nabilkieke
dabilkidake
dabilkioke
dabilkiguke
dabilkieke
gabilzkioke
gabilzkieke
dabilzkidake
dabilzkioke
dabilzkiguke
dabilzkieke

nabilkiokek
nabilkiekek
zabilkidakek, zebilkidakek
zabilkiokek, zebilkiokek
zabilkigukek, zebilkigukek
zabilkiekek, zebilkiekek
gabilzkiokek
gabilzkiekek
zabilzkidakek, zebilzkidakek
zabilzkiokek, zebilzkiokek
zabilzkigukek, zebilzkigukek
zabilzkiekek, zebilzkiekek

nabilkioken
nabilkieken
zabilkidaken, zebilkidaken
zabilkioken, zebilkioken
zabilkiguken, zebilkiguken
zabilkieken, zebilkieken
gabilzkioken
gabilzkieken
zabilzkidaken, zebilzkidaken
zabilzkioken, zebilzkioken
zabilzkiguken, zebilzkiguken
zabilzkieken, zebilzkieken

IRAGANALDIA
nenbilkion
nenbilkien
zebilkidan
zebilkion
zebilkigun
zebilkien
genbilzkion
genbilzkien
zebilzkidan
zebilzkion
zebilzkigun
zebilzkien

nenbilkioan
nenbilkiean
zebilkidaan
zebilkioan
zebilkiguan
zebilkiean
genbilzkioan
genbilzkiean
zebilzkidaan
zebilzkioan
zebilzkiguan
zebilzkiean

nenbilkionan
nenbilkienan
zebilkidanan
zebilkionan
zebilkigunan
zebilkienan
genbilzkionan
genbilzkienan
zebilzkidanan
zebilzkionan
zebilzkigunan
zebilzkienan

IRAGANALDIA [rKE ]
nenbilkiokeen
nenbilkiekeen
zebilkidakeen
zebilkiokeen
zebilkigukeen
zebilkiekeen
genbilzkiokeen
genbilzkiekeen

nenbilkiokean
nenbilkiekean
zebilkidakean
zebilkiokean
zebilkigukean
zebilkiekean
genbilzkiokean
genbilzkiekean

nenbilkiokenan
nenbilkiekenan
zebilkidakenan
zebilkiokenan
zebilkigukenan
zebilkiekenan
genbilzkiokenan
genbilzkiekenan

Adizki alokutiboak (hikako moldea)
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zebilzkidakeen
zebilzkiokeen
zebilzkigukeen
zebilzkiekeen

zebilzkidakean
zebilzkiokean
zebilzkigukean
zebilzkiekean

zebilzkidakenan
zebilzkiokenan
zebilzkigukenan
zebilzkiekenan

ALEGIAZKOA [rKE ]
nenbilkioke
nenbilkieke
lebilkidake
lebilkioke
lebilkiguke
lebilkieke
genbilzkioke
genbilzkieke
lebilzkidake
lebilzkioke
lebilzkiguke
lebilzkieke

nenbilkiokek
nenbilkiekek
lebilkidakek
lebilkiokek
lebilkigukek
lebilkiekek
genbilzkiokek
genbilzkiekek
lebilzkidakek
lebilzkiokek
lebilzkigukek
lebilzkiekek

nenbilkioken
nenbilkieken
lebilkidaken
lebilkioken
lebilkiguken
lebilkieken
genbilzkioken
genbilzkieken
lebilzkidaken
lebilzkioken
lebilzkiguken
lebilzkieken
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Adizki alokutiboak (hikako moldea)

Joan
NOR bakarreko saila
ORAINALDIA
noa
doa
goaz
doaz

noak
zoak
goazak
zoazak

noan
zoan
goazan
zoazan

ORAINALDIA [rKE ]
noake
doake
goazke
doazke

noakek
zoakek
goazkek
zoazkek

noaken
zoaken
goazken
zoazken

IRAGANALDIA
nindoan
zihoan
gindoazen
zihoazen

nindoaan
zihoaan
gindoazaan
zihoazaan

nindoanan
zihoanan
gindoazanan
zihoazanan

IRAGANALDIA [rKE ]
nindoakeen
zihoakeen
gindoazkeen
zihoazkeen

nindoakean
zihoakean
gindoazkean
zihoazkean

nindoakenan
zihoakenan
gindoazkenan
zihoazkenan

ALEGIAZKOA [rKE ]
nindoake
lihoake
gindoazke
lihoazke

nindoakek
lihoakek
gindoazkek
lihoazkek

nindoaken
lihoaken
gindoazken
lihoazken

Adizki alokutiboak (hikako moldea)
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Joan
NOR-NORI saila

ORAINALDIA
noakio
noakie
d(ih)oakit
d(ih)oakio
d(ih)oakigu
d(ih)oakie
goazkio
goazkie
d(ih)oazkit
d(ih)oazkio
d(ih)oazkigu
d(ih)oazkie

noakiok
noakiek
z(ih)oakidak
z(ih)oakiok
z(ih)oakiguk
z(ih)oakiek
goazkiok
goazkiek
z(ih)oazkidak
z(ih)oazkiok
z(ih)oazkiguk
z(ih)oazkiek

noakion
noakien
z(ih)oakidan
z(ih)oakion
z(ih)oakigun
z(ih)oakien
goazkion
goazkien
z(ih)oazkidan
z(ih)oazkion
z(ih)oazkigun
z(ih)oazkien

ORAINALDIA [rKE ]
noakioke
noakieke
d(ih)oakidake
d(ih)oakioke
d(ih)oakiguke
d(ih)oakieke
goazkioke
goazkieke
d(ih)oazkidake
d(ih)oazkioke
d(ih)oazkiguke
d(ih)oazkieke

noakiokek
noakiekek
z(ih)oakidakek
z(ih)oakiokek
z(ih)oakigukek
z(ih)oakiekek
goazkiokek
goazkiekek
z(ih)oazkidakek
z(ih)oazkiokek
z(ih)oazkigukek
z(ih)oazkiekek

noakioken
noakieken
z(ih)oakidaken
z(ih)oakioken
z(ih)oakiguken
z(ih)oakieken
goazkioken
goazkieken
z(ih)oazkidaken
z(ih)oazkioken
z(ih)oazkiguken
z(ih)oazkieken

IRAGANALDIA
nindoakion
nindoakien
zihoakidan
zihoakion
zihoakigun
zihoakien
gindoazkion
gindoazkien
zihoazkidan
zihoazkion
zihoazkigun
zihoazkien

nindoakioan
nindoakiean
zihoakidaan
zihoakioan
zihoakiguan
zihoakiean
gindoazkioan
gindoazkiean
zihoazkidaan
zihoazkioan
zihoazkiguan
zihoazkiean

nindoakionan
nindoakienan
zihoakidanan
zihoakionan
zihoakigunan
zihoakienan
gindoazkionan
gindoazkienan
zihoazkidanan
zihoazkionan
zihoazkigunan
zihoazkienan

IRAGANALDIA [rKE ]
nindoakiokeen
nindoakiekeen
zihoakidakeen
zihoakiokeen
zihoakigukeen
zihoakiekeen
gindoazkiokeen
gindoazkiekeen

nindoakiokean
nindoakiekean
zihoakidakean
zihoakiokean
zihoakigukean
zihoakiekean
gindoazkiokean
gindoazkiekean

nindoakiokenan
nindoakiekenan
zihoakidakenan
zihoakiokenan
zihoakigukenan
zihoakiekenan
gindoazkiokenan
gindoazkiekenan
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Adizki alokutiboak (hikako moldea)

zihoazkidakeen
zihoazkiokeen
zihoazkigukeen
zihoazkiekeen

zihoazkidakean
zihoazkiokean
zihoazkigukean
zihoazkiekean

zihoazkidakenan
zihoazkiokenan
zihoazkigukenan
zihoazkiekenan

ALEGIAZKOA [rKE ]
nindoakioke
nindoakieke
lihoakidake
lihoakioke
lihoakiguke
lihoakieke
gindoazkioke
gindoazkieke
lihoazkidake
lihoazkioke
lihoazkiguke
lihoazkieke

nindoakiokek
nindoakiekek
lihoakidakek
lihoakiokek
lihoakigukek
lihoakiekek
gindoazkiokek
gindoazkiekek
lihoazkidakek
lihoazkiokek
lihoazkigukek
lihoazkiekek

nindoakioken
nindoakieken
lihoakidaken
lihoakioken
lihoakiguken
lihoakieken
gindoazkioken
gindoazkieken
lihoazkidaken
lihoazkioken
lihoazkiguken
lihoazkieken

