
DEKLINABIDEA

MUGAGABEASINGULARRA PLURALA IZEN BEREZIAK

Nominatiboa NOR       - - A AK       - -

Partitiboa       - - rIK       - -       - - IK

Ergatiboa NORK eK AK EK eK

Datiboa NORI rI ARI EI rI

Genitibo edutezkoa NOREN rEN AREN EN rEN

G. Leku-denborazkoa NONGO eTAKO eKO ETAKO eKO

Instrumentala ZERTAZ eZ AZ EZ eZ

Soziatiboa NOREKIN rEKIN AREKIN EKIN rEKIN

Motibatiboa NORENGATIK E(N)GATIK A(REN)GATIK ENGATIK (EN)GATIK

Destinatiboa NORENTZAT rENTZAT ARENTZAT ENTZAT rENTZAT

Prolatiboa       - - TZAT       - -       - - TZAT

Inesiboa NON eTAN eAN ETAN eN

Ablatiboa NONDIK e(TA)TIK eTIK ETATIK eTIK

Adlatiboa NORA e(TA)RA eRA ETARA eRA

Adl. bukatuzkoa NORAINO e(TA)RAINO eRAINO ETARAINO eRAINO

Adl. bide zuzenezkoa NORANTZ e(TA)RANTZ eRANTZ ETARANTZ eRANTZ

Adl. destinatiboa NORAKO e(TA)RAKO eRAKO ETARAKO eRAKO

Destinatiboa NONGO e(TA)KO eKO ETAKO eKO

Inesiboa NORENGAN rENGAN A(REN)GAN ENGAN rENGAN

Ablatiboa NORENGANDIK rENGANDIK A(REN)GANDIK ENGANDIK rENGANDIK

Adlatiboa NORENGANA rENGANA A(REN)GANA ENGANA rENGANA

Adl. bukatuzkoa NORENGANAINO rE(N)GANAINO A(REN)GANAINO ENGANAINO rE(N)GANAINO

Adl. bida zuzenezkoa NORENGANANTZ rE(N)GANANTZ A(REN)GANANTZ ENGANANTZ rE(N)GANANTZ

Adl. destinatiboa NORENGANAKO rE(N)GANAKO A(REN)GANAKO ENGANAKO rE(N)GANAKO



ERAKUSLEAK

HAU HORI HURA

SING PL SING PL SING PL

Nominatiboa NOR hau hauek hori horiek hura haiek

Ergatiboa NORK honek hauek horrek horiek hark haiek

Datiboa NORI honi hauei horri horiei hari haiei

Gen. edutezkoa NOREN honen hauen horren horien haren haien

Soziatiboa NOREKIN honekin hauekin horrekin horiekin harekin haiekin

Motibatiboa NORENTZAT honentzat hauentzat horrentzat horientzat harentzat haientzat

Instrumentala ZERTAZ honetaz hauetaz horretaz horietaz hartaz haietaz

Inesiboa NON honetan hauetan horretan horietan hartan haietan

Ablatiboa NONDIK honetatik hauetatik horretatik horietatik hartatik haietatik

Adlatiboa NORA honetara hauetara horretara horietara hartara haietara

Adl. bukatuzkoa NORAINO honetaraino hauetaraino horretaraino horietaraino hartaraino haietaraino

Adl. bide zuzenezkoaNORANTZ honetarantz hauetarantz horretarantz horietarantz hartarantz haietarantz

G. leku-denborazkoaNONGO honetako hauetako horretako horietako hartako haietako

Adl. destinatiboa NORAKO honetarako hauetarako horretarako horietarako hartarako haietarako

Inesiboa NORENGAN honengan hauengan horrengan horiengan harengan haiengan

Ablatiboa NORENGANDIKhonengandik hauengandikhorrengandik horiengandik harengandik haiengandik

Adlatiboa NORENGANA honengana hauengana horrengana horiengana harengana haiengana

Motibatiboa NORENGATIK hone(n)gatik hauengatik horre(n)gatik horiengatik har(en)gatik haiengatik