Adizki alokutiboak (hikako moldea)
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Atxeki
NOR-NORI saila
ORAINALDIA
natxekio
natxekie
datxekit
datxekio
datxekigu
datxekie
gatxezkio
gatxezkie
datxezkit
datxezkio
datxezkigu
datxezkie

natxekiok
natxekiek
zatxekidak, zetxekidak
zatxekiok, zetxekiok
zatxekiguk, zetxekiguk
zatxekiek, zetxekiek
gatxezkiok
gatxezkiek
zatxezkidak, zetxezkidak
zatxezkiok, zetxezkiok
zatxezkiguk, zetxezkiguk
zatxezkiek, zetxezkiek

natxekion
natxekien
zatxekidan, zetxekidan
zatxekion, zetxekion
zatxekigun, zetxekigun
zatxekien, zetxekien
gatxezkion
gatxezkien
zatxezkidan, zetxezkidan
zatxezkion, zetxezkion
zatxezkigun, zetxezkigun
zatxezkien, zetxezkien

IRAGANALDIA
nentxekion
nentxekien
zetxekidan
zetxekion
zetxekigun
zetxekien
gentxezkion
gentxezkien
zetxezkidan
zetxezkion
zetxezkigun
zetxezkien

nentxekioan
nentxekiean
zetxekidaan
zetxekioan
zetxekiguan
zetxekiean
gentxezkioan
gentxezkiean
zetxezkidaan
zetxezkioan
zetxezkiguan
zetxezkiean

nentxekionan
nentxekienan
zetxekidanan
zetxekionan
zetxekigunan
zetxekienan
gentxezkionan
gentxezkienan
zetxezkidanan
zetxezkionan
zetxezkigunan
zetxezkienan

ALEGIAZKOA [rKE ]
nentxekioke
nentxekieke
letxekidake
letxekioke
letxekiguke
letxekieke
gentxezkioke
gentxezkieke
letxezkidake
letxezkioke
letxezkiguke
letxezkieke

nentxekiokek
nentxekiekek
letxekidakek
letxekiokek
letxekigukek
letxekiekek
gentxezkiokek
gentxezkiekek
letxezkidakek
letxezkiokek
letxezkigukek
letxezkiekek

nentxekioken
nentxekieken
letxekidaken
letxekioken
letxekiguken
letxekieken
gentxezkioken
gentxezkieken
letxezkidaken
letxezkioken
letxezkiguken
letxezkieken
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Adizki alokutiboak (hikako moldea)

Jarraiki (Jarraitu)
NOR-NORI saila
ORAINALDIA
narraio
narraie
darrait
darraio
darraigu
darraie
garraizkio
garraizkie
darraizkit
darraizkio
darraizkigu
darraizkie

narraiok
narraiek
zarraidak, zerraidak
zarraiok, zerraiok
zarraiguk, zerraiguk
zarraiek, zerraiek
garraizkiok
garraizkiek
zarraizkidak, zerraizkidak
zarraizkiok, zerraizkiok
zarraizkiguk, zerraizkiguk
zarraizkiek, zerraizkiek

narraion
narraien
zarraidan, zerraidan
zarraion, zerraion
zarraigun, zerraigun
zarraien, zerraien
garraizkion
garraizkien
zarraizkidan, zerraizkidan
zarraizkion, zerraizkion
zarraizkigun, zerraizkigun
zarraizkien, zerraizkien

IRAGANALDIA
ninderraion
ninderraien
zerraidan
zerraion
zerraigun
zerraien
ginderrazkion
ginderrazkien
zerraizkidan
zerraizkion
zerraizkigun
zerraizkien

ninderraioan
ninderraiean
zerraidaan
zerraioan
zerraiguan
zerraiean
ginderrazkioan
ginderrazkiean
zerraizkidaan
zerraizkioan
zerraizkiguan
zerraizkiean

ninderraionan
ninderraienan
zerraidanan
zerraionan
zerraigunan
zerraienan
ginderrazkionan
ginderrazkienan
zerraizkidanan
zerraizkionan
zerraizkigunan
zerraizkienan

ALEGIAZKOA [rKE ]
ninderraioke
ninderraieke
lerraidake
lerraioke
lerraiguke
lerraieke
ginderrazkioke
ginderraizkieke
lerraizkidake
lerraizkioke
lerraizkiguke
lerraizkieke

ninderraiokek
ninderraiekek
lerraidakek
lerraiokek
lerraigukek
lerraiekek
ginderrazkiokek
ginderraizkiekek
lerraizkidakek
lerraizkiokek
lerraizkigukek
lerraizkiekek

ninderraioken
ninderraieken
lerraidaken
lerraioken
lerraiguken
lerraieken
ginderrazkioken
ginderraizkieken
lerraizkidaken
lerraizkioken
lerraizkiguken
lerraizkieken

Adizki alokutiboak (hikako moldea)
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Ekin
NOR-NORI saila
ORAINALDIA
nakio
nakie
dakio
dakie
gakizkio
gakizkie
dakizkio
dakizkie

nakiok
nakiek
zakiok, zekiok
zakiek, zekiek
gakizkiok
gakizkiek
zakizkiok, zekizkiok
zakizkiek, zekizkiek

nakion
nakien
zakion, zekion
zakien, zekien
gakizkion
gakizkien
zakizkion, zekizkion
zakizkien, zekizkien

IRAGANALDIA
nenkion
nenkien
zekion
zekien
genkizkion
genkizkien
zekizkion
zekizkien

nenkioan
nenkiean
zekioan
zekiean
genkizkioan
genkizkiean
zekizkioan
zekizkiean

nenkionan
nenkienan
zekionan
zekienan
genkizkionan
genkizkienan
zekizkionan
zekizkienan

ALEGIAZKOA [rKE ]
nenkioke
nenkieke
lekioke
lekieke
genkizkioke
genkizkieke
lekizkioke
lekizkieke

nenkiokek
nenkiekek
lekiokek
lekiekek
genkizkiokek
genkizkiekek
lekizkiokek
lekizkiekek

nenkioken
nenkieken
lekioken
lekieken
genkizkioken
genkizkieken
lekizkioken
lekizkieken
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Adizki alokutiboak (hikako moldea)

Jari(n), Jario, Jariatu
NOR-NORI saila
ORAINALDIA
darit
dario
darigu
darie
darizkit
darizkio
darizkigu
darizkie

zaridak, zeridak
zariok, zeriok
zariguk, zeriguk
zariek, zeriek
zarizkidak, zerizkidak
zarizkiok, zerizkiok,
zarizkiguk, zerizkiguk
zarizkiek, zerizkiek

zaridan, zeridan
zarion, zerion
zarigun, zerigun
zarien, zerien
zarizkidan, zerizkidan
zarizkion, zerizkion
zarizkigun, zerizkigun
zarizkien, zerizkien

IRAGANALDIA
zeridan
zerion
zerigun
zerien
zerizkidan
zerizkion
zerizkigun
zerizkien

zeridaan
zerioan
zeriguan
zeriean
zerizkidaan
zerizkioan
zerizkiguan
zerizkiean

zeridanan
zerionan
zerigunan
zerienan
zerizkidanan
zerizkionan
zerizkigunan
zerizkienan