NON hemen hor han

NONGO hemengo horko hango

NONDIK hemendik hortik handik

NORA hona horra hara

Adberbioak NORAKO honako horrako harako

NOLA honela horrela hala

NOLAKO honelako horrelako halako

NORAINO honaino horraino haraino

NORANTZ horantz horrantz horantz



GALDEGARRIAK

NOR nortzu zer zein zeintzu zenbat

NORK nortzuk zerk zeinek zeintzuk zenbatek

NORI nortzuri zeri zeini zeintzuri zenbati

NOREN nortzuren zeren zeinen zeintzuren zenbaten

NOREKIN nortzurekin zerekin zeinekin zeintzurekin zenbatekin

NORENTZAT nortzurentzat zerentzat zeinentzat zeintzurentzat zenbatentzat

NORTAZ nortzutaz zertaz zeinetaz zeintzutaz zenbatetaz

      - -       - - ZEREZ zeinez zeintzuz zenbatez

NON       - - zertan zeinetan zeintzutan zenbatetan

NONDIK       - - zertatik zeinetatik zeintzutatik zenbatetatik

NORA       - - zertara zeinetara zeintzutara zenbatetara

NORAINO       - - zertaraino zeintaraino zeintzutaraino zenbatetaraino

NORANTZ       - - zertarantz zeinetarantz zeintzutarantz zenbatetarantz

NONGO       - - zereko zeinetako zeintzutako zenbatetako

NORAKO       - - zertarako zeinetarako zeintzutarako zenbatetarako

NORENGAN nortzurengan       - - zeinengan zeintzurengan zenbatengan

NORENGANDIK nortzurengandik       - - zeinengandik zeintzurengandik zenbatengandik

NORENGANA nortzurengana       - - zeinengana zeintzurengana zenbatengana

NORENGATIK nortzurengatik zergatik zeinengatik zeintzurengatik zenbatengatik

IZENORDEAK

NOR ni hi hura gu zu zuek haiek

NORK nik hik hark guk zuk zuek haiek

NORI niri hiri hari guri zuri zuei haiei

NOREN nire hire haren gure zure zuen haien

NOREKIN nirekin hirekin harekin gurekin zurekin zuekin haiekin

NORENTZAT niretzat hiretzat harentzat guretzat zuretzat zuentzat haientzat

ZERTAZ nitaz hitaz hartaz gutaz zutaz zuetaz haietaz

NORENGAN ni(re)gan hi(re)gan harengan gu(re)gan zu(re)gan zuengan haiengan

NORENGANDIK ni(re)gandik hi(re)gandik harengandik gu(re)gandik zu(re)gandik zuengandik haiengandik

NORENGANA ni(re)gana hi(re)gana harengana gu(re)gana zu(re)gana zuengana haiengana

NORENGATIK ni(re)gatik hi(re)gatik har(en)gatik gu(re)gatik zu(re)gatik zuengatik haiengatik



ADITZ SINTETIKOAK

EGON JOAN ETORRI IBILI

nago noa nator nabil

hago hoa hator habil

dago doa dator dabil

gaude goaz gatoz gabiltza

zaude zoaz zatoz zabiltza

zaudete zoazte zatozte zabiltzate

daude doaz datoz dabiltza

nengoen nindoan nentorren nenbilen

hengoen hindoan hentorren henbilen

zegoen zihoan zetorren zebilen

geunden gindoazen gentozen genbiltzan

zeunden zindoazen zentozen zenbiltzan

zeundeten zindoazten zentozten zenbiltzaten

zeuden zihoazen zetozen zebiltzan

EDUKI JAKIN EKARRI ERAMAN ESAN

dau(z)kat daki(zki)t dakar(tza)t darama(tza)t diot

dau(z)kak/n daki(zki)k/n dakar(tza)k/n darama(tza)k/n diok/n

dau(z)ka daki(zki) dakar(tza) darama(tza) dio

dau(z)kagu daki(zki)gu dakar(tza)gu darama(tza)gu diogu

dau(z)kazu daki(zki)zu dakar(tza)zu darama(tza)zu diozu

dau(z)kazue daki(zki)zue dakar(tza)zue darama(tza)zue diozue

dau(z)kate daki(zki)te dakar(tza)te darama(tza)te diote

neu(z)kan neki(zki)en nekar(re)(tza)n nerama(tza)n nioen

heu(z)kan heki(zki)en hekar(re)(tza)n herama(tza)n hioen

zeu(z)kan zeki(zki)en zekar(re)(tza)n zerama(tza)n zioen

geneu(z)kan geneki(zki)en genekar(re)(tza)n generama(tza)n genioen

zeneu(z)kan zeneki(zki)en zenekar(re)(tza)n zenerama(tza)n zenioen

zeneu(z)katen zeneki(zki)ten zenekar(tza)ten zenerama(tza)ten zenioten

zeu(z)katen zeki(zki)ten zekar(tza)ten zerama(tza)ten zioten
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