ALEGIAZKOA [rKE ]
leridake
lerioke
leriguke
lerieke
lerizkidake
lerizkioke
lerizkiguke
lerizkieke

leridakek
leriokek
lerigukek
leriekek
lerizkidakek
lerizkiokek
lerizkigukek
lerizkiekek

leridaken
lerioken
leriguken
lerieken
lerizkidaken
lerizkioken
lerizkiguken
lerizkieken

Adizki alokutiboak (hikako moldea)
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Etzan
NOR bakarreko saila
ORAINALDIA
natza
datza
gautza
dautza

natzak
zatzak, zetzak
gautzak
zautzak, zeutzak

natzan
zatzan, zetzan
gautzan
zautzan, zeutzan

IRAGANALDIA
nentzan
zetzan
geuntzan
zeutzan

nentzaan
zetzaan
geuntzaan
zeutzaan

nentzanan
zetzanan
geuntzanan
zeutzanan

ALEGIAZKOA [rKE ]
nentzake
letzake
geuntzake
leutzake

nentzakek
letzakek
geuntzakek
leutzakek

nentzaken
letzaken
geuntzaken
leutzaken
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Adizki alokutiboak (hikako moldea)

Adizkera trinko alokutiboak: hikako forma ergatibodunak
Eduki
NOR-NORK saila
ORAINALDIA
nauka
naukate
daukat
dauka
daukagu
daukate
gauzka
gauzkate
dauzkat
dauzka
dauzkagu
dauzkate

naukak
naukatek
zaukaat, zeukaat
zaukak, zeukak
zaukaagu, zeukaagu
zaukatek, zeukatek
gauzkak
gauzkatek
zauzkaat, zeuzkaat
zauzkak, zeuzkak
zauzkaagu, zeuzkaagu
zauzkatek, zeuzkatek

naukan
naukaten
zaukanat, zeukanat
zaukan, zeukan
zaukanagu, zeukanagu
zaukaten, zeukaten
gauzkan
gauzkaten
zauzkanat, zeuzkanat
zauzkan, zeuzkan
zauzkanagu, zeuzkanagu
zauzkaten, zeuzkaten

IRAGANALDIA
nindukan
nindukaten
neukan
zeukan
geneukan
zeukaten
ginduzkan
ginduzkaten
neuzkan
zeuzkan
geneuzkan
zeuzkaten

nindukaan
nindukatean
neukaan
zeukaan
geneukaan
zeukatean
ginduzkaan
ginduzkatean
neuzkaan
zeuzkaan
geneuzkaan
zeuzkatean

nindukanan
nindukatenan
neukanan
zeukanan
geneukanan
zeukatenan
ginduzkanan
ginduzkatenan
neuzkanan
zeuzkanan
geneuzkanan
zeuzkatenan

ALEGIAZKOA [rKE ]
nindukake
nindukakete
neukake
leukake
geneukake
leukakete
ginduzkake
ginduzkakete
neuzkake
leuzkake
geneuzkake
leuzkakete

nindukakek
nindukaketek
neukakek
leukakek
geneukakek
leukaketek
ginduzkakek
ginduzkaketek
neuzkakek
leuzkakek
geneuzkakek
leuzkaketek

nindukaken
nindukaketen
neukaken
leukaken
geneukaken
leukaketen
ginduzkaken
ginduzkaketen
neuzkaken
leuzkaken
geneuzkaken
leuzkaketen

Adizki alokutiboak (hikako moldea)
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Ekarri
NOR-NORK saila
ORAINALDIA
nakar
nakarte
dakart
dakar
dakargu
dakarte
gakartza
gakartzate
dakartzat
dakartza
dakartzagu
dakartzate

nakarrek
nakartek
zakarreat, zekarreat
zakarrek, zekarrek
zakarreagu, zekarreagu
zakartek, zekartek
gakartzak
gakartzatek
zakartzaat, zekartzaat
zakartzak, zekartzak
zakartzaagu, zekartzaagu
zakartzatek, zekartzatek

nakarren
nakarten
zakarrenat, zekarrenat
zakarren, zekarren
zakarrenagu, zekarrenagu
zakarten, zekarten
gakartzan
gakartzaten
zakartzanat, zekartzanat
zakartzan, zekartzan
zakartzanagu, zekartzanagu
zakartzaten, zekartzaten

IRAGANALDIA
nindekarren
nindekarten
nekarren
zekarren
genekarren
zekarten
gindekartzan
gindekartzaten
nekartzan
zekartzan
genekartzan
zekartzaten

nindekarrean
nindekartean
nekarrean
zekarrean
genekarrean
zekartean
gindekartzaan
gindekartzatean
nekartzaan
zekartzaan
genekartzaan
zekartzatean

nindekarrenan
nindekartenan
nekarrenan
zekarrenan
genekarrenan
zekartenan
gindekartzanan
gindekartzatenan
nekartzanan
zekartzanan
genekartzanan
zekartzatenan
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Adizki alokutiboak (hikako moldea)

Ekarri
NOR-NORI-NORK saila
ORAINALDIA
dakarkit
dakarzkit
dakarkidate
dakarzkidate
dakarkiot
dakarzkiot
dakarkio
dakarzkio
dakarkiogu
dakarzkiogu
dakarkiote
dakarzkiote
dakarkigu
dakarzkigu
dakarkigute
dakarzkigute
dakarkiet
dakarzkiet
dakarkie
dakarzkie
dakarkiegu
dakarzkiegu
dakarkiete
dakarzkiete

zakarkidak, zekarkidak
zakarzkidak, zekarzkidak
zakarkidatek, zekarkidatek
zakarzkidatek, zekarzkidatek
zakarkioat, zekarkioat
zakarzkioat, zekarzkioat
zakarkiok, zekarkiok
zakarzkiok, zekarzkiok
zakarkioagu, zekarkioagu
zakarzkioagu, zekarzkioagu
zakarkiotek, zekarkiotek
zakarzkiotek, zekarzkiotek
zakarkiguk, zekarkiguk
zakarzkiguk, zekarzkiguk
zakarkigutek, zekarkigutek
zakarzkigutek, zekarzkigutek
zakarkieat, zekarkieat
zakarzkieat, zekarzkieat
zakarkiek, zekarkiek
zakarzkiek, zekarzkiek
zakarkieagu, zekarkieagu
zakarzkieagu, zekarzkieagu
zakarkietek, zekarkietek
zakarzkietek, zekarzkietek

zakarkidan, zekarkidan
zakarzkidan, zekarzkidan
zakarkidaten, zekarkidaten
zakarzkidaten, zekarzkidaten
zakarkionat, zekarkionat
zakarzkionat, zekarzkionat
zakarkion, zekarkion
zakarzkion, zekarzkion
zakarkionagu, zekarkionagu
zakarzkionagu, zekarzkionagu
zakarkioten, zekarkioten
zakarzkioten, zekarzkioten
zakarkigun, zekarkigun
zakarzkigun, zekarzkigun
zakarkiguten, zekarkiguten
zakarzkiguten, zekarzkiguten
zakarkienat, zekarkienat
zakarzkienat, zekarzkienat
zakarkien, zekarkien
zakarzkien, zekarzkien
zakarkienagu, zekarkienagu
zakarzkienagu, zekarzkienagu
zakarkieten, zekarkieten
zakarzkieten, zekarzkieten

IRAGANALDIA
zekarkidan
zekarzkidan
zekarkidaten
zekarzkidaten
nekarkion
nekarzkion
zekarkion
zekarzkion
genekarkion
genekarzkion
zekarkioten
zekarzkioten
zekarkigun
zekarzkigun
zekarkiguten
zekarzkiguten
nekarkien
nekarzkien
zekarkien
zekarzkien
genekarkien
genekarzkien
zekarkieten
zekarzkieten

zekarkidaan
zekarzkidaan
zekarkidatean
zekarzkidatean
nekarkioan
nekarzkioan
zekarkioan
zekarzkioan
genekarkioan
genekarzkioan
zekarkiotean
zekarzkiotean
zekarkiguan
zekarzkiguan
zekarkigutean
zekarzkigutean
nekarkiean
nekarzkiean
zekarkiean
zekarzkiean
genekarkiean
genekarzkiean
zekarkietean
zekarzkietean

zekarkidanan
zekarzkidanan
zekarkidatenan
zekarzkidatenan
nekarkionan
nekarzkionan
zekarkionan
zekarzkionan
genekarkionan
genekarzkionan
zekarkiotenan
zekarzkiotenan
zekarkigunan
zekarzkigunan
zekarkigutenan
zekarzkigutenan
nekarkienan
nekarzkienan
zekarkienan
zekarzkienan
genekarkienan
genekarzkienan
zekarkietenan
zekarzkietenan

Adizki alokutiboak (hikako moldea)
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Eraman
NOR-NORK saila
ORAINALDIA
narama
naramate
daramat
darama
daramagu
daramate
garamatza
garamatzate
daramatzat
daramatza
daramatzagu
daramatzate

naramak
naramatek
zaramaat, zeramaat
zaramak, zeramak
zaramaagu, zeramaagu
zaramatek, zeramatek
garamatzak
garamatzatek
zaramatzaat, zeramatzaat
zaramatzak, zeramatzak
zaramatzaagu, zeramatzaagu
zaramatzatek, zeramatzatek

naraman
naramaten
zaramanat, zeramanat
zaraman, zeraman
zaramanagu, zeramanagu
zaramaten, zeramaten
garamatzan
garamatzaten
zaramatzanat, zeramatzanat
zaramatzan, zeramatzan
zaramatzanagu, zeramatzanagu
zaramatzaten, zeramatzaten

IRAGANALDIA
ninderaman
ninderamaten
neraman
zeraman
generaman
zeramaten
ginderamatzan
ginderamatzaten
neramatzan
zeramatzan
generamatzan
zeramatzaten

ninderamaan
ninderamatean
neramaan
zeramaan
generamaan
zeramatean
ginderamatzaan
ginderamatzatean
neramatzaan
zeramatzaan
generamatzaan
zeramatzatean

ninderamanan
ninderamatenan
neramanan
zeramanan
generamanan
zeramatenan
ginderamatzanan
ginderamatzatenan
neramatzanan
zeramatzanan
generamatzanan
zeramatzatenan
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Adizki alokutiboak (hikako moldea)

Eraman
NOR-NORI-NORK saila
ORAINALDIA
daramakit
daramazkit
daramakidate
daramazkidate
daramakiot
daramazkiot
daramakio
daramazkio
daramakiogu
daramazkiogu
daramakiote
daramazkiote
daramakigu
daramazkigu
daramakigute
daramazkigute
daramakiet
daramazkiet
daramakie
daramazkie
daramakiegu
daramazkiegu
daramakiete
daramazkiete

zaramakiat, zeramakiat
zaramazkiat, zeramazkiat
zaramakidatek, zeramakidatek
zaramazkidatek, zeramazkidatek
zaramakioat, zeramakioat
zaramazkioat, zeramazkioat
zaramakiok, zeramakiok
zaramazkiok, zeramazkiok
zaramakioagu, zeramakioagu
zaramazkioagu, zeramazkioagu
zaramakiotek, zeramakiotek
zaramazkiotek, zeramazkiotek
zaramakiagu, zeramakiagu
zaramazkiagu, zeramazkiagu
zaramakigutek, zeramakigutek
zaramazkigutek, zeramazkigutek
zaramakieat, zeramakieat
zaramazkieat, zeramazkieat
zaramakiek, zeramakiek
zaramazkiek, zeramazkiek
zaramakieagu, zeramakieagu
zaramazkieagu, zeramazkieagu
zaramakietek, zeramakietek
zaramazkietek, zeramazkietek

zaramakinat, zeramakinat
zaramazkinat, zeramazkinat
zaramakidaten, zeramakidaten
zaramazkidaten, zeramazkidaten
zaramakionat, zeramakionat
zaramazkionat, zeramazkionat
zaramakion, zeramakion
zaramazkion, zeramazkion
zaramakionagu, zeramakionagu
zaramazkionagu, zeramazkionagu
zaramakioten, zeramakioten
zaramazkioten, zeramazkioten
zaramakinagu, zeramakinagu
zaramazkinagu, zeramazkinagu
zaramakiguten, zeramakiguten
zaramakizguten, zeramazkiguten
zaramakienat, zeramakienat
zaramazkienat, zeramazkienat
zaramakien, zeramakien
zaramazkien, zeramazkien
zaramakienagu, zeramakienagu
zaramazkienagu, zeramazkienagu
zaramakieten, zeramakieten
zaramazkieten, zeramazkieten

IRAGANALDIA
zeramakidan
zeramazkidan
zeramakidaten
zeramazkidaten
neramakion
neramazkion
zeramakion
zeramazkion
generamakion
generamazkion
zeramakioten
zeramazkioten
zeramakigun
zeramazkigun
zeramakiguten
zeramazkiguten
neramakien
neramazkien
zeramakien
zeramazkien
generamakien
generamazkien
zeramakieten
zeramazkieten

zeramakidaan
zeramazkidaan
zeramakidatean
zeramazkidatean
neramakioan
neramazkioan
zeramakioan
zeramazkioan
generamakioan
generamazkioan
zeramakiotean
zeramazkiotean
zeramakiguan
zeramazkiguan
zeramakigutean
zeramazkigutean
neramakiean
neramazkiean
zeramakiean
zeramazkiean
generamakiean
generamazkiean
zeramakietean
zeramazkietean

zeramakidanan
zeramazkidanan
zeramakidatenan
zeramazkidatenan
neramakionan
neramazkionan
zeramakionan
zeramazkionan
generamakionan
generamazkionan
zeramakiotenan
zeramazkiotenan
zeramakigunan
zeramazkigunan
zeramakigutenan
zeramazkigutenan
neramakienan
neramazkienan
zeramakienan
zeramazkienan
generamakienan
generamazkienan
zeramakietenan
zeramazkietenan

Adizki alokutiboak (hikako moldea)
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Erabili
NOR-NORK saila
ORAINALDIA
narabil
narabilte
darabilt
darabil
darabilgu
darabilte
garabiltza
garabiltzate
darabiltzat
darabiltza
darabiltzagu
darabiltzate

narabilek
narabiltek
zarabileat, zerabileat
zarabilek, zerabilek
zarabileagu, zerabileagu
zarabiltek, zerabiltek
garabiltzak
garabiltzatek
zarabiltzaat, zerabiltzaat
zarabiltzak, zerabiltzak
zarabiltzaagu, zerabiltzaagu
zarabiltzatek, zerabiltzatek

narabilen
narabilten
zarabilenat, zerabilenat
zarabilen, zerabilen
zarabilenagu, zerabilenagu
zarabilten, zerabilten
garabiltzan
garabiltzaten
zarabiltzanat, zerabiltzanat
zarabiltzan, zerabiltzan
zarabiltzanagu, zerabiltzanagu
zarabiltzaten, zerabiltzaten

IRAGANALDIA
ninderabilen
ninderabilten
nerabilen
zerabilten
generabilen
zerabilen
ginderabiltzan
ginderabiltzaten
nerabiltzan
zerabiltzan
generabiltzan
zerabiltzaten

ninderabilean
ninderabiltean
nerabilean
zerabiltean
generabilean
zerabilean
ginderabiltzaan
ginderabiltzatean
nerabiltzaan
zerabiltzaan
generabiltzaan
zerabiltzatean

ninderabilenan
ninderabiltenan
nerabilenan
zerabiltenan
generabilenan
zerabilenan
ginderabiltzanan
ginderabiltzatenan
nerabiltzanan
zerabiltzanan
generabiltzanan
zerabiltzatenan
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Adizki alokutiboak (hikako moldea)

Erabili
NOR-NORI-NORK saila
ORAINALDIA
darabilkit
darabilzkit
darabilkidate
darabilzkidate
darabilkiot
darabilzkiot
darabilkio
darabilzkio
darabilkiogu
darabilzkiogu
darabilkiote
darabilzkiote
darabilkigu
darabilzkigu
darabilkigute
darabilzkigute
darabilkiet
darabilzkiet
darabilkie
darabilzkie
darabilkiegu
darabilzkiegu
darabilkiete
darabilzkiete

zarabilkiat, zerabilkiat
zarabilzkiat, zerabilzkiat
zarabilkidatek, zerabilkidatek
zarabilzkidatek, zerabilzkidatek
zarabilkioat, zerabilkioat
zarabilzkioat, zerabilzkioat
zarabilkiok, zerabilkiok
zarabilzkiok, zerabilzkiok
zarabilkioagu, zerabilkioagu
zarabilzkioagu, zerabilzkioagu
zarabilkiotek, zerabilkiotek
zarabilzkiotek, zerabilzkiotek
zarabilkiagu, zerabilkiagu
zarabilzkiagu, zerabilzkiagu
zarabilkigutek, zerabilkigutek
zarabilzkigutek, zerabilzkigutek
zarabilkieat, zerabilkieat
zarabilzkieat, zerabilzkieat
zarabilkiek, zerabilkiek
zarabilzkiek, zerabilzkiek
zarabilkieagu, zerabilkieagu
zarabilzkieagu, zerabilzkieagu
zarabilkietek, zerabilkietek
zarabilzkietek, zerabilzkietek

zarabilkinat, zerabilkinat
zarabilzkinat, zerabilzkinat
zarabilkidaten, zerabilkidaten
zarabilzkidaten, zerabilzkidaten
zarabilkionat, zerabilkionat
zarabilzkionat, zerabilzkionat
zarabilkion, zerabilkion
zarabilzkion, zerabilzkion
zarabilkionagu, zerabilkionagu
zarabilzkionagu, zerabilzkionagu
zarabilkioten, zerabilkioten
zarabilzkioten, zerabilzkioten
zarabilkinagu, zerabilkinagu
zarabilzkinagu, zerabilzkinagu
zarabilkiguten, zerabilkiguten
zarabilzkiguten, zerabilzkiguten
zarabilkienat, zerabilkienat
zarabilzkienat, zerabilzkienat
zarabilkien, zerabilkien
zarabilzkien, zerabilzkien
zarabilkienagu, zerabilkienagu
zarabilzkienagu, zerabilzkienagu
zarabilkieten, zerabilkieten
zarabilzkieten, zerabilzkieten

IRAGANALDIA
zerabilkidan
zerabilzkidan
zerabilkidaten
zerabilzkidaten
nerabilkion
nerabilzkion
zerabilkion
zerabilzkion
generabilkion
generabilzkion
zerabilkion
zerabilzkion
zerabilkigun
zerabilzkigun
zerabilkiguten
zerabilzkiguten
nerabilkien
nerabilzkien
zerabilkien
zerabilzkien
generabilkien
generabilzkien
zerabilkien
zerabilzkien

zerabilkidaan
zerabilzkidaan
zerabilkidatean
zerabilzkidatean
nerabilkioan
nerabilzkioan
zerabilkioan
zerabilzkioan
generabilkioan
generabilzkioan
zerabilkioan
zerabilzkioan
zerabilkiguan
zerabilzkiguan
zerabilkigutean
zerabilzkigutean
nerabilkiean
nerabilzkiean
zerabilkiean
zerabilzkiean
generabilkiean
generabilzkiean
zerabilkiean
zerabilzkiean

zerabilkidanan
zerabilzkidanan
zerabilkidatenan
zerabilzkidatenan
nerabilkionan
nerabilzkionan
zerabilkionan
zerabilzkionan
generabilkionan
generabilzkionan
zerabilkionan
zerabilzkionan
zerabilkigunan
zerabilzkigunan
zerabilkigutenan
zerabilzkigutenan
nerabilkienan
nerabilzkienan
zerabilkienan
zerabilzkienan
generabilkienan
generabilzkienan
zerabilkienan
zerabilzkienan

Adizki alokutiboak (hikako moldea)
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Ezagutu
NOR-NORK saila
ORAINALDIA
nazagu
nazagute
dazagut
dazagu
dazagugu
dazagute
gazaguzki
gazaguzkite
dazaguzkit
dazaguzki
dazaguzkigu
dazaguzkite

nazaguk
nazagutek
zazaguat, zezaguat
zazaguk, zezaguk
zazaguagu, zezaguagu
zazagutek, zezagutek
gazaguzkik
gazaguzkitek
zazaguzkiat, zezaguzkiat
zazaguzkik, zezaguzkik
zazaguzkiagu, zezaguzkiagu
zazaguzkitek, zezaguzkitek

nazagun
nazaguten
zazagunat, zezagunat
zazagun, zezagun
zazagunagu, zezagunagu
zazaguten, zezaguten
gazaguzkin
gazaguzkiten
zazaguzkinat, zezaguzkinat
zazaguzkin, zezaguzkin
zazaguzkinagu, zezaguzkinagu
zazaguzkiten, zezaguzkiten

IRAGANALDIA
nindezaguen
nindezaguten
nezaguen
zezaguen
genezaguen
zezaguten
gindezaguzkien
gindezaguzkiten
nezaguzkien
zezaguzkien
genezaguzkien
zezaguzkiten

nindezaguan
nindezagutean
nezaguan
zezaguan
genezaguan
zezagutean
gindezaguzkian
gindezaguzkitean
nezaguzkian
zezaguzkian
genezaguzkian
zezaguzkitean

nindezagunan
nindezagutenan
nezagunan
zezagunan
genezagunan
zezagutenan
gindezaguzkinan
gindezaguzkitenan
nezaguzkinan
zezaguzkinan
genezaguzkinan
zezaguzkitenan

ALEGIAZKOA [rKE ]
nindezaguke
nindezagukete
nezaguke
lezaguke
genezaguke
lezagukete
gindezaguzke
gindezaguzkete
nezaguzke
lezaguzke
genezaguzke
lezaguzkete

nindezagukek
nindezaguketek
nezagukek
lezagukek
genezagukek
lezaguketek
gindezaguzkek
gindezaguzketek
nezaguzkek
lezaguzkek
genezaguzkek
lezaguzketek

nindezaguken
nindezaguketen
nezaguken
lezaguken
genezaguken
lezaguketen
gindezaguzken
gindezaguzketen
nezaguzken
lezaguzken
genezaguzken
lezaguzketen
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Adizki alokutiboak (hikako moldea)

Egin
NOR-NORK saila
ORAINALDIA
dagit
dagi
dagigu
dagite
dagitzat
dagitza
dagitzagu
dagitzate

zagiat, zegiat
zagik, zegik
zagiagu, zegiagu
zagitek, zegitek
zagitzaat, zegitzaat
zagitzak, zegitzak
zagitzaagu, zegitzaagu
zagitzatek, zegitzatek

zaginat, zeginat
zagin, zegin
zaginagu, zeginagu
zagiten, zegiten
zagitzanat, zegitzanat
zagitzan, zegitzan
zagitzanagu, zegitzanagu
zagitzaten, zegitzaten

IRAGANALDIA
negien
zegien
genegien
zegiten
negitzan
zegitzan
genegitzan
zegitzaten

negian
zegian
genegian
zegitean
negitzaan
zegitzaan
genegitzaan
zegitzatean

neginan
zeginan
geneginan
zegitenan
negitzanan
zegitzanan
genegitzanan
zegitzatenan

ALEGIAZKOA [rKE ]
negike
legike
genegike
legikete
negitzake
legitzake
genegitzake
legitzakete

negikek
legikek
genegikek
legiketek
negitzakek
legitzakek
genegitzakek
legitzaketek

negiken
legiken
genegiken
legiketen
negitzaken
legitzaken
genegitzaken
legitzaketen

Adizki alokutiboak (hikako moldea)
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Egin
NOR-NORI-NORK saila

ORAINALDIA
degit
degizkit
degidate
degizkidate
degiot
degizkiot
degio
degizkio
degiogu
degizkiogu
degiote
degizkiote
degigu
degizkigu
degigute
degizkigute
degiet
degizkiet
degie
degizkie
degiegu
degizkiegu
degiete
degizkiete

zegidak
zegizkidak
zegidatek
zegizkidatek
zegioat
zegizkioat
zegiok
zegizkiok
zegioagu
zegizkioagu
zegiotek
zegizkiotek
zegiguk
zegizkiguk
zegigutek
zegizkigutek
zegieat
zegizkieat
zegiek
zegizkiek
zegieagu
zegizkieagu
zegietek
zegizkietek

zegidan
zegizkidan
zegidaten
zegizkidaten
zegionat
zegizkionat
zegion
zegizkion
zegionagu
zegizkionagu
zegioten
zegizkioten
zegigun
zegizkigun
zegiguten
zegizkiguten
zegienat
zegizkienat
zegien
zegizkien
zegienagu
zegizkienagu
zegieten
zegizkieten

IRAGANALDIA
zegidan
zegizkidan
zegidaten
zegizkidaten
negion
negizkion
zegion
zegizkion
genegion
genegizkion
zegioten
zegizkioten
zegigun
zegizkigun
zegiguten
zegizkiguten
negien
negizkien
zegien
zegizkien
genegien
genegizkien
zegieten
zegizkieten

zegidaan
zegizkidaan
zegidatean
zegizkidatean
negioan
negizkioan
zegioan
zegizkioan
genegioan
genegizkioan
zegiotean
zegizkiotean
zegiguan
zegizkiguan
zegigutean
zegizkigutean
negiean
negizkiean
zegiean
zegizkiean
genegiean
genegizkiean
zegietean
zegizkietean

zegidanan
zegizkidanan
zegidatenan
zegizkidatenan
negionan
negizkionan
zegionan
zegizkionan
genegionan
genegizkionan
zegiotenan
zegizkiotenan
zegigunan
zegizkigunan
zegigutenan
zegizkigutenan
negienan
negizkienan
zegienan
zegizkienan
genegienan
genegizkienan
zegietenan
zegizkietenan
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Adizki alokutiboak (hikako moldea)

ALEGIAZKOA [rKE ]
legidake
legizkidake
legidakete
legizkidakete
negioke
negizkioke
legioke
legizkioke
genegioke
genegizkioke
legiokete
legizkiokete
legiguke
legizkiguke
legigukete
legizkigukete
negieke
negizkieke
legieke
legizkieke
genegieke
genegizkieke
legiekete
legizkiekete

legidakek
legizkidakek
legidaketek
legizkidaketek
negiokek
negizkiokek
legiokek
legizkiokek
genegiokek
genegizkiokek
legioketek
legizkioketek
legigukek
legizkigukek
legiguketek
legizkiguketek
negiekek
negizkiekek
legiekek
legizkiekek
genegiekek
genegizkiekek
legieketek
legizkieketek

Adizki alokutiboak (hikako moldea)

legidaken
legizkidaken
legidaketen
legizkidaketen
negioken
negizkioken
legioken
legizkioken
genegioken
genegizkioken
legioketen
legizkioketen
legiguken
legizkiguken
legiguketen
legizkiguketen
negieken
negizkieken
legieken
legizkieken
genegieken
genegizkieken
legieketen
legizkieketen
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Ikusi
NOR-NORK saila
ORAINALDIA
dakusat
dakusa
dakusagu
dakusate
dakuskit
dakuski
dakuskigu
dakuskite

zakusaat, zekusaat
zakusak, zekusak
zakusaagu, zekusaagu
zakusatek, zekusatek
zakuskiat, zekuskiat
zakuskik, zekuskik
zakuskiagu, zekuskiagu
zakuskitek, zekuskitek

zakusanat, zekusanat
zakusan, zekusan
zakusanagu, zekusanagu
zakusaten, zekusaten
zakuskinat, zekuskinat
zakuskin, zekuskin
zakuskinagu, zekuskinagu
zakuskiten, zekuskiten

IRAGANALDIA
nekusan
zekusan
genekusan
zekusaten
nekuskien
zekuskien
genekuskien
zekuskiten

nekusaan
zekusaan
genekusaan
zekusatean
nekuskian
zekuskian
genekuskian
zekuskitean

nekusanan
zekusanan
genekusanan
zekusatenan
nekuskinan
zekuskinan
genekuskinan
zekuskitenan

ALEGIAZKOA [rKE ]
nekuske
lekuske
genekuske
lekuskete
nekusazke
lekusazke
genekusazke
lekusazkete

nekuskek
lekuskek
genekuskek
lekusketek
nekusazkek
lekusazkek
genekusazkek
lekusazketek

nekusken
lekusken
genekusken
lekusketen
nekusazken
lekusazken
genekusazken
lekusazketen
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Adizki alokutiboak (hikako moldea)

Jakin
NOR-NORK saila
ORAINALDIA
dakit
daki
dakigu
dakite
dakizkit
dakizki
dakizkigu
dakizkite

zakiat, zekiat
zakik, zekik
zakiagu, zekiagu
zakitek, zekitek
zakizkiat, zekizkiat
zakizkik, zekizkik
zakizkiagu, zekizkiagu
zakizkitek, zekizkitek

zakinat, zekinat
zakin, zekin
zakinagu, zekinagu
zakiten, zekiten
zakizkinat, zekizkinat
zakizkin, zekizkin
zakizkinagu, zekizkinagu
zakizkiten, zekizkiten

IRAGANALDIA
nekien
zekien
genekien
zekiten
nekizkien
zekizkien
genekizkien
zekizkiten

nekian
zekian
genekian
zekitean
nekizkian
zekizkian
genekizkian
zekizkitean

nekinan
zekinan
genekinan
zekitenan
nekizkinan
zekizkinan
genekizkinan
zekizkitenan

ALEGIAZKOA [rKE ]
nekike
lekike
genekike
lekikete
nekizke
lekizke
genekizke
lekizkete

nekikek
lekikek
genekikek
lekiketek
nekizkek
lekizkek
genekizkek
lekizketek

nekiken
lekiken
genekiken
lekiketen
nekizken
lekizken
genekizken
lekizketen

Adizki alokutiboak (hikako moldea)
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Entzun
NOR-NORK saila
ORAINALDIA
dantzut
dantzu
dantzugu
dantzute
dantzuzkit
dantzuzki
dantzuzkigu
dantzuzkite

zantzuat, zentzuat
zantzuk, zentzuk
zantzuagu, zentzuagu
zantzutek, zentzutek
zantzuzkiat, zentzuzkiat
zantzuzkik, zentzuzkik
zantzuzkiagu, zentzuzkiagu
zantzuzkitek, zentzuzkitek

zantzunat, zentzunat
zantzun, zentzun
zantzunagu, zentzunagu
zantzuten, zentzuten
zantzuzkinat, zentzuzkinat
zantzuzkin, zentzuzkin
zantzuzkinagu, zentzuzkinagu
zantzuzkiten, zentzuzkiten

IRAGANALDIA
nentzuen
zentzuen
genentzuen
zentzuten
nentzuzkien
zentzuzkien
genentzuzkien
zentzuzkiten

nentzuan
zentzuan
genentzuan
zentzutean
nentzuzkian
zentzuzkian
genentzuzkian
zentzuzkitean

nentzunan
zentzunan
genentzunan
zentzutenan
nentzuzkinan
zentzuzkinan
genentzuzkinan
zentzuzkitenan

ALEGIAZKOA [rKE ]
nentzuke
lentzuke
genentzuke
lentzukete
nentzuzke
lentzuzke
genentzuzke
lentzuzkete

nentzukek
lentzukek
genentzukek
lentzuketek
nentzuzkek
lentzuzkek
genentzuzkek
lentzuzketek

nentzuken
lentzuken
genentzuken
lentzuketen
nentzuzken
lentzuzken
genentzuzken
lentzuzketen
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Adizki alokutiboak (hikako moldea)

Erakutsi
NOR-NORK
ORAINALDIA
darakutsat
darakutsa
darakutsagu
darakutsate
darakuskit
darakuski
darakuskigu
darakuskite

zarakutsaat, zerakutsaat
zarakutsak, zerakutsak
zarakutsaagu, zerakutsaagu
zarakutsatek, zerakutsatek
zarakuskiat, zerakuskiat
zarakuskik, zerakuskik
zarakuskiagu, zerakuskiagu
zarakuskitek, zerakuskitek

zarakutsanat, zerakutsanat
zarakutsan, zerakutsan
zarakutsanagu, zerakutsanagu
zarakutsaten, zerakutsaten
zarakuskinat, zerakuskinat
zarakuskin, zerakuskin
zarakuskinagu, zerakuskinagu
zarakuskiten, zerakuskiten

IRAGANALDIA
nerakutsan
zerakutsan
generakutsan
zerakutsaten
nerakuskien
zerakuskien
generakuskien
zerakuskiten

nerakutsaan
zerakutsaan
generakutsaan
zerakutsatean
nerakuskian
zerakuskian
generakuskian
zerakuskitean

nerakutsanan
zerakutsanan
generakutsanan
zerakutsatenan
nerakuskinan
zerakuskinan
generakuskinan
zerakuskitenan

ALEGIAZKOA [rKE ]
nerakuske
lerakuske
generakuske
lerakuskete
nerakutsazke
lerakutsazke
generakutsazke
lerakutsazkete

nerakuskek
lerakuskek
generakuskek
lerakusketek
nerakutsazkek
lerakutsazkek
generakutsazkek
lerakutsazketek

nerakusken
lerakusken
generakusken
lerakusketen
nerakutsazken
lerakutsazken
generakutsazken
lerakutsazketen

Adizki alokutiboak (hikako moldea)
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Eroan
NOR-NORK
ORAINALDIA
daroat
daroa
daroagu
daroate
daroatzat
daroatza
daroatzagu
daroatzate

zaroaat, zeroaat
zaroak, zeroak
zaroaagu, zeroaagu
zaroatek, zeroatek
zaroatzaat, zeroatzaat
zaroatzak, zeroatzak
zaroatzaagu, zeroatzaagu
zaroatzatek, zeroatzatek

zaroanat, zeroanat
zaroan, zeroan
zaroanagu, zeroanagu
zaroaten, zeroaten
zaroatzanat, zeroatzanat
zaroatzan, zeroatzan
zaroatzanagu, zeroatzanagu
zaroatzaten, zeroatzaten

IRAGANALDIA
neroan
zeroan
generoan
zeroaten
neroatzan
zeroatzan
generoatzan
zeroatzaten

neroaan
zeroaan
generoaan
zeroatean
neroatzaan
zeroatzaan
generoatzaan
zeroatzatean

neroanan
zeroanan
generoanan
zeroatenan
neroatzanan
zeroatzanan
generoatzanan
zeroatzatenan

ALEGIAZKOA [rKE ]
neroake
leroake
generoake
leroakete
neroazke
leroazke
generoazke
leroazkete

neroakek
leroakek
generoakek
leroaketek
neroazkek
leroazkek
generoazkek
leroazketek

neroaken
leroaken
generoaken
leroaketen
neroazken
leroazken
generoazken
leroazketen
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Adizki alokutiboak (hikako moldea)

Ihardun
NORK bakarra
ORAINALDIA
dihardut
dihardu
dihardugu
dihardute

ziharduat
ziharduk
ziharduagu
zihardutek

zihardunat
zihardun
zihardunagu
ziharduten

IRAGANALDIA
niharduen
ziharduen
geniharduen
ziharduten

niharduan
ziharduan
geniharduan
zihardutean

nihardunan
zihardunan
genihardunan
zihardutenan

ALEGIAZKOA [rKE ]
niharduke
liharduke
geniharduke
lihardukete

nihardukek
lihardukek
genihardukek
liharduketek

niharduken
liharduken
geniharduken
liharduketen

Adizki alokutiboak (hikako moldea)
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Iharduki
NORK bakarra
ORAINALDIA
dihardukat
diharduka
dihardukagu
dihardukate

zihardukaat
zihardukak
zihardukaagu
zihardukatek

zihardukanat
zihardukan
zihardukanagu
zihardukaten

IRAGANALDIA
nihardukan
zihardukan
genihardukan
zihardukaten

nihardukaan
zihardukaan
genihardukaan
zihardukatean

nihardukanan
zihardukanan
genihardukanan
zihardukatenan

ALEGIAZKOA [rKE ]
nihardukake
lihardukake
genihardukake
lihardukakete

nihardukakek
lihardukakek
genihardukakek
lihardukaketek

nihardukaken
lihardukaken
genihardukaken
lihardukaketen
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Adizki alokutiboak (hikako moldea)

Erauntsi
NORI-NORK saila
ORAINALDIA
derauntso
derauntsote
derauntse
derauntsete

zerauntsok
zerauntsotek
zerauntsek
zerauntsetek

zerauntson
zerauntsoten
zerauntsen
zerauntseten

IRAGANALDIA
zerauntson
zerauntsoten
zerauntsen
zerauntseten

zerauntsoan
zerauntsotean
zerauntsean
zerauntsetean

zerauntsonan
zerauntsotenan
zerauntsenan
zerauntsetenan

ALEGIAZKOA [rKE ]
lerauntsoke
lerauntsokete
lerauntseke
lerauntsekete

lerauntsokek
lerauntsoketek
lerauntsekek
lerauntseketek

lerauntsoken
lerauntsoketen
lerauntseken
lerauntseketen

Adizki alokutiboak (hikako moldea)
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Eutsi
NORI-NORK saila
ORAINALDIA
deutso
deutsote
deutse
deutsete

zeutsok
zeutsotek
zeutsek
zeutsetek

zeutson
zeutsoten
zeutsen
zeutseten

IRAGANALDIA
zeutson
zeutsoten
zeutsen
zeutseten

zeutsoan
zeutsotean
zeutsean
zeutsetean

zeutsonan
zeutsotenan
zeutsenan
zeutsetenan

ALEGIAZKOA [rKE ]
leutsoke
leutsokete
leutseke
leutsekete

leutsokek
leutsoketek
leutsekek
leutseketek

leutsoken
leutsoketen
leutseken
leutseketen
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Adizki alokutiboak (hikako moldea)

Iraun
NORK bakarra
ORAINALDIA
diraut
dirau
diraugu
diraute

zirauat
zirauk
zirauagu
zirautek

ziraunat
ziraun
ziraunagu
zirauten

IRAGANALDIA
nirauen
zirauen
genirauen
zirauten

nirauan
zirauan
genirauan
zirautean

niraunan
ziraunan
geniraunan
zirautenan

ALEGIAZKOA [rKE ]
nirauke
lirauke
genirauke
liraukete

niraukek
liraukek
geniraukek
lirauketek

nirauken
lirauken
genirauken
lirauketen

Adizki alokutiboak (hikako moldea)
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Irudi
NORK bakarra
ORAINALDIA
dirudit
dirudi
dirudigu
dirudite

zirudiat
zirudik
zirudiagu
ziruditek

zirudinat
zirudin
zirudinagu
ziruditen

IRAGANALDIA
nirudien
zirudien
genirudien
ziruditen

nirudian
zirudian
genirudian
ziruditean

nirudinan
zirudinan
genirudinan
ziruditenan

ALEGIAZKOA [rKE ]
nirudike
lirudike
genirudike
lirudikete

nirudikek
lirudikek
genirudikek
lirudiketek

nirudiken
lirudiken
genirudiken
lirudiketen
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Adizki alokutiboak (hikako moldea)

Iritzi
NORI-NORK saila
ORAINALDIA
derizt
deriztate
deritzot, deritzat
deritzo, deritza
deritzogu, deritzagu
deritzote, deritzate
derizku
derizkute
deritzet, deriztet
deritze, derizte
deritzegu, deriztegu
deritzete, deriztete

zeriztak
zeriztatek
zeritzoat, zeritzaat
zeritzok, zeritzak
zeritzoagu, zeritzaagu
zeritzotek, zeritzatek
zerizkuk
zerizkutek
zeritzeat, zerizteat
zeritzek, zeriztek
zeritzeagu, zerizteagu
zeritzetek, zeriztetek

zeriztan
zeriztaten
zeritzonat, zeritzanat
zeritzon, zeritzan
zeritzonagu, zeritzanagu
zeritzoten, zeritzaten
zerizkun
zerizkuten
zeritzenat, zeriztenat
zeritzen, zerizten
zeritzenagu, zeriztenagu
zeritzeten, zerizteten

IRAGANALDIA
zeriztan
zeriztaten
neritzon, neritzan
zeritzon, zeritzan
generitzon, generitzan
zeritzoten, zeritzaten
zerizkun
zerizkuten
neritzen, nerizten
zeritzen, zerizten
generitzen, generizten
zeritzeten, zerizteten

zeriztaan
zeriztatean
neritzoan, neritzaan
zeritzoan, zeritzaan
generitzoan, generitzaan
zeritzotean, zeritzatean
zerizkuan
zerizkutean
neritzean, neriztean
zeritzean, zeriztean
generitzean, generiztean
zeritzetean, zeriztetean

zeriztanan
zeriztatenan
neritzonan, neritzanan
zeritzonan, zeritzanan
generitzonan, generitzanan
zeritzotenan, zeritzatenan
zerizkunan
zerizkutenan
neritzenan, neriztenan
zeritzenan, zeriztenan
generitzenan, generiztenan
zeritzetenan, zeriztetenan

ALEGIAZKOA [rKE ]
leriztake
leriztakete
neritzoke, neritzake
leritzoke, leritzake
generitzoke, generitzake
leritzokete, leritzakete
lerizkuke
lerizkukete
neritzeke, nerizteke
leritzeke, lerizteke
generitzeke, generizteke
leritzekete, leriztekete

leriztakek
leriztaketek
neritzokek, neritzakek
leritzokek, leritzakek
generitzokek, generitzakek
leritzoketek, leritzaketek
lerizkukek
lerizkuketek
neritzekek, neriztekek
leritzekek, leriztekek
generitzekek, generiztekek
leritzeketek, lerizteketek

leriztaken
leriztaketen
neritzoken, neritzaken
leritzoken, leritzaken
generitzoken, generitzaken
leritzoketen, leritzaketen
lerizkuken
lerizkuketen
neritzeken, nerizteken
leritzeken, lerizteken
generitzeken, generizteken
leritzeketen, lerizteketen

Adizki alokutiboak (hikako moldea)
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*Io
NOR-NORK saila
ORAINALDIA
diot
dio
diogu
diote
diodaz
dioz
dioguz
diotez

zioat
ziok
zioagu
ziotek
ziodazak
ziozak
zioguzak
ziotezak

zionat
ziona
zionagu
zioten
ziodazan
ziozan
zioguzan
ziotezan

IRAGANALDIA
nioen
zioen
genioen
zioten
niozen
ziozen
geniozen
ziotezen

nioan
zioan
genioan
ziotean
niozaan
ziozaan
geniozaan
ziotezaan

nionan
zionan
genionan
ziotenan
niozanan
ziozanan
geniozanan
ziotezanan
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Adizki alokutiboak (hikako moldea)

*Io
NOR-NORI-NORK saila
ORAINALDIA
diost
diostaz
diostate
diostatez
diotsot, diotsat
diotsodaz, diotsadaz
diotso, diotsa
diotsoz, diotsaz
diotsogu, diotsagu
diotsoguz, diotsaguz
diotsote, diotsate
diotsotez, diotsatez
diosku
dioskuz
dioskute
dioskutez
diotset
diotsedaz
diotse
diotsez
diotsegu
diotseguz
diotsete
diotsetez

ziostak
ziostazak
ziostatek
ziostatezak
ziotsoat, ziotsaat
ziotsodazak, ziotsadazak
ziotsok, ziotsak
ziotsozak, ziotsazak
ziotsoagu, ziotsaagu
ziotsoguzak, ziotsaguzak
ziotsotek, ziotsatek
ziotsotezak, ziotsatezak
zioskuk
zioskuzak
zioskutek
zioskutezak
ziotseat
ziotsedazak
ziotsek
ziotsezak
ziotseagu
ziotseguzak
ziotsetek
ziotsetezak

ziostan
ziostazan
ziostaten
ziostatezan
ziotsonat, ziotsanat
ziotsodazan, ziotsadazan
ziotson, ziotsan
ziotsozan, ziotsazan
ziotsonagu, ziotsanagu
ziotsoguzan, ziotsaguzan
ziotsoten, ziotsaten
ziotsotezan, ziotsatezan
zioskun
zioskuzan
zioskuten
zioskutezan
ziotsenat
ziotsedazan
ziotsen
ziotsezan
ziotsenagu
ziotseguzan
ziotseten
ziotsetezan

IRAGANALDIA
ziostan
ziostazen
ziostaten
ziostatezen
niotson, niotsan
niotsozen, niotsazen
ziotson, ziotsan
ziotsozen, ziotsazen
geniotson, geniotsan
geniotsozen, geniotsazen
ziotsoten, ziotsaten
ziotsotezen, ziotsatezen
zioskun
zioskuzen
zioskuten
zioskutezen
niotsen
niotsezen
ziotsen
ziotsezen
geniotsen
geniotsezen
ziotseten
ziotsetezen

ziostaan
ziostazaan
ziostatean
ziostatezaan
niotsoan, niotsaan
niotsozaan, niotsazaan
ziotsoan, ziotsaan
ziotsozaan, ziotsazaan
geniotsoan, geniotsaan
geniotsozaan, geniotsazaan
ziotsotean, ziotsatean
ziotsotezaan, ziotsatezaan
zioskuan
zioskuzaan
zioskutean
zioskutezaan
niotsean
niotsezaan
ziotsean
ziotsezaan
geniotsean
geniotsezaan
ziotsetean
ziotsetezaan

ziostanan
ziostazanan
ziostatenan
ziostatezanan
niotsonan, niotsanan
niotsozanan, niotsazanan
ziotsonan, ziotsanan
ziotsozanan, ziotsazanan
geniotsonan, geniotsanan
geniotsozanan, geniotsazanan
ziotsotenan, ziotsatenan
ziotsotezanan, ziotsatezanan
zioskunan
zioskuzanan
zioskutenan
zioskutezanan
niotsenan
niotsezanan
ziotsenan
ziotsezanan
geniotsenan
geniotsezanan
ziotsetenan
ziotsetezanan

Adizki alokutiboak (hikako moldea)
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Erran
NOR-NORK saila
ALEGIAZKOA [rKE ]
nerrake
lerrake
generrake
lerrakete

nerrakek
lerrakek
generrakek
lerraketek

nerraken
lerraken
generraken
lerraketen
(Euskaltzaindiak, Bilbon, 1994ko azaroaren 25ean onartua)
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Adizki alokutiboak (hikako moldea)

